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Epitácio Cafeteira confirma 

candidatura ao governo do Estado 

Em Imperatriz o senador Epitácio Cafeteira é lider nas intenções de votos para a eleição do ano que vem 

■ Polícia 

Moto-taxista 

é esfaqueado 

Carlos Henrique S. de 
Freitas, maranhense, 25 anos 
de idade, residente na Rua 
Euclides da Cunha, esteve na 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito para 
comunicar que por pouco não 

a morto por um assaltante. 
* De acordo com a vítima, 
um elemento não identificado, 
na noite da última segunda- 
feira (20) foi até o posto de 
mototaxi Nacional, localizado 
na Rua Pernambuco, 1595, 
setor rodoviário e solicitou 
que o mesmo o levasse até a 
vizinha cidade de João Lisboa. 

No trajeto o elemento lhe 
aplicou quatro golpes de faca 
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INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

R$ 1,125 

.R$ 1.135 

R$ 1.080 
Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   R$1.110 
Ouro (g) 
Venda   R$ 11.36: 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 
Uftr 
Vai ar " ~ 1 RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Setembro   R$ 120,00 
Salário Familia 
Valor KS 8,25 
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Cafeteira lidera intenções de voto em Imperatriz 

O senador Epitácio Cafeteira, 
confirmou esta semana o que já 
havia declarado durante 
entrevista coletiva na capital do 
Estado. 

O ex-governador do Estado, 
reafirmou sua pretensão em 
disputar o governo do Maranhão 
na eleição do ano que vem. 

"O povo quer que eu seja 
mais uma vez, governador, por 
tudo isso, por coerência política, 
me proponho ao desafio", 
afirmou ele, acrescentando que 
"o povo está cansado, e não 
agüenta mais tanto sofrimento, 
assaltos, roubos e pobresa", 
enfatiza. 

Epitácio Cafeteira, já está 
inclusive mantendo contato 
político com lideranças de todo 
o Estado, onde espera obter 
adesões çm favor do seu nome, 
"Estamos apresentando 
propostas e buscandív sugestões 
para juntos administrarmos um 
Estado tão sofridoAlisse. 

Em Imperatriz, o nome do 
senador Cafeteira, aparece 
como líder das intenções de 
votos do eleitorado para o ano 
que vem. 

Durante apresentação do seu 
programa, Imperatriz 24 horas, 
exibido pela TV Capital, o 
jornalista Conor Farias, abriu 
ontem, durante 10 minutos 
espaço para ouvir as intenções 
de voto dos eleitores que numa 
participação rápida, 
manifestaram sua prétenção. 

Num total dc 40partipações, 
o senador Cafeteira obteve 40 
intenções, a governadora 
Roseana Sarney, apenas 6. 

Os números dão uma larga 
vantagem ao ex-governador, 
mostrando que se a eleição 
fosse hoje, em Imperatriz ele 
teria a maioria dos votos. 

Empefcêntuais, às intenções 
distribuiem-se da seguinte 
forma: Cafeteira, 87% c Roseana 
13%. 

Trabalho 

Conselho aprova 

Regimento Interno 

Em reunião realizada na 
Associação Comercial c 
Industrial de Imperatriz, o 
Conselho Municipal do Trabalho 
aprovou o seu Regimento 
Interno. 

O próximo passo, é 
transformá-lo em Lei. o que 
possibilitará a aquisição de 
•verbas junto aos órgãos 
estaduais e federais 
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8a Vaquejada de Sitio 

Novo começa hoje 

Preço da cesta 

básica pode cair 

Uma proposta da 
Confederação Nacional da 
Agricultura prevê a queda no 
preço da cesta básica. 

Segundo o presidente do 
órgão Antonio Ernesto, a 

Renúncia Fiscal, o que sigificaa 
não taxação pelo governo da 
cadeia produtiva, vai garantir a 
população mais pobre, uma 
alimentação de melhor 
qualidade. Página 1-5 
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Profissionais da 

imprensa mostram união 

A Vaquejada de Sitio Novo 

Começa hoje e se estende 
até domingo a 8a Grande 
Vaquejada de Sitio Novo do 
Maranhão. 

O evento está sendo 
patrocinado pela administração 
João Alfredo Nascimento e conta 
com o apoio da classe pecuarista 
da região.A prefeitura, tomou 
todas as providências para que a 

do Maranhão, é uma das mais tradicionais do Estado 

vaquejada de Sitio Novo município, muitagente que gosta 
mantenha a tradição de ser uma 
das maiores e melhores da 
região tocantina, para isso, 
parque de diversões, barracas 
com comidas típicas, bebidas, e 
muitas outras atrações já foram 
instaladas, além disso, o evento 
vai premiar os melhores peões. 

"Esperamos trazer ao nosso 

de apresciar uma boa 
vaquejada"disse o chefe do 
executivo sitionovense a nossa 
reportagem, acrescentando que 
durante o período de sua 
realização , vários artistas 
deverão está se apresentando no 
parque de vaquejada Protásio 
José Marinho 

Aconteceu importante 
reunião entre vários 
profissionais das imprensa de 
imperatriz. 

O encontro ocorreu no 
Canclciros Har. onde vários 
assunlos loram abordadi» 

Api rvii uu> ti llias <111 pauta 
se tratarem da escolha do novo 

presidente e do tempo para 
colocar todos as questões que 
referem-se a classe em dias, *) 
objetivo da reunião foi mostrar 
aos jornalistas convidados o 
projeto da chapa que está sendo 
arliculada pelo companheiro 
Driiu rval Moi < ao. 
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PPB defende 

candidatura própria 

() presidente eslual do PPB em dispu .i n governo do lista- de Lafeteira. afirma que o parii- 
Aderson lago, divulga uola ma- do no ano que, vem Adersan. do está couliante. na vilória na 
infestando o propósito da sigla Lago, além de exaltar a pessoa corrida de 98. Página 1-8 
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Roberto Oliveira 

Nosso ar. 

Com a chuva que caiu 
sobre a cidade no inicio da 
semana, a qualidade do ar 
melhorou em 78% de acordo 
com o centro de metereologia 
da cidade. Prova disso a 
fumaça que cobria a cidade já 
não é observada, e até 
mesmo os vôos regulares que 
tinham sido suspensos já 
voltaram a operar 
normalmente. Agora o 
1BAMA acredita que se as 
chuvas continuarem a cair, a 
poluição tende a diminuir, 
pelo menos aquela causada 
pelas queimadas, que é 
também a mais prejudicial. 

|Mas não podemos esquecer 
jque em Imperatriz existe a 
|poluição sonora, poluição de 
jruas, logradouros e o 
jdesmatamento, alem da 
poluição de nossos rios e 
riachos, coisa que ainda não 
está sendo observado pelas 
autoridades locais. 

interessadas no projeto e 
Tania conta que, ao terminar 
o livro, ligou para vários 
amigos e, na hora dos 
telefonemas, começou a 
pensar na continuação do livro 
e se perguntou; "outras 7000 
páginas ". 

Filme 

O maior 

livro. 

Os números são 
impressionantes: são 7748 
páginas, :»I capitulo e mais de 
200 personagens. Ix-vou vinte 
anos para ser escrito. É o 
livro "Beco da velha", da 
gancha Tania Jamardo, que 
está sendo considerado o 
maior romance do mundo, já 
com lugar reservado no 
Ciuinness dos recordes. Tania 
armou o livro como um 
folhetim e reuniu duas linhas 
narrativas. Uma o dia-a-dia de 
uma favela; outra, a vida de 
uma prostituta de Porto 
Alegre. Isso iniciou-se com a 
experiência da escritora 

jeomo reporte policial. Hoje 
Iduas editoras estão 

Chega no final do ano nas 
locadora de todo o país, mais 
um filme estrelado pela 
cantora-atriz Whitney 
llouston. Trata-se de seu 
segundo trabalho intitulado 
Waiting to Exhale. Mais 
parece que o vírus de seu 
personagens no Filme o 
Guarda-costas, contaminou de 
vez a atriz. A estrela, na tela 
era um prima-doiia 
insuportável, capaz de ações 
como a de Whitney na vida 
real. Dia desses, enquanto 
fazia um série de shows na 
Finlândia, ela deixou o diretor 
Forrest Whiteker, que lhe 
pedira uma carona de jatinho, 
platado na pista, enquanto o 
avião levantava vôo a mando 
da cantora. F nas locações o 
marido de Whitney, Bobby 
Brown, mal pôs o pé. O 
companheiro assíduo dela foi 
mesmo seu Guarda Costas na 
vida real, que se apresenta 
apenas como David. 

Shere, fala 

de sexo. 

Miguel Falahella, Rico mais perseguido 
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Crianças estão cada dia mais longe da escola. 

Itttcí, 

A historiadora americana 
Shere Hite tem S2 anos e vive 
em Paris. Autora de várias 
obras sobre sexo feminino, ela 
tornou-se uma referência no 
assunto ao lançar, em 1975, "o 
relatório llite, sobre a 
Sexualidade feminina" que 
revolucionou os conceitos que 
vigoravam ate então. 
Analisando depoimentos de 
2019 mulheres, ela concluiu 

que grande parte das 
mulheres só atingia o 
orgasmo com a manipulação 
do clitôris, dados que 
contradisse a crença do 
orgasmo vaginal feminino, 
aceita por muito tempo pelos 
mais respeitados estudiosos. 
Fmbora llite recebesse uma 
série de críticas pela mitologia 
que aplicava, considerada 
pouco cientifica, ela 
prosseguiu em seus estudos, 
com o "Relatório llite, sobre 
a sexualidade masculina", 
livro que está sendo lançado 
agora no Brasil, pela própria 
autora, que visitou Rio, São 
Paulo, e Curitiba, e encantou 
com a beleza e liberdade dos 
brasileiros. 
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qualidade 

Chegou este mês as 
bancas, mais um exemplar da 
revista OBJETIVA, 
direcionada ao público dos 
grandes rodeios. A mesma é 
produzida em Valinhos, 
interior de São Paulo, e 
mostra a movimentação em 
torno do mundo dos rodeios, 
atividades muito praticada na 
região sul do pais. 

No entanto apesar de bem 
diagramada, o texto e pobre e 
de baixa qualidade didática, as 
matérias nela contida não 
deixa claro o objetivo final das 
mesmas, e muito se confunde 
com comerciais ou matéria 
paga. Não gostei da mesma e 
por isso não aconselharia, no 
entanto a quem se interessar, 
ela está a venda pela bagatela 
de RS 4,30. 

Apesar da bandeira do 
governo de que lugar de 
criança é na escola muitas das 
nossas criança continuam 
desenvolvendo trabalhos 
pesados, como o menino da 
foto que carrega uma argila 
que pesa 20kg.. situação 
semelhante acontece nos 
canaviais, nos cinzas, e até nas 
pedreiras do país. li nos 
estados onde essa situação é 
mais critica, os governos 
parecem não ter ainda 
despertado para a questão. 
Enquanto que mais uma 
campanha estrelado pelo 
Craque Pele entra com tudo 
na lula contra o trabalho 
escravo de crianças e 
adolescentes nos campos de 
batalhas do Brasil. Parabéns 
ao esforço na mídia de mudar 
a situação, porque na prática, 
pouco está sendo feito. 

louco, ainda acha tempo para 
fazer aula de piano, e fazer 
ginástica todos os dias. Quem. 
passa pela calçada da 
academia Malha Fina, se 
deslumbra cora aquele 
androíde levantando pesos de 
até 8()kg e berrando no celular 
de onde resolve quase todos 
os seus problemas e negócios. 
Mais a vida dela não anda 
nada tranqüila, de um hora i ira 
outra começou a receber 
ameaças de morte, e tentativa 
de seqüestro, situação que 
obrigou a Globo a contratar 
seguranças especiais para o 
ator e carro blindado, mesmo 
com isso não foi passível 
evitar que ele fosse vitima de 
uma cena de bang-bang no 
Leblon, cena que deixou o 
carro de seus seguranças 
crivado de bala. resolvido, ele 
subiu ao morro da Formiga o 
pediu proteção aos traficantes 
de quem suspeita ter sido 
vitima das ameaças, isso por 
conta de sua amizade com os 
pagodeiros do morro, por ser 
ele a estrela dos carnavais da 

escola de samba da Tijuca. 
Os dono do morro 
prometeram proteção que 
agora alem dos seguranças 
particulares e os da Globo, 
conta também com homens 
do comando vermelho, 
cedido pelos traficantes. Isso 
sim é uma estrela de quin 
grandeza. 

AIRT. 

Esquenta a briga pela 
diretoria da Associação de 
imprensa de Imperatriz, 
embora morta desde a 
fundação, ainda existe 
disputa acirrada pelos mais 
altos postos da instituição, 
tudo pelo prestígio que (da 
oferece. Depois de dois 
nomes ter confirmado está 
na disputa, agora surge 
especulações a cerca da 
entrada de Demerval 
Moreno também na corrida. 
O que seria muito mais viável 
uma chapa única, desde auc 
a entidade ganhasse vil , 
coisa difícil de acontecer. 

Mul-midia. 

Meninos na 

O ator global Miguel 
Falabella, pode ser 
considerado um Mult-mídia. 
Escritor, ator, diretor de teatro 
e escritor de novelas. Miguel 
embolsa a bagatela de 100,000 
mil dólares por mês para 
mostrar seus rosto na tela. 
com todos os seus trabalhos 
o mais novo milionário da TV, 
embolsa três milhões de reais 
por ano, e se diz nada ligado a 
dinheiro, e se acabar seus dias 
no retiro dos artistas, sem 
dúvida terá tirado a sorte 
grande. Numa entrevista a Jó 
Soares, ele disse que existe 
vida fora da Globo, e que só 
faz novela porque gosta, mais 
é um dos felizardo que 
consegue viver somente dos 
palcos. Ele que trabalha feito 
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GEF beneficia comunidade de baixa renda 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

O primeiro direito 
Não se sabe com exatidão 

quantos brasileiros nascem a 
cada ano. Segundo dados do 
IBGE para 1994, o número de 
crianças não registradas 
chegou a 991 mil. Ilá quem 
estime essa cifra em 5 
milhões, e há até aqueles que 
admitem a possibilidade de 
um número cinco vezes 
maior. 

Muitas são as razões que 
xplicam essa realidade, mas 

uma das principais e. sem 
dúvida, o custo da Certidão 
de Nacimento. Em muitos 
lugares as taxas cobradas 
pelos cartórios podem 
chegar a :>()% do salário 
mínimo, ainda que a 
Constituição Federal garanta 
a gratuidade para os mais 
pobres. 

O rádio, com sua enorme 
, .íetraçào e inquestionável 
)oder de comunicação, pode 

ocupar um papel importante 
conscientizando as famílias 
sobre as diifuculdades que 
seus filhos enfrentarão ao 
longo da vida caso não sejam 
registrados e, sobretudo, 
incentivando as pessoas a 
exigir dos governantes o 
primeiro direito de seus 
filhos; o direito de existir. 

Feijoada universitária 
Confirmado que a 

Pastoral da Juventude 
Universitária promoverá, dia 
2() de outubro, às 12 horas, 
no Sesi II, que fica localizado 
no Jardim Cristo Rei, na Nova 
' oeratriz, uma suculenta 
i . .joada temperada com 
muit a música ao vivo. 

A feijoada visa obter 
recursos para custear as 
despesas de viagem do 
representante do Bloco 
Norte, Edson Alves, 
acadêmico de História da 
Uema em Imperatriz, no 
Encontro Lalino-Americano 
de Pastoral Universitária, 
que acontecerá em 
Cochabamba, na Bolívia. 

Vai ser levada a efeito 
durante o período de 2 a 9 de 
novembro vindouro. 

O Bloco Norte da Pastoral 
Universitária compreende os 
estados do Maranhão, Pará, 
Piauí e Amazonas. 

Em Imperatriz, a PU 
iniciou sua campanha em 9 
de abril de 95, buscando 
fomentar no ambiente 
universitário o diálogo 
religioso, ecumênico e 
propiciando momentos de 
estudos sobre a pessoa de 
Jesus Cristo, criando assim 
um momento novo na 
comunidade universitária. 

Ao longo desses anos, a 
entidade, por meio do 

núcleo de Imperatriz, tem 
participado de vários 
encontros a nível nacional e 
regional, traçando metas e 
vencendo desafios com 
muita sabedoria, sabor e 
vida. 

Este encontro de 
Cochabamba (Bolívia), tem 
um sabor muito especial 
para a Diocese de 
Imperatriz, Uema e 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma), pois 
acrcdila-<e que o 
intercâmbio propiciará a 
todos os universitários uma 
oportunidade ímpar de 
crescimento cultural, 
científico e religioso. 

Os universitários 
escolheram como lema 
"Sabems porque cremos! 
Cremos porque sabemos!". 

Show no teatro 
Vai ser aberto, terça-feira, 

às 21 horas, no Teatro 
Ferreira Gullar, Centro, o 
projeto "Platéia", com o 
show "Canto dos quatro", 
com Zeca Tocantins, Neném 
Bragança, Lena Garcia e 
Henrique Guimarães. 

O evento conta com o 
apoio da Fundação Culturàl 
de Imperatriz (FCI) e tem 
como principal objetivo 
divulgar o trabalho dos 
artistas locais, além de 
despertar o interesse da 
comunidade para o lado 
cultural da segunda maior 
cidade do Estado. 

Ligeirinhas 
O 1° Festival de Vídeo de 

Imperatriz vai começar nêste 
sábado. É uma 
promoção inédita da 
Fundação de imperatriz./ 
//Um alô para o advogado 
Avelino do Carmo./// 
Desempenha um bom 
trabalho em nossa 
cidade.///Neste sábado, a 
partir das 8 horas da manhã, 
estará sendo deslanchada a 
segunda etapa da Campanha 
Nacional de Multivacinação. 
O trabalho será coordenador 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus), por meio da 
Divisão de Imunização.///A 
prioridade é a imunização 
contra sarampo e 
poliomielite, numa 
determinação do 
Ministério da Saúde 
(Mec), para evitar que 
ocorra no resto do País, o 
mesmo que aconteceu em 
São Paulo e outras 
cidades, onde vários casos 
da doença, como o 
sarampo, foram 
registrados nos últimos 
meses.///Dr. Wilson Filho, 
advogado, ê gente da gente. 

Imperatriz — "São diversos 
projetos em estudo, de 

rceria da Caixa Econômica 
dera! com a Prefeitura de 
peralriz. principalmente na 
ca de saneamento básico, 
fraeslrutura e esgotamento 
nilário", informou o gerente 
ral da CEF na cidade, José 

iana Madeira. Segundo ele, 
litro da sua missão, a Caixa 
jetiva beneficiar as 
munidades de baixa renda. 
José Viana Madeira lembra 
e alguns dos projetos estão 

estágio bastante elevado, 
emos certeza que eles serão 
rovados e a população de 
peratriz vai receber um 

ande benefício", acrescenta, 
tualmente, a Prefeitura 
unicipal realiza pesquisa de 
mpo em bairros da periferia 
ra, posteriormente, enviar as 
opostas de financiamento 
ra execução do Pró-Sanear 
rograma da CEF) — voltado 
ra o saneamento urbano. 
Para adquirir os recursos, 

prefeituras cumprem 
nuas que se iniciam com a 
vida habilitação. Depois de 
r sua capacidade de 
dividamento levantada pela 

aixa, a Prefeitura interessada 
c aminha a documentação e 
projeto, depois de levantado 

diagnóstico exigido, 
cessários para análise da 

aixa Econômica Federal. No 
so de Imperatriz, a intenção 
enviar o resultado das 
squisas até o dia 21 de 
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José I /c/m. "Imperatriz vai receber ///// grande beneficio" 

novembro deste ano. 
"O primeiro passo é analisar 

as condições de contratação 
dos municípios. No caso de 
Imperatriz, estas já foram 

aprovadas. O Município tem 
capacidade de contratar, 
bastando enviar os projetos à 
Caixa", explica o gerente. 
Segundo ele. hoje, a Prefeitura 

que contratar RS 500 mil, por 
exemplo, paga em torno de Rfs 
3.800 por mês, num período d( 
5 anos, com taxa de 5% ao ano. 
e beneficia milhares de 
pessoas com execução dos 
projetos. 

CEF em destaque 
No Maranhac. a (.'aixa 

Econômica tem se destacado 
por meio de divetso-- 
financiamenlos de obra-- 
públicas. Atualmente, sol» a 
superintendência de Maurício 
Antonio Quarezemin. a 
instituição finam ( ira pretendi 
ampliar sua atuaçao em todo 
o Estado. "Nos. gerentes, 
entendemos, da mesma forma 
que o superintendente, "fine 
esses recursos geram um 
grande benelíeio. 
principalmente para as 
comunidades de menor 
renda", diz. 

José Viana Madeira lembra 
que o objetivo principal da 
Caixa é. de fato. melhorar às 
condicõe^ de vida da< 
populações de baixa renda 
"Se não atingirmos es<es 
objetivos, não leremos, 
euiúprido nossa missão. Pois, 
na verdade, todos os projetos 
da Caixa visam atender as 
pessoas mais necessitadas, 
melhorar as condições de vida 
da população. !., no caso de 
Imperatriz, a Preleitura e 
privilegiada e ira contratai 
esses recursos, 
proporcionando dias melhores 
à comunidade local", conclui. 

Ildon recebe homenagem de vereadores 

Parlamentares oferecem almoço ao chefe do executivo e parabenizam-lhe 

pela passagem do aniversário 

Nove vereadores da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, entre os quais o 
presidente Valmir Izidio 
Costa, prestaram homenagem 
pelo aniversário de Ildon 
Marques, prefeito de 
Imperatriz, segunda-feira, 20, 
durante almoço promovido na 
"Cabana do Sol". Além do 
presidente, estavam presentes 
o líder do Governo na Câmara, 
Arnaldo Alencar, que fez 
discurso parabenizando o 
prefeito em nome dos demais, 
e os vereadores José de 
Arimatéia e Mary de Pinho, 
do PFL, Rui Marisson, 
Antonio Pimentel e André 
Paulino, do PMDB, Raimundo 
Costa, do PPB, e Raimunda 
Angélica, do PSL. Os 
vereadores Ribamar 
Milhomem, do PMDB, João 
Macedo, do PPB, e Otair 
Moreira, do PTB, deixaram de 
comparecer por razões 
superiores. 

Discurso 
Ao afirmar que "uma das 

maiores virtudes do homem é 
reconhecer seus próprios 
valores e os de seus 
semelhantes", o parlamentar 
considerou justa a 
homenagem prestada a Ildon 
Marques, tanto pelo trabalho 
que ele desenvolve à frente da 

Prefeitura quanto pela pessoa 
que ele representa no meio de 
todos os imperatrizenses. 
"Esta data marca a passagem 
do seu aniversário, sendo o 
senhor hoje o prefeito da 
cidade. Mas, isso não vincula 
a nenhuma questão de 
interesse pessoal, a não ser o 
reconhecimento desses 
vereadores, dessas pessoas 
que aqui estão, pelo trabalho 
que o senhor vem 
desenvolvendo à frente da 
Prefeitura". Arnaldo Alencar 
lembrou que "competência e 
inteligência são virtudes já 
cabalmente provadas" e que 
"todos têm consciência disto". 

Evangélico, Arnaldo 
Alencar lembrou que, em 
recente passado, no gabinete 
do Executivo municipal, dizia; 
"Prefeito, o senhor está aqui 
porque Deus o permitiu". Na 
época, citou os exemplos dos 
ex-presidentes da República, 
Tancredo Neves, que morreu 
antes de governar, e Eernando 
Collor, que sofreu 
impeachment. "Eles foram 
eleitos pelos homens, porquê, 
na realidade, o homem leva o 
homem ao poder; mas, se não 
houver a vontade permissiva 
de Deus, ele não permanece 
lá", afirmou, em nome dos 
demais presentes. "Assim, as 

pessoas vêm sendo 
impossibilitadas de exercer o 
cargo por razões várias, para 
as quais nos atribuímos sendo 
a vontade permissiva de 
Deus". Arnaldo Alencar 
ratificou seu pensamento ao 
afirmar que "o prefeito Ildon 
Marques é uma pessoa 
abençoada", acrescentando: 
"é um homem que Deus tem 
sido generoso com ele, por ter 
lhe dado a sabedoria para se 
conduzir à frente dos destinos 
de Imperatriz". 

Citando o capítulo 90, verso 
12, do livro de Salmos, da 
Bíblia Sagrada — "Ensina-nos 
a contar os nossos dias, para 
que nós possamos alcançar o 
coração sábio" —, Arnaldo 
Alencar lembrou que muita 
gente, às vezes, não tem 
aprendido, apesar de viver 
muitos dias, a fazer a 
contagem desses dias. "E 
neste dia, em que estamos 
contando mais um dia de vida 
para o prefeito, queremos 
agradecer a Deus pela atenção 
da sua existência em nosso 
meio, e da existência de todos 
nós que fazemos o governo e 
que estamos contribuindo 
para a cidade de Imperatriz. 
Quero, em nome de todos os 
colegas, parabenizá-lo e 
desejar que Deus continue 

abençoando a vossa pessoa, a 
Prefeitura, os seus secretários 
e assessores, de tal forma que 
este governo sendo 
abençoado, a Câmara de igual 
modo e o Poder Judiciário, 
toda a cidade seja 
beneficiada". 

Arnaldo disse que "essas 
bênçãos irão, de modo 
natural, irradiar-se e 
contaminar — no sentido de 
alcançar, como ele mesmo se 
referiu — todas as pessoas, 
promovendo o bem-estar 
físico e social". E acrescentou, 
a propósito — "E tudo o que 
nós queremos: um bom 
governo municipal, uma boa 
Câmara, um bom Poder 
Judiciário, bons homens e 
boas mulheres à frente dos 
destinos dé finperalriz. E que 
Deus continue estendendo a 
sua mão, poderosa, sobre a 
sua vida, e sobre ó seu 
governo, porque assim 
Imperatriz se sentirá também 
abençoada". Em nome dos 
colegas, o parlamentar 
peemedebisla finalizou: 
"receba o nosso respeito, os 
nossos parabéns, votos de que* 
o senhor continue com 
sucesso e rumo à vitória, a 
vitória de fazer um governo 
que possa atender os anseios 
da sociedade de Imperatriz". 

f Cl 
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^ VALE TRANSPORTE 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Show 

Quatro artistas cia terra 
estarão promovendo a partir 
desta terça feira o Show 
Musica] Quatro Cantos, no 
Teatro Pereira Goulart. Zeca 
Tocantins, Nenem Bragança 
, Lena Garcia e Henrique 
Guimarães. O projeto Platéia 
é direcionado para os alunos 
da Rede Pública Municipal e 
conta com o apoio da 

Fundação Cultural, os alunos 
receberão nas próprias escolas 
os ingressos a título de cortezia, 
enquanto que o grande público 
pagará apenas 2 reais. A 
iniciativa tenta aproximar os 
estudantes e ao mesmo tempo 
despertar o interesse da 
garotada pela música, o show 
termina na sexta feira, é 
sempre bom para a alma 
ouvirmos brilhantes 
interpretes da nossa música, 
principalmente quando temos 
a oportunidade de curtit de 
uma só vez, estes quatro 
talentos de nossa Região. 

Candidato 

O vice prefeito Dr. Luis 
Carlos Noleto será realmente 
candidato a Deputado Federal 
nas próximas eleições, Luis 
Carlos que iniciou sua vida 
política na condição de 
vereador, atualmente vice 
prefeito, tenta representar a 
nossa região em Brasília. 
Caso Luis Carlos venha 
receber o apoio do Prefeito 
Ildon Marques, não lemos 
dúvida de que o mesmo sairá 
vitorioso. 

Concurso 
literário 

Por iniciativa da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero), por 
meio do chefe da Seç^o de 
Apoio Administrativo e 
Operacional, Hildebrando 
Coelho Corrêa, foi celebrada 
uma parceria com o 
Departamento Pedagógico da 
Secretaria Municipal de 
Educa,ão, visando um 
Concurso de Redação em 
homenagem ao Dia do Aviador 
(23 de outubro), para alunos 
de 4o e 8o séries do Sistema 
Municipal de Ensino. 

Participaram setenta 
alunos das escolas 
selecionadas através de 
sorteio: Wady Fiquene, 
Presidente Costa e Silva, Santa 
Maria, Tocantins, Frei Manoel 
Procópio, Leôncio Pires 
Dourado e Sucesso da 
Criança. 

Como prêmio de 
participação, os setenta alunos 
visitaram, ontem, a estrutura 
aeroportuária de Imperatriz, 
durante todo o dia e os 
primeiros colocados, vão 

realizar um vôo panorâmico 
sobre a cidade. 

Uma equipe de 
supervisores do 
Departamento Pedagógico fez 
a seleção das redações que 
tiveram como tema: "Aviador". 

Magistério 

0 Centro de Ensino de 2o 

Grau "Graça Aranha" realiza, 
de 29 a 31 deste mês, sua XII 
Semana do Magistério. Das 
mais tradicionais da cidade, a 
Semana do Magistério traz 
uma novidade este ano: a 
participação de outras cinco 
unidades de ensino — 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
Amaral Raposo, Raimundo 
Soares, Jonas Ribeiro e Escola 
Rui Barbosa (Bacuri). Para 
anunciar oficialmente a 
realização do evento este ano, 
a diretora Carmem Rodrigues 
reuniu ontem pais de alunos e 
solicitou a participação de 
todos e da comunidade. 
Também está sendo 
articulada, para breve, a VI 
Epcesga (Feira de Ciência do 
(/raça Aranha), que também 
trará novidades. 

Ponte 
De vez em quando é sempre bom lembrar da 

necessidade da construção da ponte que liga Imperatriz 
ao nosso vizinho estado do Tocantins. Vale resssallar que 
a cobrança maior vem do nosso confrade e amigo Claudir 
Porcino, um incansável batalhador pela obra, que com 
certeza vai melhorar e muito a economia de nossa cidade. 

Bingo 
Inaugura dia 6 de Novembro mais uma casa de Bingo 

em nossa cidade, além de você se divertir a valer, pode 
ganhar uma boa grana, as apostas ficam entre vinte 
centavos e tres reais, o nos chama atenção é que as 
pessoas podem apostar apenas vinte centavos, e com muita 
sorte garantir o boiâo das crianças. 

Porum 
0 primeiro fórum de debates sobre potencialidade 

econômica dc nossa região que encerrou ontem no prédio 
da Camara Municipal, não despertou o interesse na classe 
política nem na comunidade. Acreditamos que faltou um 
pouco mais deJdivulgação com relação aos lemas e seus 
respectivos palestrantes. A iniciativa do Vereador 
Raimundo Trajam) foi louvável, precisamos achar uma 
saída-para a crise , principalmente do desemprego. A nossa 
Região é privilegiada, contando com rodovia, aerovía. 
ferovia e hidrovia, o que falta na realidade é vontade 
política, para que possamos juntos, alavancar o progresso 
de nossa região. 

Quando uma aliança política é sinônimo de avanço 

por Dr. Roberto Wagner 
Advogado e membro do 

PSDB 

Alonga calmaria que reinava 
nos mares da política local foi 
sacudida, dias atrás, pelo 
anúncio de que, |K)r decisão do 
seu Diretório nacional, o PSDB, 
aqui no Maranhão, daria 
sustentação, no pleito do ano 
vindouro, à reeleição da 
Governadora Roseana Sarney. 

Ao aludido anúncio, seguiu- 
se acalorada e apaixonada 
discussão. No mais puro 
exercício democrático, tudo se 
disse. Comemorou-se e 
achicalhou-se à vontade, mas o 
certo, e talvez mais imjjortante, 
é que ninguém ficou indiferente 
ao assunto, sinal de que 
estamos nos politizando cada 
vez mais. 

. Como não poderia deixar de 
ser, a discussão centrou-sc em 
torno do posicionamento 
assumido pelo Deputado 
Sebastião Madeira, presidente 
do Diretório regional do PSDB. 

Os seus correligionários e 
seus eleitores (conforme já 
pôde ser aferido), tão logo 
ouviram dele próprio, mas 
vistas que concedeu à imprensa 
local, as devidas e necessárias 
explicações, de pronto 
eonvalidaram dita aliança c 

manifestaram incondicional 
apoio à posição por cia adotada. 

Já os seus adversários e os 
detratores de plantão, assi com 
os falsos aliados, trataram de, 
insultosamente, denegrir-lhe a 
imagem, acusando-o, 
leviamente, de ter rompido com 
o passado e de ler se afastado, 
assim, dos compromissos que 
assumiu em palanque, nas 
eleições em que tomou parte. 

Para estes últimos, de nada 
valeram as j «melerações feitas 
pelo Deputado, de que as suas 
convicções pessoais em nada 
haviam mudado, que o seu 
ideário político não fora 
modificado em nenhum aspecto 
ou sentido, que o programa do 
PSDB igualmente não fora 
alterado em uma única vírgula 
sequer, só que, a exemplo dos 
integrantes da cúpula nacional 
do partido, não podia deixar de 
reconhecer, notadamente 
porque conhece de perto a 
realidade vivida por quase todos 
os Estados brasileiros, tem 
imprimido à sua gestão a marca 
de uma administração austera 
e progressista, a partir da qual 
o seu Governo vem obtendo 
excelentes resultados, 
sobretudo no campo social, 
onde o Maranhão, mesmo ainda 
longe de um quadro que se 
[•o<sa ■ • Miridcrar como o ideal. 

já começa a exibir índices 
verdadeiramente animadores, 
bem mais expressivos do que a 
grande maioria das outras 
unidades da Federação. 

Também de nada valeram, 
para tais pessoas, as 
explicações, por sinal de uma 
obviedade gritante, de que 
mesmo eventualmente não 
concordasse com a decisão 
tomada pelo Diretório nacional, 
não poderia insurgir-se, como 
voto vencido, contra esta 
deliberação partidária, pela 
singela mas incontornável 
razão de que o PSDB, como a 
ninguém, não lhe pertence, 
antes, pelo contrário, a ele o 
seu mandato de Deputado 
pertence. 

Nas democracias 
modernas, as alianças 
resultam, antes de qualquer 
outro pressuposto de 
admissibilidade, da 
convergência, em maior ou 
menor amplitude, das ações e 
dos programas de governo que 
as agremiações sob coalização 
desejam executar sem que para 
isso precisem abdic ar da sua 
identidade. Assim ocorre no 
munejo inteiro. Não é 
privilégio, infelizmente, do 
Maranhão. 

Embora pertença aos 
quadros do PFI . partido eoin 

ac v n tu ada t e n d ê n c i a 
conservadora, i írincipalmente 
para os graves e desafiadores 
problemas da saúde, educação 
e regularização fundiária do 
nosso Estado, tem buscado (e 
encontrado!), corajosamente, 
soluções semelhante às 
preconizadas pelo receituário 
do PSDB. 

Não foram, portanto, como 
se vê, o ilustre Deputado 
Sebastião Madeira, e muito 
menos o PSDB, que mudaram. 
As idéias defendidas pelo 
Deputado continuam as 
mesmas. A sua luta continua a 
mesma. O que mudou, e muito, 
para melhor, circunstância esta 
que, com exceção de qualquer 
outra, tornou possível o apoio 
do PSDB ã reeleição da 
Governadora, foi. 
precisamente, a política posta 
em prática pelo seu Governo, 
hoje, mais do que em qualquer 
outro momento dos últimos 
trinta anos, em crescente 
sintonia com as reais aspirações 
do povo maranhense, outrora 
tantas vezes ludibriado. 

Dizia Richelieu que não 
existem explicações que 
bastem para quem, jHir tolice ou 
conveniência, não as entende ou 
simplesmente não deseja ouvi- 
las. Parece que o Cardeal 
TrancIiiiha ra/ao h)i, 

Favela do Buraco Quente 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Na quarta-feira, 22. quando 
eslava assistindo o "Cidade 
Alerta", programa levado ao ar 
pela Rede Record de Televisão, 
fiquei curioso com o nome de 
uma favelada Grande São Paulo: 
Buraco Quente. 

Foi um furo de reportagem 
feitojx jore| xírter l Jlysses Rocha, 
que vez por outra apresenta o 
noticiosiõ que cobre, 
principalmente, as notícias 
registradas na área ixdicial. 

No mínimo, apesar do 
acotitecido, um nome 
interessante. Ti Ulysses Rocha, 
acompanhado do cinegrafista 
Paulo, estava na Favelado Buraco 
Quente para eobrii o ineendio 
num c asebre. O fato tinha sido 
conseqüência da explosão de um 
Ixdijào de gás. 

A equipe, que passava pelo 
local rumando ã redação do 
programa, perecheu que eslava 
acontecendo alguma coisa de 
anc tmial, ac > avistar < cs i nc irac Ic ires 
correndo jiara todos os lados da 
favela. 

Sem hesitar, l Jlysses Rocha foi 
imediatamente até ao local para 
saber o que se passava. Ao 

chegar, constatou que se traí' h 
de um incêndio e que o Corp». 
Bombeiros já eslava trabalhando 
com a finalidade de conter o fogo, 
evitando que o mesmo se 
alastrasse para outras 
residências. 

() | x'rigo era enorme, uma vez 
que maioria das casas é de 
madeira. Numa forte corrente de 
solidariedade, todos — 
moradores e bombeiros — não 
mediam esforços para prestar 
socorro ao pessoal do casebre 
que eslava sendo tomado ikío 
fogo. 

E as labaredas instiam em 
deixar maiores danos indo para 
outros locais. Pouco depois, 
conseguiram destruir casas que 
estavam nas proximidades de 
ttude o bolijao ele gas explod"^. 

O vakwem de itopulare. >a 
intenso. As pessoas que estavam 
Ilassandoixias ruas da favela na< > 
sabiam o que cstavaaeonleeendc > 
ixir lá e algumas delas saiam em 
busca de informações, todas 
curiosas, obviamente. 

O espaço para o artigo e 
pequeno. Por isso, estou 
concluindo meu raciocínio 
Entretanto, os problemas 
prosseguem na Favela do Buraco 
Quente 
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I Fórum de Debates 

Secretário fala sobre a realidade sócio-econômica de Imperatriz 

Na Câmara. Edmison Sanches além de identificar as fontes de recursos para investimentos em Imperatiriz. 

promoveu também debates, mobilizando a platéia. 

I 'n>graiilada |tara meia li<n a. 
a pali-stra do srcrclario do 
l h sonvolvimcnlo Inlo^rado, 
Itdinilson Sanches, durou mais 
de três horas, tal o nível de 
participação dos vereadores e 
do publico presente na Câmara 
Municipal, quando do primeiro 
dia do / Fórum de I iabilidades 
Frimómiras para imperatriz e 
Região. Pratic amente Iodos os 
vereadores presentes, alem de 
pessoas da plate'1 ia, fizeram 
perguntas que foram 
encaminhadas ao secretario e 
por ele respondidas. 

O secretário iniciou sua 
palestra falando das atribuições 
da sua secretaria, entre elas. a 
Identificação de Pontes de 
Recursos para Investimentos 
em Imperatriz. :i Captaçao de 
Pslal iNl icas Inl« i nas de 
Pesquisas e t.studos sobre a 
Realidade Socio-Kconòmiea e a 
promoção de debates para 
mobilizar as classes 
comunitárias de Imperatriz. O 
secretario apresentou ainda o 
que chamou de a Primeira 
Contribuição Objetiva para o 
Póruin. Trata-se de um projeto 
chamado Banco de Recursos 
Humano de Imperatriz, que o 
"cretário desenvolveu para ser 

.cito em parceria com o Rolary 
Clube e outras entidades, como 
a Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, o Serviço Nacional 

de Pànprego (Sine) e outras 
entidades públicas e privadas 
do município. 

Declarou ainda que o 
prefeito lidou Marques havia 
autorizado a criação dessa nova 
secretaria de seu governo, 
baseado no falo de reconhecer 
a necessidade de pesquisas, 
informações, estudos e análises 
sobre a realidade do município 
e da região para uma melhor 
condução, não sõ do Poder 
Pxecutivo na sua 
administração, mas também de 
outros agentes públicos, 
políticos. privados e 
comunitários em geral. 

Kdmilson Sanches mostrou 
que ha mais de dez anos atrás, 
os diversos estudos 
econômicos que foram leitos 
sobre Imperatriz e região nao 
tiveram a devida atenção por 
parle dos governantes e outros 
políticos da época. Citou como 
exemplo, estudos do Porum 
Tocantino, quando se reuniram 
cerca de 50 entidades de 
Imperatriz em 1987 e também, 
de um ano antes, o estudo 
chamado Programa de 
Desenvolvimento Integrado do 
Araguaia Tocantins (Prodial), 
que reuniu mais de dOO técnicos 
que estudaram a região que 
inclui Imperatriz. liste 
programa tinha validade para 
dez anos. r de 1,980 ale 1990 

quase ninguém, nem no âmbito 
político, nem na iniciativa 
privada, lonfbu conhecimento 
de tal estudo. 

A seguir, o secretario 
apresentou rapidamente os 
próprios estudos por ele feitos 
e publicados na imprensa local, 
tratando da realidade social, 
econômica e cultural do 
município. 

O secretário, objetivando 
conlextualizar a sua palestra, 
apresentou os estudos técnicos 
e acadêmicos que apresentam 
trés cenários para o 
desenvolvimento do Maranhão 
e, por conseqüência, para 
Imperatriz. O primeiro cenário, 
segundo Sanches, e chamado 
de Crescimento Desigual, que 
tem 5(»% de possibilidade de 
acontecer. "P.sle Tenário de 
Crescimento Desigual e 
baseado na implementação de 
grandes projetos no listado, e 
esses grandes projetos 
excluem a população. Não são 
fontes geradoras de um maior 
número de empregos e. 
con sequentemente, de 
salário". 

Segundo o secretário, os 
estudos dizem que algumas 
características contribuem 
para que o Cenário de 
Crescimento Desigual 
permam ca linda no 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHHi Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 I mperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 1 mperatriz x São João 

13:20 Imperatrizx Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 1 mperatriz x Vi ração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x J uazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 
Sábado 

Diário 
Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

m 

i 

rf; 

Maranhão, como a pobreza 
dos habitantes do Kstado, o 
atraso tecnológico, a não 
transformação da estrutura de 
concentração de renda e de 
propriedade, que continua 
dependendo de grande capital, 
e também a elitização de uma 
parte da sociedade 
maranhense, que continua 
subordinada a interesses das 
grandes riquezas, alem disso, 
a ganância dos grandes grupos 
econômicos, a atrofia 
democrática, que e 
confirmada pela historia social 
e política, além da falta de 
perspectivas mais amplas para 
a Reforma Agrária, embora os 
esforços que atualmente vem 
sendo empreendidos pelo 
(ioverno Tstadual. 

Cont. Pág. 1-9 

: 

■llilli « 

m 

EdintUson Sanches titular da Sedin 

Gesta básica pode 

ser isenta de tributos 

da Asricultura ao governo federal 

A c onfederação Nacional 
da Agricultura propõe ao 
governo a renuncia fiscal na 
cesta básica, para melhorar a 
distribuição de renda. 

Segundo o presidente do 
orgao, Antonio Trnesto. a 
renúncia fiscal significa a nao 
taxação pelo governo, da 
cadeia prudutiva. 
possibilitando a redução dos 
custos dos alimentos para a 
população de baixa renda, 
mas ele friza que isso uma 
contra partida. "Qualquer 
desoneração da cesta básica 
precisa ser compensada por 
outro tipo de aumento de 
tributos em outros produtos 
que nao seja de consumo 
popular. "Agora. se 
queremos no Brasil, eliminar 
»> que esta abaixo da linha de 
pobre/a. e melhorar as 

condições das pessoas de 
baixa renda, a agricultura já 
fez sua parte", disse ele. 
acrescentando que o setor já 
produz o alimento mais barato 
do mundo, "compele agora ao 
governo fazer a sua", finalizou 
Antonio Trnesto. 

A proposta de renúncia 
fiscal na cesta basicã. tfein o 
apoio do governo com a 
Reforma Tributária, segundo 
informou o ministro da 
agricultura. "Nós entendemos 
que haverá de ter uma grande 
mobilização por parte de 
todos", disse Arlindo Torto, 
destacando a necessidade de 
que o presidente da 
Confederação Nacional da 
Agricultura. Antonio Trnesto 
para que junto tom 
parlamentarei "comece 
sensibilizar os governos 

estaduais para que revejam a 
sua posição de tributar os 
insumos", lembrando que em 
"nenhuma outra parte do 
mundo, existe tributação". 

O ministro Arlindo Torto 
disse ainda, que o governo 
esta se esforçando para 
reduzir os custos dos 
insumos para os produtores. 

Reduzir os custos da cesta 
básica, seria uma das 
alternativas mais viáveis para 
eliminar o quadro de miséria 
no pais. No Brasil, segundo 
dados da Organização das 
Nações [ nidas, existem mais 
de 32 milhões de pessoas 
que vivem em estado (U 
pobreza absoluta, o qut 
coloca em xeque. a 
distribuição de renda no 
oi! ava maior et onômica 
mundial. 

Sebrae ganha novas estruturas 

O escritório do Sebrae em 
Imperai riz volta funcionar conl 
maior abrangência. A 
informação foi prestada pelo 
presidente tio Conselho 
Deliberativo do orgao joao 
Abreu. Tle considerou 
"imi irt 'iiscíntlivt T que o St brat• 
como um órgão fomentador do 
progresso", não estivesse aqui 
com uma grande estrutura de 
escritório. 

A a partir tle agora, alem tio 
sttviç<xleorit'iilaçãt»aos mier» )S 
e pequenos empresários, o 
Sebrae, prestará outros 
serviços como treinamento, 
acompanhamento de projetos 
tine viabilizem < • crescimentt > tlt > 
setor empresarial. 

D órgão, já instalou dois 
novos serviços em Imperatriz, 
a Bolsa de negócios, qut' trata 
tle relações comerciais entre 

empresários de todo o país. e o 
Ciíigra, ilma fonte de informações 
para quem tem negócios na área 
de agricultura. 

João Abreu também adiantou 
que umatIas int'Ias iirit irilárias t li > 
Sebrae e conscientizar o micro 
empresário da importância de se 
manter bem informado no 
mercado de negocio, "Nós 
notamos que ainda ha uma falta 
tle informação por parte do 
pequeno e micro empresário, o 
que as vezes leva o seu negócio a 
não ler nenhum êxito". Garantiu, 
acrescentando que o Sebrae." 
tem lodo uma gama de 
informações \ iam iire] lará-lt > a fim 
de que tenha sucesso no seu 
negocio. 

Tm Imperatriz, o Serviço 
Brasileiro tle Apoio as Micro e 
Tequenas Tmpresas. elabora 
uma nova estratégia de ação. o 

que consiste em firmar 
parcerias com diversos 
seguimentos tle entidades tle 
classe, o que favorecerá, 
segundo João Abreu, as 
atividades tlt) órgão, que ver 
preocupado. o quadro 
t -et >nômict) vivido por emiiresas 
na cidade. 

O fechamento tle micro e 
pequenas empresas, tem para 
o Sebrae, uma grave 
conseqüência, o "desemprego, 
crescimento da marginalidade e 
outros fatores agravantes", daí 
a necessidade de proporcionar 
aqui, maior estrutura de ação. 

A partir de agora, o Sebrae 
de Imperatriz, ja não de] tenderá 
do escritório de Açailàndia, e 
passa a assumir a 
responsabilidade pelos 
municípios do eixo. Imperatriz- 
Torto Tranco 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Sebrae inaugura Escritório Regional 

Vice-prefeito Luiz Carlos Noleto destaca importância da presença do Sebrae-MA em Imperatriz 

A., n TL ..        ,....  . .... * O presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-MA 
(Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do 
Maranhão), João Guilherme 
de Abreu, e o vice-prefeito 
Luiz Carlos Noleto 
descerraram a placa de 
inauguração do Escritório 
Regional de imperatriz, quarta- 
feira. 22, durante solenidade 
nas novas instalações dó 
órgão. Prestigiaram o evento, 
além de diretores do Sebrae- 
MA, o presidente da ACIl 
(Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz), 
Vílson Estácio Maia, 
empresários e políticos. 

Durante a festa de 
inauguração do ER de 
Imperatriz, João Abreu 
afirmou que se resgata uma 
dívida com a cidade, assumida 
em maio deste ano, quando da 
última reunião com o 
empresariado local. Em se 
tratando de tecnologia, o 
Escritório Regional é dos mais 
modernos do País, estando 
dotado de computadores e de 
uma equipe formada por cinco 
técnicos, quatro deles com 
formação superior. 'Todos têm 
grande experiência na área e 
estão aptos a prestar qualquer 
tipo de informação", garanti4 

João Abreu. 
Para o presidente do 

1 
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Luís Carlos Noleto cumprimenta o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae 
João Guilherme de Abreu 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae-MA, a inauguração do 
Escritório em Imperatriz, 
significa o resgate de uma 
dívida que o órgão tinha para 
com a cidade. Essa dívida 
consistia, primeiro, na 
transformação do antigo 
Balcão num Escritório 
Regional. A decisão tomada em 
maio, quando o Sebrae-MA 
privilegiou Açailândia, distante 

72 km, está sendo hoje 
retratada. Embora 
tecnicamente tenha sido 
acertada, a decisão foi um erro 
político. "Politicamente, nós 
cometemos um desastre", 
considerou o presidente. 

Reconhecido o erro, e 
sensibilizado o comando maior 
do Sebrae, Imperatriz retoma 
o lugar de destaque na região. 
Desde ontem, em pleno 

GMT aprova 

Regimento Interno 

f 

m 

m 

Conselho Muncipal do Trabalho durante análise do 
Regimento Interno 

Durante reunião realizada, registrando-o, e daremos 
continuidade para os projetos quarta-feira 22, na sala de 

reunião da ACII (Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz), foi aprovado o 
Regimento Interno do CMT 
(Conselho Municipal do 
Prabalho). A aprovação 
aconteceu depois de leitura e 
discussão por todos os 
membros do Conselho. 

"A partir da aprovação, 
vamos transformá-lo em Lei, 

sejam executados", informou o 
presidente, durante a votação, 
elegendo como prioridade o 
atendimento à população 
carente do Município, que sofre 
por falta de recursos. 

"Com o CMT, teremos 
condições de buscar recursos 
para viabilizar a região". A 
aprovação do Regimento é 
ponto de partida para o 
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desenvolvimento de diversas 
ações relativas a política 
municipal de geração de 
trabalho e renda, inclusive à 
implementação do Viva 
Produção, programa do 
Governo do Estado. 

Representante da Solecit 
(Secretaria de Estado da 
Solidariedade, da Cidadania e 
do Trabalho) no CMT, Joberto 
Soares lembra que são quatro 
as vertentes do Viva Produção. 
() primeiro deles é o Primeiro 
Emprego, que dáo])ortunidades 
para jovens sem experiência 
ingressarem no mercado de 
trabalho. 

"Depois — explica Joberto 
— vêm as fases seguintes, que 
são: intermediação de 
emprego, já feita pelo Sine 
(Sistema Nacional de 
Emprego); capacitação do 
trabalhador, com verbas 
específicas destinadas a isto, a 
exemplo de cursos e 
treinamentos; e providência de 
acesso a crédito". 

Antes de capacitar a mão-de- 
obra local, uma das 
preocupações do CMT será 
treinar seus próprios 
conselheiros, que são 
representantes do Governo e 
das classes patronal e 
empregadora. "Os 
conselheiros são 
representantes da comunidade 
e, portanto, por ela aclamados", 
diz Joberto. 

se ex 

na Ihmternt 
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funcionamento, o ER do 
Sebrae na cidade dispõe, 
inclusive, do Siagro (Sistema 
de Agronegócios), resultante 
de uma parceria entre o Sebrae 
e a CNA (Confederação 
Nacional da Agricultura), e da 
Bolsa de Negócios, intercâmbio 
que surge com uma 
expectativa de movimentar 
negócios da ordem de R$ 500 
milhões só neste ano. Os 

serviços podem ser acessados 
via Internet. 

Sebrae forte 
O vice-prefeito Luiz Carlos 

Noleto acredita que, agora, a 
cidade conta com um órgão 
forte e com desejo de trabalhar 
pelo desenvolvimento da 
cidade e de toda a região 
tocantina. "A volta do Sebrae e 
o reconhecimento do 
presidente João Abreu 
demonstram, com toda a 
certeza, a importância de 
Imperatriz não só no 
Maranhão, mas em toda essa 
região", disse Luiz Carlos, 
considerando que. de fato, o 
Município é um "pólo de 
desenvolvimento do norte4 do 
Tocantins, do sul do Pará e do 
sul do Maranhão". 

Representando o prefeito 
lidou Marques, Luiz Carlos 
considerou importante a volta 
do Sebrae a Imperatriz, 
acrescentando que esse 
retorno vai possibilitar as 
parcerias necessárias para que 
torne4 e» mieneempresário lejcal 
mais cemipetente e4 mais fe)rte. 
Ao Solicitar que4 o Sebrae se 
empenhe naconslruçãe) ele4 um 
Centro de Convenções na 
cidaele, e) vice-prefeite) lembrem 
que e) ele Teresina-PI é o mais 
próximo ele Imperatriz e 
ressaltem que4 e-m Sãe» Luís, 
com apoio do Sebrae--MA, esse 

sonhe» se temna realidaele. 
João Abreu explicou que 

faltam recursos para concluir 
e) ela capital e, pe)r isse), torna- 
se impossível, no momente), 
estudar a pre)pe)sta. "O que eu 
acho viável é que, após 
terminar e) ele lá, num future) 
preixime), de quem sabe dois 
ane)s, passar a estudar e) de 
Imperatriz. Ne) momento, nãe) 
há possibilidade, pois nãe) 
temos recursos para terminar 
e) de lá. Estamos negociande) 
com e) Governe) o 
cerniplemente) desses r<4curse)s. 
Nãe) veje» nenhum preririema ele4 

loge) elepois começar a e>stuelar 
e) ele Imperatriz", cemcluiu. 

Além de inaugurar e) 
Escritório Regional de 
Imperatriz, a sedenielade4 elesta 
quarta-fedra serviu para e) 
lançamemle) ela 17 Fenerto 
(Feira de Negócios da Região 
Tocantina), que deve 
acontecer até elezembro. E, 
fertalecenelo a parceria 
mantida há anos com a ACIl, e) 
Sebrae-MA fez eloaçãe) ele) 
antigo auelilório, no préelio ela 
instituição empresarial, senele) 
e4le eleriaelo ele4 poltrenlas ceun 
pranchetas e mesa ele4 reunião. 
Até entàe», ede era ceeliele) em 
regime ele comodate). E m 
neune4 ela classe, e) presielemie- 
\ ílsem Maia fez 
agrade-c inu nle»s. 

Cemitérios da cidade 

recebem limpeza 

As vias de acesso a estes locais, também, estão 

passando por melhorias para o dia de finados 

Tendo em vista a 
aproximação ele) elia ele 
Finados, a Secretaria 
Municipal ele4 lnfrae>strutura 
(Sinfra) e4slá trabalhanelo na 
limpeza elos cemitérie)s ela 
cidaele, bem cemio ele4 ruas ele4 

acmsse) a estes locais. O 
serviçe) está per cemta ele) 
Departamento Municipal ele 
Estraelas e Reulagens 
(DMER), Urbanismo e4 

Limpeza Pública. 
Cerca de trinta homens 

estão fazendo limpeza de 
ruas, sarjetas e passedos, 
pintura ele meios-fios, entre 
outreis serviços. Até e» final 
da próxima semana, a Sinfra 

espera ler cemcluído teiele) e) 
trabalhe) viste» que ei dia ele 
Finaele)s está preíxime». 

Ne» Cemitérie) Campo da 
Saudade, as ruas laterais estão 
passanele) por limpeza. Ne» 
interior ele) cemitério, os 
arruamentos que elãe» acesso 
aos túmule)S estão semeie) 
melhe)rade)S. As árveums ele» 
estacionamento estãe) senele) 
peteiaelas e e)s porleu-s recebem 
pintura de cal. 

Segunde) informou Je)sé 
Ribamar Silva, diretor ele) 
DMER e Urbanismo, e)S 
trabalhos beneficiarão e)s 
cemitérie)s Campo da 
Saudade, São João Batista, 

Jardim das Rosas, além de) 
cemitério da Vila Fiquene e 
Bom Jesus, ne) iwvoado Lage)a 
Verde. 

As ruas 'que dão acess 
aos ce>mitérie)s e- que está 
senele) bene ficiadas são; 
Avenida Lslocolmo Leenu io 
Pires Dourado, Ceará, Piauí, 
Fleudano Peixote), Simplície) 
Moreira, GeuleTrede) Viana. 
Pernambuco e Padre Cícere). 

Ribamar Silva disse que4 

estas ruas passarãe) pela 
operação Tapa-huracos para 
que e)s imperatrizenses 
possam ir cerni maiem 
comodidade visitar seus 
entes que4riele)s. 

Gecap forma quarta turma 

Nesta terça-feira (21), às 17h 
o Centro ele Capacitação 
Profissional (Cecap) fe)rmou a 
quarta turma deste ane). Sofia 
Olivedra, secretária ele) 
Desenvolvimento Comunitário 
e de) Trabalhe) (Sedesct), fez a 
entrega dos certificaelos 340 
alunos. A formatura acemteceu 
na sede ele) Cecaj), legalizada à 
ruaGodofredoViana, ne)centre) 
da cidaele. 

A cerimônia contou com a 
presença de lewDs e)s alime)s elo 
é entro, bem ce)me) ele)s 

professores, assesse)res ela 
Sedesct e4 da diretora ele) Cecaj), 
Aciléia Sante)s Nascime>nte). Os 
curse)s e)f(4recide)S, nesta e-tajia, 
foram: cabeleireiro, pintura em 
tecido, datilografia, pintura 
porcelanizada e em vidro, 
manicura, crochê, corte e costura, 
bonecas e bichos de lã. caixinhas 
de presentes e bordado à mão. 

A secretária Sofia falem e) que4 

re4|)re4senta a lórmaçãe) ele mais 
uma turma elo Ce4ca|). "Este4 

trabalhe) significa mais unia vitoria 
rume) àcajíacilaçãe) iirofissieaial e4 

0 ai)e)ie) do prefe4ite) llde)n 
Marques está senelo 
funelame4ntal. pewque (4le4 te4m 
premurade) fazer e) medhor jiara 
a cemuinielaele ele4 lmpe4râtriz", 
elisse4. Se)fia Oliveira cemieMíteju a 
imjM)rlância ele)S curse)S para a 
re4alizaçãe) iirofissiemal e/ou 
1 x4sse)al | «ra caela un i ele)S alune )s 
eloCe^aj). "NelsjKKle-mew st>ntu- 
que1 teulas as ])esse)as que 
fizeTam este4s curse)s vãe), ele4 

alguma feàma, íq)rove4itar e-sse 
ce)nhecimente)j)ara suas vidas", 
comjile-lem. 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

saia 03 - Mercadinho 



Fique por dentro dos • 

principais fatos que 

acontecem na Regino 

Tocantina 

Página 1-4 

SbdaL 

Linda Veloso comenfa os 

•j-afos que são desfaque na 

soolodado impo^af^izenso 

Página 2 3 

Social/Açailándia 

Os bastidores político de 

dmpe.ratrí^ e Reqião 

comentados sob a ótica dt 

Lrancisco do Vale. 

Página 2-4 

Scxta-tcira. 24 dc outubro dc 1997 - Editor responsável; Josélia Melo 

Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Sumiu 
do mapa 

Quem sumiu do mapa, 
polo monos do do Imporatriz. 
foi o koborlo Chavos. (íuom 
não lombra desse posado 
comunicador, que om um 
determinado tempo ficou 
pralicamonto sozinho numa 
emissora do rádio da cidade. 
H sempre que aqento liqava 
o radio la estava olt- falando, 
falando, não importando a 
hora. Roberto Chaves 
também já passou aqui pelo 
Sistema TucamCs. mais 

precisameníe pela Rádio Capital, 
e parece que não deixou muita 
saudade não. O que não se sabe 
ao certo mesmo é onde elé está 
atualmente e nem o que está 
fazendo. Mas seja lá onde e o que 
esteja a fazer, esperamos que 
nao repita certos atos praticados 
aqui na cidade. 

O primeiro 

O Raimundo Primeiro, e 
único, é sem dúvida um dos 
melhores colaboradores deste 
Jornal. Kle. apesar de não está 
com uma coluna fixa, faz de tudo 

um pouco e verdade seja dita, 
muito bem feito. Alem do mais, 
vez por outra lá está ele na 
telinha, substituindo algum 
apresentador de programa ou 
então nas ruas da cidade fazendo 
suas reportagens. K bom saber 
que em nosso meio existem 
pessoas que realmente se dão 
para o que fazem e este é um 
dos casos. K isso aí. que sirva de 
exemplo. 

Fazendo e 
acontecendo 

O Josafá Ramalho (foto), no 
pouco tempo que está fazendo 
comunicação já é um dos 
maiores destaques em nossa 
área. Só para se ter uma idéia de 
como ele evoluiu, basta 
observarmos por exemplo que 
ele começou apenas com um 

programa semanal no rádio, e 
hoje, em pouco mais de dois 
anos. já é o 1 hrelor de Redação 
deste Diário. O trabalho que o 
Josafá desenvolve tem muita 
qualidade, justamente porque 
como nós sabemos, ele faz com 
responsabilidade e prazer. E 
incrível como esse rapaz se 
dedica e não impõe limites nem 
horários jiara trabalhar. Aqui vai 
meu abraço para este grande 
garoto, seguido do desejo de 
muita sorte sempre. 

Anjo 
mau 

A novela Anjo mau está 
conquistando muita audiência no 
horário das dezoito horas na 
Rede (/lobo. Ao contrário da 
última novela das seis. Anjo mau 
vem se mostrando uma boa 

trama com uma história que 
chama a atenção do 
telespectador. A Globo acertou 
em cheio em dar crédito para 
esta versão renovada de Anjo 
mau, que nos anos setenta foi 
uma das responsáveis pela 
evolução das telenovelas. O 
elenco é de altíssima qualidade 
sem falar na equipe de produção 
que não fica por menos. 
Provavelmente esta não vai cair 
na monotonia como vem 
acontecendo muito com as 
novelas em nosso país. 

Coisinha 
chata 

Sinceramente, passar o 
domingo em casa esperando 
alguma coisa boa na televisão é 
bobagem, porque os programas 
são de tirar do sério. Agora é 

claro que tem os que se 
destacam em matéria de 
chatice. Um programa que 
não dá mesmo de assistir e 
gostar é o do Sílvio Santos, 
que não muda nunca. Há 
nem sei quantos anos é a 
mesma coisa que vai ao ar 
iflis domingos. Pode até ser 
bom, mas só para quem está 
no auditório, que pelo 
menos, na pior das 
hipóteses tem a chance de 
ser recompensado por 
tamanha amolação, com 
aquela distribuição de 
dinheiro que ele faz, porque 
proveito cultural ninguém 
tira sequer um. E pena que 
o único dia em que temos de 
fato Jempojiara prestigiar a 
televisão, seja preenchido 
com tanta variedade de mau 
gosto. 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

Aries 
JL 

Gêmeos 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

Os astros cslào rcfuíÇarul 
caraclcríslicas mais fortes 
existem em em você, modill 
o seu modo rle se relacionai 

Leão n. 
Libra 

que 
indo 

Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutào dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estara incrível. 

Sagitário 

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

Câncer Virgem 

Sua capacidade de trabalho 
está seik Ic i n á irçat la | x >r Pli i lao, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

111 

Rlulãodáurn tempero a mais 
a sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romancese encontros. 

Escorpião Capricórnio 

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

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

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

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

Aquário 

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

0 Peixes 

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

Canal 
4 

PKQQftAMAÇAO DE TV - VHF/UHF - IMPffffATftfZ 

TV 

CRC Canal 
5 

00:00 Igreja da Graça 
0b;00 Boas Novas 
07:00 Estação C riança 
OTMO Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Hallyna 
10:1 Ti C"oz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Ealar c/ 

Deus 
12:Jornal Acontece 
12:i,>0Esporte Total 
14:00 Esporte Total Tocai 
1 4:.>0 Grafit Vídeo Music 
i 5:00 Trograma II 
10:00 Supermarkel 
1 ();!!() Silvia Toppovic 
17: 10 Brasil Verdade 
19:00 Rede crídade 
1 9:1 0 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
-O .lOTaixa Nobre do 
T sporte 
22:01 t i u < ■ s i a r 
00:50 Jornal da Noite 

TV 

Capital 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:50 O Agente G 
09:50 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Eogào 
11:50 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
15:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
KkOO Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T'Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2" Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:50 C ampeões de Audiência 
25:50 Paixões Perigosas 
00:50 Palavra de Vida 
05:50 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 
10 

TV 

Mirante Canal 

OtkOO Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia& C ia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:50 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:50 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:50 Aqui Agora Maranhão 
15:50 Aqui Agora 
14:50 Ciiu una em C asa 
10:50 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:50 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa l ivre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:4.) C uryas Perigosas (Série) 
25 15 Jornal do SB1 
00 OU jo Soarei ( hi/t- < Meia 
0! ■ ( > J<>nia! do sB T 
01:50 Perfil 

13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

00:00 Telemanhã 
06:50 Igreja da Graça no Lar 
07:50 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08; 15 Sailor Moon 
08; 45 Samurai Warriors 
09:50 Grupo Imagem 
10:50 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:50 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
15:45 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: l.i Samurai Warriors 
18:15 Sliura' > 
18; 45 Os C a' a ír s do 
/odiaco 
19:55 \a Rota do C rime 
20:0.5 jornal da Manchete 

05;00 Padrão Técnico 
05:50 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:50 As Novas Aventuras do 
.Agente 86 
11:()() Anjos da Lei -ENcola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
15:00 Cadeia 
15:45 Interpró- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:50 C N I Jornal (com Teila 
Richers) 
20:15 Série Mardball, Força 
Bruta 
21:10 Jucá. Kfor uri 
22:00 Super Sessão 
UU-UU l''im rle MniU. 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

Imperatriz 

Jx. . 

. X, .. í X 

mmv i 
S ■>■> 

ÍÍTÍ 

x 

w 

Servidores municipais, amigos e familiares prestam hoje 

homenagens peta passagem do aniversário da primeira-dama de 

loào Lisboa, Íoíete (Pino. À eía nossos parabéns. 

m m 

mê. 
m 

Tm destaque: Zifdo Afrneida e seu 

primogênito 'Jiafaef 

0promotor 'Wilfian Siqueira, sua esposa 

Çardênia e o empresário 'Marcelo (Bandeira 

mmMmmmmvCM. 

mm 
mmm 
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■ . xxí: 
IMlí: 

(J\gseanaSampaio, primeira-dama de Açadândia 

ao fado do secretario César 'J nana 
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0 engenheiro 'Eliel (Duarte, Síddásio Castro e 'Paulo (Roberto 

em recente acontecimento social da citij 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAdRE 

Chico 

VElho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

'PeíjoacUi Socíctcf 

ISosfcAnfe. c\conteceIT no |inol de 

semana a feijoada socieivy eonfou eom um 

numero bastante grande das socialites. 

& eu estive por Ia e cliguei. 

Co ny i ra: 

O Hl abe de yMdes de C7mpe rairiz tem a honra 

de convidar a sociedade para abrilhantar no 

XO Baile da Brimavera a realizar-se no 

próximo dia L2ó a partir das 2i!\00 no CJnbe 

das/Vlães. Sita presença e indispensável. \^d 

homenagear esta grande promoção onde 

se rã escolhida a Bainha da 1-Vi ma ver a e 

respectivas princesas. 

ffífXiííSS: 
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(ãdsoiA y\rouche/ a colunista e o prompter 

çJoiAas Bibeiro 

1 Ai 

O C \rupo C C O |ormado f^or Berpio, 

/Xlcssandra, brancisca e lãirceu. 
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•se com o O empresário (ã li yVlarinho dividitv 

grupo do Café Wana/ ejue marcou preseiAça 

e^ezinho e yVlarília (yXgata g/óias) casal gi\e 

sempre, prestigiam os acontecimeutos 

da cutv. 

é barato 

Filial Açailândla 

Rua Desembargador 

Tácito de Caidas 

n0 129 - Centro 

«mwm 

I ^^^m^m^ssSmSSmmSmíi^sWmgs^ 

comoÊcm 

oc.* tvtmxm KfiC.-of.A OÍ cowgoficio cruá 

PLANTAO 

AQUI! 

■im ' •v.-1 

Rua Alar; s, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Esquerdista 
Tem que dar a Cezar, o 

que é de Cezar. O jornalista 
Josué Moura desempenhou 
um brilhante trabalho frente 
ao Sindijori- Sindicato dos 

Jornalista de Imperatriz, mas 
de acordo com a opinião de 
alguns membros da 
imprensa local, o ex- 
presidente da classe é muito 
esquerdista o que poderá 
atrapalhar nos projetos da 
chapa. 

Maleável 
Já o jornalista William 

Marinho, é bastante 
Maleável, diante deste fator 
favorável ele vem recebendo 
o apoio de muitos 
companheiros da imprensa 
que acreditam em sua 
administração. Em uma 
rápida conversa com um 
deles eu ouvir a seguinte 
frase "Se William Marinho 
estivesse sendo candidato a 
presidência do Sindijori eu 
estava fora, mas como ele 
tem um projeto para a A1RT 
eu vou apoiá-lo" disse o 
companheiro. 

Ligações 
Recebi várias ligações na 

tarde de ontem de colegas da 
imprensa afirmando que o 
colunista estava cotado para 
assumir o departamento de 
esporte da possível chapa do 
jornalista Josué Moura. 
Estranhei a afirmação pelo 
do companheiro Josué 
Moura não ter feito o convite 
para este jornalista. 

Caminho certo 
Ontem aconteceu uma 

importante reunião entre 
vários membros da classe. O 
objetivo da reunião foi 
mostrar aos jornalistas 
convidados o projeto da 
chapa que poderá ter o 

Francisco do Valle 

paraense Demerval Moreno no 
comando. 

De novo! 
Como era do meu tempo, 

não vou discutir o assunto, mas 
informações dão conta de que 
Demerval "o moreno" já esteve 
no comando da AIRT- 
Associação de Imprensa da 
Região Tocantina. Se chegar 
novamente a presidência farei 
votos de sucesso. Afinal a 
carreira de jornalista do meu 
conterrâneo ê de bastante 
sucesso. Falou Sú-Mano. 

Zé Filho (Jornalista) 
Estamos aguardando a 

circulação da revista anunciada 
pelo jornalista Zê Filho (TV - 
Capital). 

De acordo cora Zê, a revista 
irá circular com temas 
importantíssimos para a região 
tocantina. O responsável pela 
elaboração do projeto ê o 
companheiro Jean Ribeiro. 
Diga-se de passagem também 
Evangélico. Estamos torcendo 
garoto. 

Porca que fuça 
Recebi informações que 

Juslino Filho continua fuçando. 
Como diz o ditado porca que 
fuça, não ronca, e roncar ê o 
mesmo que fazer barulho. Com 
nova estratégia montada, 
Justino Filho prefere fazer boca 
de Siri, ou seja. trabalhar na 
surdina. Igualzinho ao 
companheiro BSB. Como 
passas garoto. 

"Pegando fogo" 
Aguardem novas matérias 

polêmicas que estão sendo 
elaboradas e analisadas pelo 
colunista. Como trabalhamos 
de forma "Imparcial" 
preferimos esperar mais um 
pouco e conseguir um contato 
com a galera. 

O difícil é este contato, pois 

os telefones estão 24 horas via 
satélite. Será o que é, que vem 
por ai? 

"Pai da criança" 
Como diz o companheiro 

" I iririca como e lindo a 
falsidade. A dupla "Claudinho e 
Buchecha" por exemplo se 
complicou ao tentar mudar de 
empresário. 

O responsável pela 
arrancada da dupla, recorreu a 
um contrato e fez com que os 
dois baixassem a bola. Afinal de 
contas, quem é o pai da criança? 

Flu 
O torcedor do Fluminense 

voltou a sonhar com a 
classificação da equipe entre os 
clubes que irão permanecer na 
divisão de elite. De acordo com 
as emissoras de Rádio que 
estavam transmitindo a partida 
o torcedor do Fluzão, foi 
mesmo abençoado pelo papa 
João Paulo II, em sua recente 
visita ao Brasil. 

Caindo em campo 
A diretoria do Cavalo de 

Aço, esta correndo contra o 
relógio. Os dirigentes querem 
definir ainda esta semana o 
patrocinador oficial do clube 
para o restante do Campeonato 
Maranhense de Futebol. De 
acordo com William Marinho, 
os contatos estão bem 
adiantados. 

Cabeça erguida 
O ex-presidente do Cavalo 

de Aço, Conor f arias, deixou o 
comando do clube de cabeça 
erguida. Vice-campeão da 
chave "A" da Copa Norte, o 
Cavalo de Aço foi elogiado por 
toda a crônica esportiva da 
capital do Estado. 

Por outro lado Conor Farias, 
lamenta a falta de seriedade do 
presidente da Federação 
Maranhense de Futebol 

Deu na Imprensa 

Eu não sou pai de santo, mas 

ultimamente estou acertando em quase 

todas. Vários companheiros se 

sentiram ofendidos quando citei nesta 

coluna que os "Jornalzinhos" só 

apareciam em época de campanhas 

políticas, e acima de tudo sem nenhum compromisso 

com o leitor. Deu no programa Cidade Agora 
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Franciscano Soares, pecuarista é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Estas ondas estão mais curtas...Sacou! 

Pois é... 

A vida tem dessas coisas. 

É uma questão de ótica... 

Só não vê quem não quer! 

Virgem que riqueza II 

Com a publicação da foto do repórter FRED. 

O colunista foi quase agredido por um companheiro., 

"O machão"... 

Se liga garoto... 

A sorte é sua, mas a hora não é essa! 

Deixa a garota em paz. 

Alô Fred... 

Você está com a bola toda. 

Parece que o recado do companheiro... 

...Thompson Mota, não surtiu nenhum tipo de efeito. 

Os colunistas continuam... 

... entregando seus materiais incompletos... 

... Dificultando assim os trabalhos de editoração. 

Atenção senhores colunistas... 

.... vamos trabalhar um pouquinho mais... 

... Já que as editoras já tem os seus serviços. 

Os ti-ti-tis. 

Continuam 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Operador de moto- 
niveladora 
Doméstica 
Manicura 

CaligrafLstn 
Cobrador 

fiAik.- 
V-C- " 

Os Fcantetsxxxminhas 
Gosto - O Pensador 

'Mm de ponte é;;||Í||;| 
Encarregado de 

tubulação 
Patrolheiro de base 

Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.hr 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Cilopatologia. Dosagens Hormonai: 

Paternidade -DNS, Analise de Agua, Análise de Alimentos, Analises Toxicológicas 
Tesie de 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

DecUração do IR 

podERÁ SER FeÍTA POR 

teLeFone ano que vem 

Pois v. A partir do próximo ano, todos os contribuintes, 
mesmo aqueles que ganham menos de R$ 10.800,00 terão que 
declarar imposto de renda. Para esse segmento, a Receita 
Federal está criando um sistema que vai facilitar a vida de todos. 
Ou seja, a declaração por telefone. 

O contribuinte prestará informações simples como o número 
do CPF, se está na faixa de renda dos isentos, se tem casa, carro 
e conta corrente em banco. 

SuperSena 188 
V Faixa - 01, 20.83, 42. 45, 48 
T Faix;i 05, 11. 10. 85. 42. 44 

ANLNCÍE dE Cf RAÇA 

JORNAL CAPI TAL está abrindo espaço para os micro 
anunciantes (pessoas físicas e jurídicas) veicularem suas notas 
de compra, venda, aluguel, de animais e objetos perdidos, 
recados sentimentais, aniversários, entre outras. Tudo de graça. 

Procure a nossa LOJA DF ATFND1MFNTO na rua 
Maranhão, 926, s/8 (prédio do lázigi) ou telefone p/ 721-5849. 

Venha trabalhar conosco (vendas de assinaturas e 
publicidade). 

cn 

Comemorasse Roje, 24/10: 

* Dia das Nações Unidas; 
* Dia Internacional das Missões; 
* Dia Mundial do Desenvolvimento. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. Tadeu (721-8921). 

Dra. María HeLena 

Destaque também hoje para o aniversário da Dra. Maria 
I lelena da Costa Ferraz, integrante do quadro de assessores da 
Secretareia da Industria, do Comércio e dos Serviços do 
Município (leia-se Alair Chaves). 

Mulher do advogado José Clelo de Vasconcelos, diretor do 
Departamento Municipal de Trânsito (D Ml"), Dra. Maria Helena 
recebe cumprimentos especiais dos colegas de trabalho e da 
Casada Amizade (Rolary). Tim-lim. 

SÍÍÍiÍ§ 
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Ex-gerente do Armazém Paraíba, agora na condição 
de empresário com amplos poderes de decisão, o boa 
praça Francisco Silva Almeida está colhendo os 
primeiros frutos com a sua loja Brasil, instalada na 
Ge túlio Vargas, em frente ao Banco Excel Econômico. 
Não falei pessoalmente com o Francisco, mas estou 
sabendo que ele já providencia a abertura da segunda 
loja, na Godofredo Viana. Vamos conferir. 

Merendo- 

fÍAxnnceíro- 

PoüpANÇA 

Hoie  1 07% 

Amanhã  I 05% 

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

UFír (FecIeraI) 

Outubro/97   R$ 0,9108. 

UrFí (MuNÍCÍpAl) 

Outubro/97  R$ 09 11 

UFr (EsiAdUAl) 
Outubro/97   R$20,21 

UPC (FecIeraI) 

Outubro/97   R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$ 1 15 

* Turismo  R$ 111 
* Comercial RS 1.10 

Cotações de 23.10.97 

Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F do dia 23.10.97 

RS   11.79 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97   R$.120,00 

SaUrío FamíLía 

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): R$ 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

Humor 

Bem que ele preferia o 

contrário, mas ainda assim 

se dava por feliz. 

Na garagem tinha a Elba 

e, na cama, a Mercedes. 

(Playboy/jul/96) 

Aníversaríantes 

ACII 

* Casas Pernambucanas; 
* Alberi Amaral Bodega (Pavel 

Veículos) 
Aniversário hoje e recebe os parabéns 

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. 

INova LoJa 

O jovem empresário Vanilson Pires Cirquerra ulüma os 
preparativos para colocar mais uma loja da Bazar Ipanema em 
funcionamento. 

Trata-se da unidade de Açailândia, cuja inauguração está 
prevista para o dia 7 de novembro. 

Aloja de Açailândia deve seguiur o mesmo estilo da mal ri/ 
Ou seja, tudo em armarinho e a preços especiais no varejo t 
liara os atacadistas da região. 

Vale aguardar. 

Quína 545 

13, 16, 18, 21, 36 

Aeroporto 

Caso não haja atraso nas obras, a partir do dia 1" de n< »v< mbn 
oaerojKwto de Imperatriz estará com a pista de pouso totalmenu 
recuperada e liberada para aeronaves de todos os portes 

Os jatos daTAM voltarão então a cumprir todos os hora r io- 
de vôos traçados para a região. 

«■ 

m. m * ~ •• % 

Outro que recebe um registro especial da coluna boje. r 
o Dr. Marcelo Feitosa do quadro de profissionais dt 
alto nível da Fértile - Clínica de Ginecologia e Obstetrícia 
-, instalada na Rua Paraíba, 708 - centro (l ele fax 7U-' 
2380 e 722-3795). A Fértile conta ainda com - 
seguintes especialistas: Dr. Am éli o Marques, Dr. 
Cristina Célia e Dr. Evaldo Silva. Vale o registre. 

Mobilete/Vende- se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALIML 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor: RS 800,00. Tratar com \na 

Paula pelo @ 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você chega nvais i-ápido cm 1 cm 2 
meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone; 72 1 -0287 

/ 
Materiais para 

Jji/in/lJrj escritório, escolar, ' ÍAMLáMLIUs bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone; 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDfl. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
( Consultas, ( Tinirgias, \ acinaçõcs. Kxamcs 

I .aboralonas c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes da 

Fonseca Filho 

Medico Vetermor") 

CRMV/MR 0189 

Clênia Mario dos Santc 

Jacinto Ribeiro Fonse: 

Médica Veterinária 

CRMV/MR -0190 

Rua Luís Domingues. 1400 • Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Cafeteira afirma que é candidato ao Governo do Estado 

"Quero a luta. pois ainda me sobram ânimo e coragem para lutar pelo povo de minha terra" 

Km função dos 
acontecimentos políticos que 
afetaram os partidos de 
oposição no Maranhão, o 
senador Kpitácio Cafeteira 
reafirmou sua posição através 
de uma declaração a imprensa. 
Acompanhe, portanto, alguns 
trechos da entrevista concedida 
por Cafeteira que o Jornal 
Capita] publica na sua edição de 
hoje, dia 24. quando o senador 
faz uma avaliação do momento 
político no Kslado e reitera a 
motivação política de Cafeteira, 
verdadeira razão de sua 
existência como homem público: 
a lula pela liberdade no 
Maranhão. 

A declaração foi lida no dia 29 
de setembro pelo proprio 
Cafeteira na sede do Partido 
Progressista (PPR) em São I .uís, 
na presença de repórteres de 
vãrios veículos de comunicação 
da capital e do interior, além de 
correligionários. Alguns pontos 
da declaração tiveram 
repercussão imediata. O 
primeiro deles foi quando 
Cafeteira reafirmou que e 
candidato a governador do 
Maranhão, não pretendendo 
disputar um novo mandato de 
senador, mesmo sabendo-se 
imbatível. 

Os demais destaques da 
declaração são a avaliação que 
Cafeteira faz da situação do 
Maranhão: o arn >cho salarial dos 
funcionários públicos, nas de 
chefes de Iamíl ia demi(idos pelo 
governo estadual, a situação de 
calamidade da saúde publica e a 
decadência da educação no 
Maranhão, hoje o pior Kslado 
brasileiro nesse setor. 

Cafeteira, no documento, diz 
que "meu primeiro mandato 
1 larlan i< 'iilar f( u a uiquistado ct >i 11 
a promessa de lutar 
pelaliberdade política de São 
Kuís que. ate aquela ocariao. 
linha seus prefeitos nomeados 
pelo governador"; 
acresicnlando. no entanto. f|U(% 

"proinetie cumpri. Lutei evenci. 
São Luís passou a ler eleições 
diretas para prefeito. K o povo 
que me viu na trincheira pela 
liberdade, exigiu minha ida a 
prefeitura. Koi uma luta difícil, 
como todas as minhas futuras 
haveriam de ser". 
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Cafeteira: "empunho sem temore hesitação a bandeira da oposição" 
O senador maranhense 

destaca que "naquela campanha 
eu parecia estar só. mas o povo 
jã (stava com igí>. K nos — o | m )v< > 
e eu — vencemos uma eleição 
sem nenhuma estrutura 
partidária, sem recursos 
materiais e sem apoio político. 
Kramos só nós. Ku e o povo. O 
povo venceu, apesar de meus 
concorrentes serem pessoas 
dignas e também merecedoras 
do sufrágio popular". 

Seguindo suas declarações. 
Cafeteira foi taxativo ao 
comentar que agora, novamente, 
o poyo eslã se preparando para 
uma nova luta, pela mesma 
razão. que. segundo ele. é 
"liberdade". 

Respondendo sua própria 
interrogação, afirma que trata-se 
da liberdade das açêies políticas 
sem coações e venalidades: 
onde haja oportunidades 
empresariais e comerciais sem 
favoritismos e privilégios; e a 
igualdade de ofertas de 
trabalho; onde o pequeno e 
médio empresários possam ser. 
também, fornecedores do 
Kslado e participantes do 
processo administrativo e 
econômico; é o mundo político, 
como um todo, ser governo e, 
como governo, ser responsável 
pelo povo e pelo listado. 

"Kssa responsabilidade e que 
semi ire "pautou a minha vida. 

orientou minha luta e manteve o 
povo próximo de mim. O preço 
de um mandato nàopode passar 
pela tentativa de destruir os 
adversários. Na última disputa 
pelo governo do Maranhão, 
acusaram-me de tudo: 
desonestidade, seqüestro, 
assassinato e ocultação de 
cadáver. () (empo se encarregou 
de desmascarar todas essas 
calúnias", desabafa. 

Cafeteira frisa que a pró] iria 
C1M, criada na Assembléia 
Legislativa, concluiu que "nada 
pesava contra minha honra", 
lembrando que hoje. jã sem 
qualquer credibilidade para 
voltar a acusá-lo de desonesto ou 
seqüestrador, de assassino ou 
ocullador de cadáver, por que 
desmascarados, tentam, os seus 
adversários, aumentar a sua 
idade e o chamam de velho. 
"I lysses Guimarães, diante de 
uma afirmação semelhante, 
disse: sou velho, mas uao sou 
Velhaco". dispara. 

Kaz questão de observar que 
"velho é t» que não tem mais 
ideal: velho é o que não tem 
coragem para o combate; velho 
é o acomodado que se esquece 
do sofrimento do povo e usa o 
seu mandato para comodidade 
e conforto próprios. Velho é o 
que prefere as benesses do 
poder ã luta por melhores dias 
para o seu povo". 

Segundo Cafeteira, as 
c< mi] losiçóes políticas que visam 
apenas a conquista do poder e 
dos mandatos eletivos são as 
feitas por políticos que olham 
para o seu proprio umbigo, 
ignorando que a eleição e a 
oportunidade do povo mudar 
governos que o olham como 
escada para a conquista do 
poder. "Kntre o poder e o povo, 
sempre escolhi o ihivo. Quando 
exerci o poder, foi em benefício 
deste povo e em obediência a 
suas necessidades". 

Kazendo um balanço do seu 
trabalho, o senador revela que, 
andando pelo listado, na capital 
eno interior, viu no rosto do | »ovo 
o sofrimento causado pela falta 
de trabalho; mesmo quem ainda 
está empregado, teme a 
possibilidade de ficar sem 
trabalhar e não poder sustentar 
sua família. 

"bico revoltado com a ação 
dos governos federal e estadijal, 
que ao invés de criarem novas 
oportunidades de trabalho, 
elaboram programas para 
estimular demissões 
voluntárias, aumentando o 
temor e o medo pelo amanhã. 
Impressiona-me o abandono a 
que foram relegados os 
funcionários públicos, que estão 
há mais de mil dias sem aumento 
salarial. Parceiros da minha 
administração, os funcionários de 

hoje estão cabisbaixos. sem 
saber como enfrentar as 
dificuldades imi>ostas|K'lo maior 
achalamento salarial da história 
recente do País", reclama. 

Cafeteira, noutro trecho, 
assevera que o povo também 
estacada vez mais doente. Com 
a saúde abandonada e os 
hospitais públicos fechados, 
aumentam os casos de dengue, 
sarampo, malária e febre 
amarela. A educação no 
Maranhão — enfatiza — ocupa 
o último lugar entre os estados 
brasileiros. Diz que o pior de 
tudo é que o desemprego e a 
miséria aumentam a violência, 
trazendo insegurança para UmIos 
os lares maranhenses. "A 
ineficiência do aparelho policial 
só faz agravar a situação, 
aumentando o numero de 
assaltos, assassinatos e roubos. 
Sinto que o povo maranhense 
não agüenta mais esse 
sofrimento. O povo da minha 
lerrá está cansado". 

Continua dizendo que o povo 
quer mudança; por tudo isso, por 
c< k -rência i x )líl ica. i k >r fk leli( Ia( 1( ■ 
a seus i irincíi )i( )s, é que "entrego, 
hoje. ao presidente do PPH. 
expediente onde coloco minha 
decisão de ixistular unicamente 
a candidatura a governador do 
meu Kslado. K esta e minha 
posição"."A minha decisão ê 
irreversível. O povo quer que. 
ou t ra vez. eu sc-ja g< ivt -r nad< )r (1< > 
!\ 1 araiihao. e eu nao posso n(\gar 
nada a este povo bom e 
generoso. Só depois de realizar 
o projeto de libertar o povo do 
Maranhao e que posso pensar 
em aposentadoria. Não desejo 
um novo mandato de senador. 
Não concorrerei ao Senado, 
mesmo sabendo-me imbatível. 
Quero a luta, pois ainda me sobra 
ânimo e coragem para lutar | k-lo 
povo da minha terra 

Kmpunho. sem temor e 
Ik •sitaçàí >, a ban< leira glori< »sa (la 
oposição que alguns deixaram 
cair pelos caminhos da 
subserviência e do suborno. () 
PPH maranhense ê oposição 
autêntica!".Cafeteira reiterou 
que será o candidato único dessa 
oposição, l odo aquele que for, 
realmente, contra o aluai 
governo r seus desmandos: 
lodo aquele que for contra essa 

ditadura econômica e seus 
privilégios; todo aquele que tiver 
coragem para enfrentar a 
truculência; lodo aquele que. de 
fato, for da oposição 
maranhense. terá que. 
necessariamente, caminhar 
com o povo. junto "a nos". De 
acordo com ele. "o povo uao 
aceita mais omissões por 
conveniência, hesitações por 
covardia, ou a desculpa de que a 
unidade da oposição só pode 
acontecer no segundo turno". 

Na visão de Cafeteira, essa 
tese só favorece o governo <■ 
isso ficou comprovado nas duas 
ultimas eleições. Quem 
defender essa posição estará, 
direta ou indiretamente, 
prestando serviços ao poder.- 
favorecendo os poderosos e se 
posicionando contra o povo. 

Por outro lado. destaca que o 
I iovc >. sujeilí > da oraçã< > | »< ilít ica, 
ê que haverá de julgar o seu 
nome."Kpitácio Cafeteira, ate há 
pouco lemiH), era um nome que 
sóamimdiziares|)eito, um nome 
que so por mim eu devia zelar e 
honrar. Porém, de um ano para 
cá. eu divido esse nome m 
meu neto, divido esse nome 
com aquele que e meu 
prolongamento de vida. que e 
meu recomeçar de sonho. 
Lenho, não so ixir mim, mas por 
ele também, que zelar por este 
nome que Cafeteira Neto, 
principalmente ele. lenha 
orgulho do nome e do avô". 

Kinalizando. dispara que "mas 
enquanto não chega o tempo de 
aquietar, enquanto não chega o 
tempo de descansar, enquanto 
me sobrarem força e mais 
coragem, disposição c energia, 
faço dos versos de Gonçalves 
Dias a minha oração, e com os 
olhos no futuro próximo, repilo 
com o poeta: "a vida e cou Me, 
que aos traços abale. . aos 
lorli s r aos bravos/só pode 
exaltar". Pique, portanto, 
tranqüilo o povo do Maranhão, 
estarei onde sempre estive; na 
trincheira da lula po| nilar, como 
do povo ao governo do 
Maranhão. Quero estar 
guerreiro que sempre fui. 
lutando pela mesma razão: a 
liben lade. ()nl em. a libenla(le de 
São; amanha. A liberdade do 
Maranhão". 

Aderson Lago comenta decisão do senador 

Presidente estadual do PPB diz que é consenso dentro da legenda que Cafeteira é.a principal 

força de oposição no Maranhão 

A disposição de Cafeteira 
em concorrerão governo do 
Maranhão em 98 foi 
confirmada através de uma 
carta que ele em aminhou ao 
presidente do seu partido, 
deputado Aderson Lago. 

A carta foi entregue a 
Aderson Lago na sede do 
PPB no dia 29 de setembro, 
jogo após Cafeteira 
comunicar a imprensa sua 
decisão* 

Nela, o senador deixa 

claro que não pretende 
disputar nenhum outro cargo 
que- não seja o de 
governador 

í> deputado Aderson Lago 
afirmou que o PPB do 
Maranhão está unido cm 

torno do nome de Cafeteira. 
Disse também que ele 

será candidato a governador, 
com ou sem coligação, pois, 
segundo o deputado, ti 
partido esta preparado para 
disputar a eleição em 

qualquer circu nsfãne ia. 
"Nos ireim «s lutar para unir 

todas as forças de oposição, 
mas. se a união nao for 
possível, disputaremos a 
eleição da mesma forma". 

K consenso dentro do PPB 

que Cafeteira representa 
hoje a principal força de 
oposição no Kslado. 

Desta forma, aqueles 
que estão contra a 
candidatura dele estarão 
fazendo o jogo do governo. 

llf 

Csporle é no Copilol 

Bola na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Reniison Sousa, 

Francisco do Vale, Clovís 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Secretário fala sobre a realidade sócio-econômica de Imperatriz 

Continuação 
Após, o secretário 

apresentou o secundo cenário, 
que é o Cenário de Estagnação, 
que tem 25% de chances para 
acontecer no Maranhão. Para 
que isso ocorra, o secretário 
ressaltou entre as 
características, a instabilidade 
mundial, a luta entre a 
industrialização e a ecologia, a 
falta de maiores recursos para a 
educação, a cultura polítiía 
atrasada, e ainda a situação de 
miséria e analfabetismo em 
favor da não ocorrência deste 
cenário do Estado. 

O último cenário, é o Cenário 
de Desenvolvimento Integrado, 
que inclusive, dá nome à 
secretaria de que Edmilson 
Sanches é titular. "Esse cenário 
tem 12% de chances de ocorrer 
no Maranhão até o ano 2.007, 
segundo os estudos acadêmicos. 
E o cenário baseado em micro, 
pequenos, mini e médios 
empreendimenlos". () secretário 
explicou que este cenário pode 
ocorrer em razão da transição 
das mudanças que o mundo está 
sofrendo e também, da pressão 
dos movimentos organizados da 
sociedade civil, e isso implicaria, 
segundo ele, em deslocamento 
de recursos para setores 
carentes, porque nas últimas 
décadas houve pouco 
'-vestimento público. Para que 

.)<' cenário não ocorra, algumas 
características foram destacadas, 
como: a grande demanda para 
ser suprida em um curto jxTÍodo 
de tempo, o baixo nível de 
conhecimento econômico, 
político e social, reflexo da não 
prioridade de investimentos na 
Educação, a pouca iniciativa 
empreendedora, a pouca 
disposição de mudança de 
1 K)stura de governantes e líderes, 
e também a falta de apoio de 
governos e das grandes 
sociedades empresariais. 

A seguir, o secretário 
apresentou alguns pontos que, 
segundo ele, seriam fontes 
geradoras ou causadoras de 
desemprego. Sanches. entre 
v^ses (lontíw. listou amigracao 
i. pesspas para o município de 
Imperatriz, que segundo dados 
estatísticos recentes, 25% mil 
novas pessoas entraram no 
município de 19Ú1 a l99(i. Outro 
ponto destacado, foi o 
ai jan 'cimento a ca( ia an< >, de u m 
milhão e quinhentas mil pessoas 
novas em todo o país 
necessitando de emprego, sem 
contar aquelas que estão 
desempregadas e precisam ser 
readmitidas. Apresentou ainda o 
chamado Custo Brasil, que são 
os elevados encargos sociais que 
as empresas tem de cobrir, além 
dos salários que já são pagos 
para seus empregados. Outro 
ponto apresentado pelo 
secretário como contribuidor 
1 )arao aumento do desemiirego, 
é o baixo nível de educação e de 
qualificação da mão-de-obra, e 
ainda o esgotamento da 
capacidade do setor público, 
como financiador direto de 
empregos. Outro ponto foi a 
tecnologia e a produtividade. 
Disse o secretário, que 
empresas não investem 

necessariamente em mão-de- 
obra, mas sim em produtividade, 
e se essa produtividade ocorrer 
com o emprego da tecnologia, 
das máquinas, sobretudo da 
informática, o empresário fará a 
opção pelas máquinas, em 
detrimento do ser humano. 
Apresentou como exemplo, uma 
colheitadeira que, em culturas 
extensivas como as que existem 
no Pólo Agrograneleiros de 
Balsas, uma só colheitadeira 
substitui a força de trabalho de 
120 homens. 

Apresentou ainda, como 
motivo contribuidor para o 
desemprego, o envelhecimento 
da população imperatrizense, 
indo baixo índice de fecundidade 
e pelo aumento da expectativa 
de vida. Além disso, Sanches* 
observou que ocorre em 
Imperatriz, o fenômeno de 
exportação de sangue e idéias 
novas. São jovens que são 
encaminhados para estudos, 
sobretudo para estudos 
u niv( Tsitárú )s em (livt tsos ()ut r< )S 
Estados do pais, e nesses 
Estados permanecem em razão 
da maior atração e da maior 
possibilidade de um melhor 
emprego. Esses jovens não 
retornam e com isso, contribuem 
para que a cidade não tenha 
aportes novos de jovens, com as 
idéias que eles trariam das 
universidades. Por último, 
apresentou ainda, como uma das 
causas do desemprego, 
relacionadas diretamente à 
diminuição da capacidade de 
investimento no setor público, a 
corrupção e o des] rtíIícío. 

Em relação, à corrupção e o 
desperdício, o secretário 
apresentou números que 
mostram,como uma quantidade 
enorme de recursos somem 
] wlos desvios éticos ou ] xda falta 
de competência administrativa. 
Entre os exemplos, o secretário 
relack m( >u a j)erda de I rês bilhões 
de reais por ano que o Brasil 
sofre por falta de 
armazenamento e ix>r deficiência 
de transportes. Perdem-se três 
bilhões de reais em alimentos, 
num país que tem 22 milhões de 
pessoas que passam lomeeque, 
com todo o piáencial de riquezas 
que tem, ainda importa 10 
milhões de toneladas de 
alimentos. Lonlinuando, o 
secretário disse que seis bilhões 
de reais também são 
desperdiçados na construção 
civil, por erros de projetos, de 
maíeriaisou de treinamentos. De 
cada três casas, uma é perdida, 
num país em que faltam ainda 
sete milhões de moradias. 

Lonlinuando. o secretário 
disse que seis bilhões de reais 
são também desperdiçados em 
transixuTes. seja pela qualidade 
da pavimentação das rodovias, 
seja pela falta de manutenção, 
isso proj ticia a < )c< arência de 200 
mil acidentes por ano, com 50 mil 
mortes, sem falar nos custos de 
tratamentos hospitalares. Doze 
bilhões de reais também são 
desiHTtliçados na produtividade 
por falta de treinamento ou de 
equipamento adequado, segundo 
o secretário. Um trabalhador, 
exemplificou o secretário, nos 
listados Unidos agrega 250 mil 
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Sanches, estagnação tem 25% de chances de acontecer 
no Maranhão" 

dólares por ano na soma dos 
produtos e serviços que os 
Estados Unidos tem por ano. No 
Brasil, um trabalhador agrega 
menos de 100 mil reais, (98 mil 
reais). O secretário disse ainda 
que, são gastos dois bilhões de 
reais por ano em obras 
paralizadas do governo, e 
nesses dois bilhões se inclui os 
juros e a depreciação dessas 
obras. Igualmente outros dois 
bilhões de reais são 
desperdiçados com patrimônio 
ocioso do setor público. Só em 
São Paulo. 50 mil imóveis estão 
desocupados, propiciando 
invasões, deteriorízação, entre 
outros. O secretário disse ainda 
que dois bilhões de reais por 
ano são desperdiçados no 
consumo de energia, e também 
dois bilhões de reais por ano são 
desperdiçados com o 
funcionalismo público em razão 
de ociosidadese de trabalho não 
aproveitados. Igualmente, o país 
perde um bilhão de reais por ano 
em aplicações ilegais dos 
recursos da Saúde e da Educação 
e por fim, o secretário disse que. 
quatro bilhões de reais são 
desperdiçados por ano com a 
corrupção na Previência Social, 
que ocorre nos benefícios, no 
tratamento, nos seguros e nas 
pensões, e outros quatro bilhões 
de reais são desixTdiçados com 
o super faturamento, compras 
inadequadas e concorrências 
viciadas do setor público. Tudo 
isso, disse o secretário, em um 
país onde 11 milhões de crianças 
são subnutridas, quatro milhões 
estão fora da escola e 12 milhões 
de pessoas são deficientes. 

Nesse quadro de pobreza, o 
Nordeste tem um índice, que é o 
maior do país, onde pessoas 
vivem em situação de pobreza 
absoluta, disse o secretário, é 
aquela situação em que uma 
família de quatro pessoas é 
obrigada a viver com menos de 
cem reais por mês. A part ir deste 
ponto, o secretário Edmilson 

Sanches trouxe a discussão de 
maneira mais localizada para 
Imperatriz. Apresentou gráfico 
mostrando que Imperatriz está 
localizada em uma situação 
geográfica privilegiada, onde ela 
tem sob sua jurisdição diversos 
municípios, tanto do Sudoeste do 
Maranhão, quanto do Sul do Pará 
e do Norte do Tocantins,'numa 
região de mais ou menos um 
milhão de habitantes. 

Sanches disse que era 
necessário repensar a vocação 
econômicado município, a partir 
mesmo de um dado muito 
significativo. "Imperatriz perdeu 
90% de seu território. Desde de 
1" de janeiro deste ano, 
Imperatriz tem apenas pouco 
mais de mil e quinhentos 
quilômetros quadrados de área. 
Quando há menos de quarenta 
anos atrás, Imi xTatriz erao maior 
município, com mais de 15 mil 
quilômetros quadrados". Ajiartir 
daí, Sanches questionou; o 
município pode ter vocação 
agrícola de culturas extensivas, 
como a que ocorre com Balsas, 
com o seu pólo Agrograneleiro, 
sobretudo de soja? O secretário 
res| kmdeu a sua ] iro| ria | x Tgunta 
dizendo acreditar que não há mais 
ci mi liçãi > de ími x-ratriz ci h nj x irtar 
grandes | irojetos agropecuários. 
Mas acredita que projetos de 
fruticuíturas, de plantio e 
exploração dos recursos das 
plantas mediciíinais, depsicultura, 
entre outros, na área do setor 
rural, podem ser explorados no 
município. 

I jembrou também que na área 
industrial, o município não conta 
com estoques de terrenos 
públicos, sejam eles, Municipais, 
Estaduais ou Federais, suficientes 
para a atração de projetos 
industriais de grande planta. Além 
disso, alertou que. normalmente 
projetos industriais, ixir questão 
de produtividade e de 
competitividade, investem menos 
em rnão de obra e mais em 
tecnologia, que pode propiciar o 

barateamento dos custos dos 
produtos que essa indústria 
fabrica. 

Outro destaque da palestra de 
Sanches foi a preocupação com a 
Educação. Ele disse que só a 
educação pode tirar o povo, uma 
comunidade de uma fase de 
dependência, para uma base de 
competência, e que os estudos 
em todo o mundo mostram e a 
evolução confirma, que os países 
deverão se preocupar mais ainda 
com a educação, se não quiserem 
permanecer no terceiro milênio 
como um péssimo exemplo de 
administração pública, de 
cuidados com povo. Os países, 
disse Sanches, estão começando 
a ser classificados, menos por sua 
riqueza econômica e mais pela 
sua aplicação em estudo, 
educação e qualificação de seu 
povo. Sanches ressaltou que, na 
sua opinião, com a nova 
transformação geo-terrilorial de 
Imperatrriz, o município tem no 
setor de serviços a sua principal 
vocação, porque, segundo o 
secretário, não há num raio de 
centenas de quilômetros em 
volta de Imperatriz, nenhum 
município com a infraestrulura 
que Imperatriz hoje oferece. 
Exemplificou que no setor de 
serviços, os serviços 
hospitalares, os serviços 
educacionais e instrucionais, o 
turismo de eventos, como 
congressos, feiras, exposições, 
cursos e ainda o turismo 
ecológico, seja de Imperatriz, seja 
dos municípios ao redor de 
Imperatriz, são os subsetoresdo 
setor de serviços em que 
Imperatriz |)oderia investir cada 
vez mais. (Xitro item do setor de 
serviços, é o subsetor 
diversional, ] tois as i >essoas estão 
envelhecendo, estão tendo maior 
ex'i icdativa de vida, são pessoas 
aposentadas com dinheiro e 
necessitam de mais diversão, 
entretenimento e lazer. 

Outro ponto forte citado pelo 
secretário foi o investimento em 
mini, micro e pequenos 
empreendimentos. Segundo 
Sanches, esse é o setor da 
economia que pode absorver 
aquele conjunto da ix)| mlaçãi> qui• 
não foi treinada ou educada 
profissionalmente, mas que tem 
odireilo a um trabalhoe uma vida 
digna. Portanto, os pequenos 
empreendimentos, seja na 
indústria, na agricultura ou no setor 
de serviços, deve merecer a maior 
e mais urgente atenção. Segundo 
Sanches, existem recursos fartos 
e estáveis para serem aplicados 
no mini. micro e pequeno 
empreendimento. Sanches disse 
que nesse setor, um emprego no 
mini e micro empreendimento 
custa cerca de dois mi! Reais, 
enquanto que na agricultura, 
precisa-se investir pelo menos, 
seis mil Reais e na indústria, tem 
que se investir, no mínimo 24 mil 
Reais ] vira gerar i > em| irego. Além 
disso, ele exemplificou que dados 
do IBGE mostram que o 
Maranhão tem uma tendência 
iwraasix^ssoas montarem os seus 
próprios negócios, serem 
autônomas. Segundo os últimos 
dados estatísticos, o Maranhão 
tem mais de 40% das suas \ lessoas 
ocupadas por conta própria. 

enquanto pouco mais de 20% são 
pessoas consideradas 
empregadas, funcionárias de 
empresas e 6% são funcionários 
empregados domésticos. 

O Estado do Maranhão é, em 
toda a região Nordeste, aquele 
que apresenta o maior índice de 
I>essoas trabalhando \x)r conta' 
própria e um menor índice de 
pessoas trabalhando como 
empregado, segundo o 
secretário, que destacou ainda, a 
necessidade de Imperatriz ter 
um banco de dados sobre sua 
realidade sócio-econômica e 
também a realidadade regional 
para que, não só a Prefeitura, mas 
também os senhores vereadores 
e demais agentes da 
comunidade, possam dispor de 
dados confiáveis acerca da 
realidade do município, 
sobretudo, quando deslocarem- 
se de Impearatriz para 
participarem de eventos 
econômicos, culturais e 
comunitários. Sanches disse que 
a Inq irensa e todos os setores da 
comunidade, como as 
associações comunitárias e 
também as associações 
empresariais tem o dever de 
colocar em discussão, não só os 
assuntos que dizem respeito aos 
objetivos de cada entidade, mas 
também de todo e qualquer 
assunto que diga respeito à 
Imperatriz. Citando como 
exemplo, disse que Imperatriz já 
é conhecida lá fora como Capital 
Brasileira da Energia, e que 
nenhum esforço da comunidade 
pública ou privada foi feito para 
saber qual é o real impacto das 
centenas de milhões de dólares 
que serão investidas em 
Imperatriz jiara a construção do 
chamado Einhào, que transferirá 
linha elétrica i vira i > Sul e Sudeste 
do país. 

No final, o público se 
niíinisfestou através de sugestões 
e, principalmente, de 
questionamentos sobre as mais 
diversas colocações feitas pelo 
secretário. A vereadora Mary de 
Pinho (PFL) aproveitou para 
sugerir que todas as informações 
ali transmitidas, fossem colocadas 
em uma apostila incluindo, 
principalmente, os números 
estatísticos que foram 
informados. "Você nos fala como 
um jxfiítico progressista, usando 
temas que denotam a sua 
competência", comentou o 
vereador, André Paulino 
(PMDB). Valdinar Barros (PD, 
por sua vez. disse que "o 
secretário fala com linguagem 

lista" e aj iroveitou ivira ratificar 
a falta de investimentos 
governamentais na área social. 
Para Valdinar. ajxilíticaé feita em 
cima da miséria do ixwo. "Como é 
bom ouvir essa teoria aliada aos 
seus vinte e cinco anos de prática 
bancária", elogiou Arnaldo 
Alencar, que aproveitou também 
para questionar se o índice de 
natalidade contribui para o 
desemprego. Sanches respondeu 
que as pessoas que estão 
nascendo, entrarão na margem da 
população empregável 
futuramente. Outros vereadores 
e representantes de entidades 
questionaram e elogiaram o 
palestrante. 
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Sampaio treina visando jogo de domingo 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sampaio 
Viagem para Fortaleza 

acontecerá nesta sexta feira 
em Ônibus especial. 

Sampaio x Ferroviário 
jogam domingo as 9 horas no 
estádio Presidente Vargas em 
Fortaleza valendo jxda quarta 
fase do campeonato 
brasileiro da terceira divisão. 

Decisão final será em São 
Luis no dia 2 de Novembro. 

Bolívia Querida está entre 
os oito melhores times da 
competição este ano. 

Sei. João Lisboa 
Valdo e Duílio, goleiro e 

zagueiro serão os desfalques 
do time no jogo de domingo 
com o Porto Franco. 

Coletivo apronto 
acontecerá as 16 horas de 
hoje no estádio Cafeteirão. ü 
Treinador Pele disse que 
apesar dos desfalques, o 
grupo está tranqüilo e que 
poderá sair de campo com 
uma vitória. 

Pele não quis adiantar o 
lime, somente definirá após 
o coletivo de hoje. 

Porto Franco 
Bilzinho , filho do 

artilheiro Bil é o mais novo 
reforço do time para as 
disputas do Copào Maranhão 
do Sul. Pai e filho são as 
atrações do time e 
esperanças de gols do 
torcedor local. Bilzinho que 
esteve no do Vila Nova fez a 
sua estréia domingo próximo 
passado no jogo Porto Franco 
2 x 1 Tocantinópolis. 

Porto Franco vai completo 
para João Lisboa, onde jogará 
domingo as 16 horas. 

Fluminense 
Tricolor das Laranjeiras 

sacudiu a poeira e após vários 
jogos sem vencer , passou 
pelo Corinthians vencendo 
por 1 x 0. Com a vitória o time 
soma 18 pontos empatado 
com o Guarani ,mas ainda na 
zona de rebaixamento. Para 
o Fluminense, Guarani e 
União São João só milagre 
para livrá-los do 
rebaixamento. 

Fluminense folga neste 
final de semana. 

Copa do Brasil 
Quarenta times irão 

disputar a competição no 
próximo ano. 

CBF, firmou contrato com 
a Rede Globo que só 

transmitirá os jogos das semi 
finais e finais. 

O SBT renovou contrato e 
transmitirá os jogos do inicio 
ao final. A Copa do Brasil terá 
jogos na terça , sexta e 
sábado á tarde. 

Maranhão como não tem 
o time campeão do estado , 
só saberemos qual ou quais 
os nossos representantes 
após a realização do 
campeonato estadual. 

Final 
Vera Cruz e Ouro Verde, 

estão na expectativa do 
grande jogo de domingo as 9 
horas da manhã no estádio 
municipal onde definirão o 
campeonato da segunda 
divisão de 97. 

Junta governativa disse 
que apesar de ter sido 
disputados por um número 
pequeno de times, o 
campeonato correspondeu 
as expectativas. 

Vera Cruz e Ouro Verde 
estarão na divisão de elite do 
futebol amador no próximo 
ano. 

Cavalo de Aço 
Diretoria do time reuniu a 

imprensa esportiva na 
quarta feira (15) onde 
colocou a real situação. 

O Presidente Sebastião 
Regis, pediu afastamento por 
motivo de doença de um 
irmão, mas irá continuar com 
o apoio que prometeu. Regis 
vai pagar o salário do 
treinador e alguns jogadores. 

O Sistema Mirante vai 
assinar contrato com a 
diretoria do time nas 
próximas horas, visando a 
formação do mesmo para as 
disputas do quadrangular 
final do campeonato 
maranhense de 97. 

Moto 
Presidente José 

Raimundo Rodrigues disse a 
imprensa que apesar de ter 
firmado acordo com o 
Sampaio que não irá de forma 
alguma prejudicar o time que 
está no campeonato 
brasileiro .forçando 
marcação de jogos pelo 
campeonato maranhense. 
Espera que o jogo final da 
melhor de quatro pontos 
possa ser realizado na 
próxima quarta feira. 

Moto venceu o primeiro 
jogo pelo placar de 1x0. 

Treinador Pinho, confiante na classificação 

O Sampaio joga domingo na 
Cidade de Fortaleza no Ceará 
diante do time do Ferroviário 
valendo pela quarta fase do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão. 

O Time da Bolívia Querida 
começou os treinos na quarta 
feira no Parque Carlos 
Macieira. O Técnico Pinho 
afirmou após o coletivo o 
primeiro da semana, que o 
Sampaio tem todas as 
condições de vencer o Ferrim 
no primeiro jogo que será 
domingo as 9 horas da manhã, 
no estádio Presidente Vargas 
em Fortaleza. 

A CBF a princípio teria 
marcado o jogo para as 17 
horas. Mas após conversa do 
diretor técnico Gilberto Coelho 
com o Presidente do 
Ferroviário , saiu decisão que 
o jogo está programado para as 
9 horas do próximo domingo 
dia 26 de outubro. 

O I ime da Bolívia só jogará 
com o moto pelo campeonato 

/m 
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maranhense após os dois jogos 
com o Ferroviário . O Primeiro 
jogo será domingo dia 26 em 
Fortaleza . O Jogo de volta 
acontece no dia 2 de Novembro 
no estádio Castelão em São 
Luis. 

Sampaio enfrenta Ferrim 
O Sampaio Correia, está 

levando vantagem neste 
campeonato de 97, no que se 
refere ao mando de campo. 

Com o time do Santa Rosa 
na primeira e terceira fase o 
Sampaio jogou o último jogo em 

São Luis. Já na terceira fase , o 
Sampaio jogou com o Quixadá 
e o jogo final foi no Ceará. 

Nesta quarta fase que 
começa domingo ,mais uma vez 
a Bolívia joga o último jogo em 
São Luis. 

João Lisboa faz apronto 

Time enfrenta Porto Franco domingo no Cafeteirão 

A Seleção de João lisboafaz 
o coletivo apronto hoje as 16 
horas, visando o jogo do 
próximo domingo com o time 
de Porto Franco. 

O Treinador Pelé está 
trabalhando o time 
intensivamente durante a 
semana para tentar conseguir a 
vitória domingo dia 26. 

A Seleção de João Lisboa 
começou as semi finais com um 
bom resultado empatando fora 
de casa na Cidade de 
Tocantinópolis com o time local 
em "2x2. No jogo, dois 
jogadores foram expulsos e não 
jogarão domingo. O Goleiro 
Valdo que será substituído por 
Kelino e Duílio que terá Valdo 
Montes Altos na sua posição. 

O Treinador Pelé disse que 
apesar dos desfalques o time da 
Gameleira irá entrar em campo 
com muita determinação-para 
vencer Porto Franco. 

O Jogador Valdson que 
trabalha no estado do Pará , já 
está em Imperatriz e terá 
presença garantida domingo. 

»■■■ 
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Outro jogador que também 
deverá fazer parte do time 
titular é Dinar ,que pela 
primeira vez vestirá a camisa da 
Seleção em J oão Lisboa diante 
de sua torcida. 

O Secretário da Sedei , 
Eurípedes Batista e o Prefeito 

João Lisboa faz apronto hoje 
Sálvio Dino estiveram no 
estádio Cafeteirão na tarde de 
quarta feira , onde falaram aos 
jogadores pedindo empenho 
para vencer o Campeonato. O 
Prefeito Sálvio Dino 
Presidente da Amsul, disse 
ainda que o time campeão do 

Copão Maranhão do Sul, irá 
realizar um jogo com o 
Payssandú de Belém do Pará 
,na entrega das faixas. 

O Presidente colocou que a 
competição está transcorrendo 
dentro das expectativas dos 
organizadores. 

Diretoria do Cavalo de Aço busca apoio 

Time poderá começar a treinar na próxima semana 

Diretoria do Cavalo de aço 
está buscando apoio financeiro 
juntamente a um órgão de 
comunicação local para a 
formação do time que 
pretende disputar o 
campeonato maranhense de 
futebol , quadrangular 
decisivo. 

Diretores William Marinho 
e Raimundo Nonato reuniram 
com vários cronistas no Juçara 
clube, na quarta feira ( 22 ) 
onde colocaram as pretensões 

do time para este e o próximo 
ano. 

William Marinho afirmou 
que o Presidente Sebastião 
Regis poderá se afastar do 
time, devido motivo de doença 
de um membro de sua família, 
mas que irá dar todo o apoio 
necessário para formação e 
continuação do time. Sebastião 
irá pagar o salário do treinador 
e alguns jogadores. 

Perguntados o porque da 
não apresentação , William e 

Nonato responderam que 
estava praticamente tudo 
definido , mas o Sistema de 
Comunicação local , que irá 
apoiar financeiramente o time, 
até terça feira á noite não tinha 
assinado o contrato e que por 
este motivo a apresentação dos 
jogadores foi adiada para data 
ainda a ser definida, mas 
segundo eles deverá ser na 
segunda feira. 

Sobre o treinador do time, 
William disse que Sérgio 

Belfort e o provável, embora 
nomes como de Toninho 
Baiana e Elison D)pes tenham 
sido lembrados. 

Diretores proporam 
independentemente do apoio 
de Regis e Sistema, a formação 
de uma comissão de cronistas 
que estejam trabalhando em 
órgãos de comunicação para 
juntos com a diretoria também 
buscarem recursos juntos a 
empresário e políticos para a 
manutenção do time. 

Lme . 
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Domingo Alegre 

26 cte, outufato- Das ÍOhs ao meio-dia 

O desafio contínua. O 

programa gue Irás uma 

novidade atras do outro. 

E na TV Capitai, Participe VOCC tOfflbém 

Neste (díojnniümgno) o (desafio (é entre as 

Escolas Francisco) Alves e Edison Lolbão* O) 

☆ ☆ ☆ vai pewar fowo. 

Você ti ri" ^ i* i* ☆☆☆ ☆☆☆ 

IchanÊn Gincana Show de Gincana 

^ Cultural Calouros Esportiva 

HIlÉ 

ííí 

DOMINGO r\LEG'<E - A MOVA 

IMAGEM DA TV 

IMPERATftIZEMSE 

Anúncio grátis 

Se você quer vender, alugar, comprar, oferecer 

seus serviços, enfim ter acesso ao grande 

público através deste diário, 

procure a Loja de Atendimento do Jornal 

Capital, na Rua Maranhão, 826 (prédio do ''' 

lázigi) no setor Mercadinho. 

Telefone 721 - 5349, para informações desta e 

de outras promoções que a partir de agora 

estamos lhe oferecendo. 

O espaço é aberto também às pessoas jurídicas 

Venha ao nosso endereço ou nos telefone 

Assista de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 

* 
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Moto-taxista reage a 

assalto e sai com vida 

Motoqueiro recebe quatro facadas e consegue sobreviver a assalto 

rseguição vem elemento embrenhou-se no profissão, estava trafegando no ignorado. Para o n A perseguição vem 
ocorrendo era diversos pontos 
da cidade, os elementos não 
escolhe dia, e nem horário para 
investir contra os profissionais. 

Carlos Henrique S. de 
Freitas, maranhense, 25 anos 
de idade, residente na Rua 
Euclides da Cunha, esteve na 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito para 
comunicar que por pouco não 
fora morto por um assaltante. 

De acordo com Carlos 
Henrique, um elemento não 
identificado, na noite da última 
segunda-feira (20) foi até o 
posto de mototaxis Nacional, 
localizado na Rua Pernambuco, 
1595 (Rodoviária) e solicitou 
que o mesmo o levasse até a 
vizinha cidade de João Lisboa. 

Carlos Henroque, naquela 
oportunidades estava pilotando 
sua moto Honda Titan- cor azul 
- placa HON 4613. 

De acordo com o queixo a 
tentativa de assalto ocorreu as 
proximidades do Camaçari 
quando o elemento sacou de 
uma faca tipo pexeira e lhe 
aplicou quatro golpes. 
Desiquilibrado, a moto veio 
derrapar e cair ao chão, sendo 
que naquele momento o 

elemento embrenhou-se no 
matagal tomando rumo 
ignorado. 

Mesmo sangrando bastante, 
o queixoso conseguiu se livrar 
do assalto e retornou para a 
residência de sua genitora e em 
seguida levado as pressas para 
o Hospital Santa Marta onde foi 
atendido. 

O motoqueiro Sebastião 
Luis Soares, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Tancredo Neves- Nova 
Cafeteira, esteve no Plantão 
Central da Delegacia Regional, 
para comunicar que foi vítima 
de assalto. 

Nevorso, o motoqueiro 
pediu auxilio a outro 
companheiro para chegar até a 
Delegacia de Polícia para 
registrar a ocorrência. 
Conforme o registro, Sebastião 
Luis Soares, trafegava 
normalmente pela marginal 
esquerda da Belém-Brasíliaem 
sua moto-titan, cor azul, placa 
HOY 6971 - Imperatriz, quando 
foi socilitado para transportar 
um passageiro que estava as 
margens da BR 010, na entrada 
do Aeroporto de Imperatriz. 

" Pião" como é conhecido 
entre os companheiros de 

profissão, estava trafegando no 
sentido Aeroporto- Centro, 
quando na altura da 
Churascaria Parque do 
Recreio, foi abordado por um 
elemento. 

Conforme a vítima o 
elemento teria dito que iria até 
a TV Capital, onde segundo 
tefia um amigo lhe esperando. 
Ao chegar a cinqüenta metros 
do prédio da empresa (na 
Super Quadra 602), o elemento 
sacou de um revolver e pediu 
que o mesmo ficasse quieto, e 
anunciou o assalto. 

Km poucas palavras, o 
elemento disse ao motoqueiro, 
que não falasse nada, pois 
estaria disposto a matar ou 
morrer. 

Os elementos também 
estão agindo nas escolas e 
pontos estratégicos, onde 
furtam as motocicletas sem 
deixar pistas. 

Desapareceu 
Durante o assalto o 

elemento exigiu que o 
motoqueiro entregasse t)S 
documentos da moto- e o 
capacete. Com a arma 
apontada para Sebastião, e a 
ajuda de um outro elemento, 
os dois fugiram tomando rumo 

ignorado. Para o motoqueiro, 
os elementos são frios e 
cauculistas. Para a Polícia este 
é mais um assalto promovido 
pelos mesmos elementos que 
vem atuando a vários meses 
em Imperatriz. 

A vítima 
Sebastião Luis Soares, 

maranhense, casado, 
residente, no bairro Nova 
Cafeteira, informou a 
reportagem que a vários 
meses vema atuando como 
mototaxista. Segundo ele teria 
ido deixar um passageiro na 
Vilinha e quando retornava foi 
abordado pelo elemento. O 
assalto ocorreu por volta das 
21h30, sendo que a Polícia 
Civil só tomou conhecimento 
por volta das 22h0(). 

Investigações 
Para a Polícia, as poucas 

informações das 
características dos elementos 
prejudicam nas investigações. 
Com a ajuda da população a 
Polícia Civil somente este ano 
já conseguiu desbaratar vários 
quadrilhas, e elucidou vários 
crimes. 

"Precisamos de mais apoio, 
por parte da comunidade" 
disse Edilson. 

Homicida é preso em Cidelândia 

Crime ocorrido em 94, foi elucidado pela Polícia Civil de Cidelândia 

Antonio Pereira Sena, 
maranhense, 20 anos de idade, 
residente em Augustinópolis, 
foi preso pelo destacamento da 
Polícia Militar daquela 
localidade quando tentava se 
deslocar para São Pedro d' 
Água Branca, onde segundo 
(de iria visitar seus familiares. 

Antonio Pereira, foi visto 
quando trafegava em cima de 
uma camionele quando foi 
reconhecido e em seguida 
uma denúncia anônima 
chegou ao conhecimento da 
Polícia. Na delegacia de Polícia 
ele confessou o homicídio e 
disse que matou para não 
jnorrer. 

Transferido para 
Imperatriz, ele voltou a afirmar 

que a vítima conhecida apenas 
pelo apelido de "Pagé" vivia lhe 
ameaçando de morte. No dia 
do crime, segundo o acusado 
ele trafegava pela avenida 
principal naquela cidade 
quando foi surpreendido pelo 
por "Pagé" que sacou de uma 
faca e partiu para lhe desferir 
uma facada. "Ao perceber que 
o objetivo de "Pagé" era me 
matar, eu saquei de uma 
espingarda por fora que 
carregava e detonei dois tiros, 
em seguida desferir mais duas 
facadas nele" disse Antonio. 

Após o crime ele evadiu-se 
da cidade, na época distrito de 
Imperatriz, rumo a Grajaú, 
onde se escondeu durante dois 
anos, em seguida ele foi para 

Augustinópolis e estava vindo 
para São Pedro d ' Abranca 
para visitar alguns parentes. 
"Eu só queria que me 
tranferisse para 
Augustinópolis, lá eu tenho 
toda minha família e não vou 
passar necessidades" disse o 
acusado. 

Pedido de prisão 
A prisão de Antonio Pereira, 

deverar ser decratada nas 
próximas horas. Enquanto não 
define o destino do acusado, 
ele deverar ficar em um dos 
xadrezes da Delegacia de 
Roubos e Furtos até que seja 
transferido para a CEREC. Na 
delegacia dê Polícia do 
Primeiro ninguém quis falar 
sobre os destinos de Antonio 
Pereira. 
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Polícia Militar age rápido em Cidelândia e prende 
homem acusado de cometer crime 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Através do presente edital de convocação, convoco todos 
os Cabos e Soldados PMs, sócios da ARCSPMIA-PMMA, para 
uma Assembléia Geral Ordinária. A realizar-se à rua Leôncio 
Pires Dourado, no SALÃO DO VIDAL EM FRENTE AO 
QUARTEL DO 3o BPM, com indo às ()8;00 hs e término às 
17:00 hs do dia 27 de outubro de 1997, para as eleições a 
Presidente da ARCSPMIA-PMMA com o fim de votar para 
seu candidato escolhido conforme a chapa oficial, 1, 2, e 3, e 
o pleito só será válido na hipótese de participantes da votação 
mais de 2/3 (dois terço), dos associados com capacidade de 
votar, na hipótese de não ter sido alcançado o coeficiente, 
será realizado segundo e último pleito composto de uma urna 
itinerante dentro de 30 (trinta) dias, a qual terá validade se 
nele tomarem parte mais de 50% (cinqüenta por cento), dos 
alunos associados. Não sendo atingido o coeficiente legal para 
eleição, ficará a critério da Assembléia Geral que a partir do 
término do mandafo dos membros em exercício e designará 
administrador para Associação realizandose novas eleições 
dentro de seis (seis) meses, conforme o Estatuto Eleitoral. 

Associação Regional de Cabos e Soldados da Polícia 
Militar de Imperatriz e Açailândia- ARCSPMIA-PMMA, 

em Imperatriz, 20 de outubro de 1997, Josué Lopes Maia- 
SD PM Presidente. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Enedina Dias Pereira, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua João Lisboa, 
comunicou que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
tais como Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Arrombamento 
Roberto da Silva Morais, 

m a r a n h e n s e , c a s a d o , 
residente na luis Domingues, 
esteve na Delegacia de Polícia 
para comunicar que 
elementos não identificados 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência e 
levaram vários objetos. De 
acordo com o comunicante os 
larápios levaram do interior 
da residência várias peças de 
roupa 

Perda 
de documentos 

Antonio José de Aquino 
Matos, maranhense, casado, 
residente na Rua 
Pernambuco esteve na Depol 
liara comunicar que perdeu 
sua Carteira de Identidade 
Civil. De acordo com o 
queixoso o fato ocorreu 
quando ele trafegava pelo 
centro empresarial de 
imperatriz 

Perda 
de documentos 

Guilherme Vieira da Silva, 
maranhense, casado, 
motorista, residente na Rua 
15 de novembro esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil e sua 
Carteira Nacional de 
Habilitação. Fato ocorrido na 
tarde desta uma quarta-feira 
quando o queixoso trafegeva 
pelo setor Beira-Rio 

Perda 
de documentos 

!osé Maria de Souza Pinto. 

maranhense, residente no 
bairro Vila Fiquebe- esteve 
na Delegacia de polícia para 
comunicar que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde de ontem quando 
ele trafegava por aquele 
bairro 

Perda 
de documentos 

Vicente Carneiro dos 
Santos, maranhense, 
solteiro, residente na rua 
Paraíba - bairro Juçara 
comunicou que também 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o comunicante o 
fato ocorreu por volta das 
13h()() horas. 

Luciano 
Abreu 

Finalmente o delegar1" 
Luciano Abreu desembar. 
em Imperatriz depois de 
uma longa viagem na captura 
de Zé Bonfim e Geraldo João 
da Silva. O delegado 
Regional de Imperatriz 
acompanhado de dois 
agentes da PC 
acompanharam os dois 
acusados desde da saida da 
cidade dç Roraima até a 
Capital do Estado. 

Continua 
A Polícia Civil de 

Imperatriz continua sem 
material humano e veículos 
para combater o crime 
organizado na regiã.o 
locantina. Os veícul, 
existente na frota da PC 
estão em péssimas 
condições de trafego. 
Recente um veículo da 
Polícia de Imperatriz que 
eslava sendo conduzido por 
um mecânico atropelou e 
matou uma jovem na Vila 
Macedo. 

PIANTAO POUCIAL 

Sexta-feira. 24/10/97 

1° Distrito 

Delegado 

Reginaldo 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moares 

Agentes 

Stmião. Murilo e 

Carlos Sérgio 

Perito 
Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

7204403 

PHOTO PINHOftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 
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