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Resultado de concurso 

público será divulgado hoje 

TGI e TV 

Capital: 

parceria 

AdT Capital e a Empresa 
de Transporte Coletivo 
Tmi>eratriz, firmam parceria 

jii favor dos estudantes de 
1mi)eratriz. 

Pelo acordo, a TCI st" 
prontifica a levar a cada 
domingo estudantes de 
duas escola da cidade para 
participarem do programa 
Domingo Alegre, realizado 
no Balneário Iate Clube com 
transmissão ao vivo. 
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INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra  RS 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda ' RS 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

 RS 1,125 

 RS 1,135 
Dólar Turismo 
Compra   Ri 1 -080 
Dólar Turismo 
Venda   RS 1,110; 
Ouro (g) 
Venda   RS 11.36 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento ~ 
Utir 
Valor ——. R$0,9108; 
Salário Mínimo 
Setembro  RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 
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í írmTTryfr-wrrp/ y frrrrrr público dc Impcmtrir 

O resultado do concurso 
público realizado dia 21 de 
setembro para preenchimento 
de vagas na prefeitura de 
Imperatriz será divulgado hoje a 
partir das 17 horas. 

Todos os dados sobre o 
resultado do concurso que ainda 
está mantido sob abssoluto 
sigilo, será divulgado no Diário 
Oficial da União. 

Os dados chegarão de São 
Luís lacrados, e serão trazidos 
pelas mãos do reitor da Uema 
César Henrique que juntamente 
com o prefeito Hdon Marques e 
toda equipe da Secretaria de 
Administração irão fazer uma 
audiência pública na câmara 
municipal. 

Côncavo e 

Convexo . t 
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Líderes comunitários apoia 

iniciativas da prefeitura 

O presidente da Federação 
das Associações de Moradores 
c Entidades Afins da Região 
Tocanl ina, José Pereira da Silva, 
enaltece as ações desenvolvidas 

jxda | «rfeitura iminidpal na área 
de assistência social.O líder 
comunitário, considera o 
"Sáhadí)C.idadâír um programa 
louvável Página 1 -6 

Raimundo Cabeludo responde 

a ação popular na Justiça 

Mané Garrincha 

finalmente concluída 

A Praça Mané Garrincha será 
reinaugurada. 

A conclusão das obras da 
Mané Garrincha era um sonho 
cio prefeito Ildon Marques de 
Souza. A c>hra foi embargada i>elo 
interventor Doriatn Menezes 

■ Polícia 

em março de 96. Com um novo 
visual e com um centro esportivo 
a Mané Garrincha será colocada 
a disposição da população a 
partir deste próximo domingo. 

Confira na Imperatriz 
Urgente na Página 2-4. 

■ Vitrinne 

AGI prepara para o final 
do ano a entrega do troféu 
Golfinho Cor de Rosa para 
autoridades que 
contribuíram com o 
desenvolvimento da cidade, 
nas áreas ade educação, 
saúde, comunicação e 
investimentos. Até o troféu 
que era uma pirâmide, passa 
a ser um golfinho, e a 
presidente da instituição 
afirma que onze pessoas já 
estão classificadas para 
concorrer o troféu em 
dezembro. 

Confira estas c outras 
informações na coluna 
Vitrine na Página i-2 

Mulher é envolvida 

em assassinato 

W 

Na tarde de ontem ã 
reportagem foi informada que 
outra versão está sendo 
investigada pela Polícia Civil de 
João Lisboa. 

A vítima e o acusado 
estariam bebendo em um bar as 
proximidades da barreira da PM 
daquela cidade na comi )anhia de 
uma mulher cujo o nome ainda 
está sendo mantido em sigilo. 

A cúmplice teria informado 

ao acusado que o operador de 
moto-serra estava com bastante 
dinheiro. 

Ao ser informado que a 
vítima teria recebido pagamento, 
João Oliveira Queiroz, teria 
deixado o local e desaparecido. 
Após alguns minutos a vítima 
teria também deixado o bar 
acompanhado desta mulher e 
em seguida foi encontrado 
morto. Página 1-12. 

Raimundo Cabeludo, ação popular cobra responsabilidades 

O ex-prefeito de João Lisboa 
Raimundo Cabeludo está sendo 
responsbilizados pelos maus 
serviços realizados na instalação 
de uma rede elétrica nos distritos 
de Carrapicho I e II. 

Esta semana a advogada 
Mírian Aparecida Mendes dos 
Santos, entrou com ação popular 
na Vara Descentralizada da 
Justiça Federal em Imperatriz. 

Num documento de quatro 
páginas, ela diz que o município 
de João Lisboa durante a 
administração de Raimundo 
Cabeludo firmou convênio com 
o Ministério da Agriculta para a 
viabilização de recursos 
destinados a eletrificação de boa 
qualidade, o que terminou por 
não acontecer. 

Para a advogada, a população 
não pode sofrer os prejuízos 
pelas falhas técnicas do projeto 
em decorrências das gambiarras 
e a distância entre os postes. 
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Sociedade em 

Página 2-2 

Projeto proibe fumo em 

locais públicos de Imperatriz 

Tramita na câmara Evangélico, o parlamentar fumantes são prejudicados 
municipal de Imperatriz o acredita que a proposta será com fumaça soltas no ar em 
projeto do vereador Arimatéia aprovada com facilidade. locais fechados. 
Pessoa que proíbe fumar em Ele justifica a criação da lei A proposta prevê multas 
locais fechados. , na tese de que os não aos infiatoies. 

■ Informes Especiais 

Os dirigentes do M ST revista masculina. Humor, comentário sobre 
decidem espulsar do Conheça o ponto de vista fatos importantes da cidade t 
niovimenlo, a garola que dé Machado Neto sobre o o Mercado Financeiro na 
decidiu posar nua para uma assunto e mais a sessão de Página 1-7 
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Tudo pronto para o Marafolia 

Marafolia 

Nesta sexta-feira quando os 
portões do Marafolia forem 
abertos ao público, estará 
liberado a folia do carnaval fora 
de época do Maranhão. E 
neste três dias foliões de todas 
as partes do estado e até de 
outros estados estarão 
chegando a são luis para a folia 
do momento. Para garantir a 
segurança dos foliões, um 
contingente de mil e duzentos 
homens da policia militar 
estarão circulando por todo o 
corredor da folia evitando 
qualquer contratempo que 
possa atrapalhar a alegria dos 
mais de vinte mil turistas que 
já lotam os hotéis de da 
capaital do estado. Hoje 
alguns hotéis como o quatro 
rodas já estão com reserva 
lotada, e já não poderão 
receber ninguém, no entanto o 
governo do estado garante 
quer todos os foliões que 
chegarem a São Luis terão um 
lugar garantido ao sol. 

Vestibular da 

UFMA 

Continua o drama do 
vestibular da universidack' 
lederal do Maranhão, até agora 
a pró-reiloria só divulgou que 
o vestibular irá acontecer em 
três etapas, no entanto o 
eanipus II não dispõem de 
estrutura para abrigar os 
novos estudantes. Para 
resolver a questão a diretora 
do campus, Simone ümizollo, 

espera que esta situação esteja 
logo resolvida, com 
mecanismos que permitam 
uma acomodação maior aos 
vestibulandos, Enquanto isso, 
nós que esperamos também 
pela nossa oportunidade, 
estamos querendo 
informações de quando 
teremos cursos a de 
comunicação social.Denúncia. 

Mesmo com a denúncia do 
fantástico da rede globo, de 
suborno nas estradas, essa 
prática continua cada vez 
maior, somente em trés dias de 
viagens, podemos observar 
desde motoristas subornando 
policias para que a 
documentação do veiculo não 
fossem fiscalizados, até na 
contagem de notas de 
mercadorias nos postos fiscais 
da receita federal nas entradas 
e saídas dos estados como é o 
caso do posto do Estreito, 
alem disso, observamos ainda 
motoristas se dopando de toda 
sorte de drogas, para resistir 
as muitas noites seguidas nas 
estradas, estas são imagens 
que agente observa a cada 
minuto nestas estradas, e 
pasmem, ate na barreira da 
PM. de Imperatriz localizado 
nas proximidades do bananal, 
nossa equipe pode observar, 
embora não tivéssemos tempo 
de registrar, são por estas 
situação que o conceito da Pm 
de todo o pais é cada vez 
menor, e provavelmente em 
poucos dias, a policia militar 
esteja ligada diretamente a 
assaltos, a subornos, 

assassinatos e outras 
atrocidades, antes que isso 
ocorra, é bom que os governos 
dos estados, der uma 
olhadinha para a situação. 

Matando 

saudade 

Para os apreciadores do 
bolero, de Dolores Duran, 
Maisa, e Vinicios de Morais, a 
cantora Salete Bonatto, realizou 
neste final de semana no 
Caneleiros, uma noite de 
matando a saudade 

O publico que lotou a casa 
noturna se deliciou com estes 
ritmos, alem do melhor do 
castelhano. 

Para o proprietário da casa. 
Wilson Zara, o caneleiros vai 
continuar investindo em ritmos 
diferenciados para agradar o seu 
público. Para os amantes do 
melhor da MPB, e MPM a casa 

oferece uma programação 
variada de terça a domingo. 

Teatro 

O teatro pede socorro, 
assim já ecoa a voz dos artistas 
que ainda insistem em divertir 
com arte, mais a verdade é 
que falta verbas para as 
produções culturais, em todas 
as cidades que se prezam é 
possível se ver um incentivo a 
cultura, menos em Imperatriz, 
onde a prefeitura pela primeira 
vez oferece uma ajuda de custo 
muito menor que o necessário 
para fazer divulgação, e chama 
isso de incentivo, o comércio 
que a muito vem carregando 
um direito do município nas 
costas, não está tendo 
condições de manter a cultura, 
enquanto isso, nós,. Pobres 
mortais, ficamos sem se que é 
o mais antigo espetáculo da 
terra. 

Simone omizzolo diretora do 

campus II 

MARAFOLIA 
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10,11 e 12 de Outubro 

(TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA SÃO LUÍS 09:20, 13:00 E 19:30 HS 

ESCOLHA O SEU E 13@Ã WlIMiilMJ. 

Loja de 

Atendimento 

Jornal Capital 

E só ligar 

721-53 49 

Escreva ou vá 

pessoalmene à 

Rua Maranhão 826, 

sala 03 

Mercadinho 
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Prefeitura divulga resultado de concurso público hoje 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Privilégios 
dos Juizes 

Magistrados v 
parlamentares não terão 
quaisquer privilégios na 
aposentadoria, segundo previu 
o presidente do Senado, 
Antonio Carlos Magalhães. 

ACM anunciou haver 
encontrado uma saída 
regimental - o destque 
supresivo - para retirar da 
reforma da Previdência dos 
Congressistas (IPC). 

Assim que as duas votações 
estiverem concluídas. ACM 
( .invocara rede nacional de 
rádio e televisão para defender 
o Congresso Nacional. 

Fidelidade 
partidária 

O senador Nabor Júnior 
defendeu o restabelecimento 
da fidelidade partidária, sob o 
argumento de que a 
"liberalidade absurda"', 
permitida pela falta de 

nitações na legislação em 
vigor, é "poderoso incentivo ã 
instabilidade política- 
incosntitucional no país ". 

Nabor acredita que a 
mudança de partidos por parte 
de lideranças políticas às 
vésperas da eleições gera 
insegurança no eleitorado e 
enfraquece os partidos. 

Fidelidade 
partidária II 

Ele defendeu um 
mecanismo legal, que , no 
mínimo, dificulte refiliações e 
migrações através das 
legesndas partidárias de 
homens públicos ou 
candidatos. Em referências á 
'"•blicação do Jornal do Brasil 

itulada "Troca de partidos 
tem semana decisiva", 
contatou que a 
s r e p r e s e n t a ç õ e s 
parlamentares dos partidos 
que compõem o núcleo tio 
governmo aumentaram em 
mais de ".»()%, enquanto em 
outros, como PMDB, 
diminuiram sensivelmente. 

Fidelidade 
partidária III 

Na opinião de Nabor Júnior, 
além de questões subjetivas 
que justificam a mudança de 
legenda, a principal causa 

dessa "revoada" dos 
parlamentares ou candidatos 
tem origem na falta de solidez 
ideológica e estrutural dos 
atuais partidos, que não 
possuem programa nítido 
nem filosofia política. Por 
outro lado, o senador 
ressalvou que essas carências 
"não podem servir de 
pretexto para frustração dos 
desejos de muitos brasileiros, 
expressos nos votos e 
personalizados nos 
candidatos" 

Terceira 
idade 

O Brasil não está 
preparado para enfrentar o 
envelhecimento de sua 
população, segundo a 
senadora Benedita da Silva 
(PT-RJ). que cobrou uma ação 
mais efetiva do governo em 
benefício dos idosos, que "tem 
sido tratados como cidadãos 
de terceira categoria". 

Depois de citar dados do 
último censo do IBGE, 
prevendo para 2025 cerca de 
33 milhões de brasileiros 
acima de 60 anos, a senadora 
afirmou que esse avanço da 
idade não está sendo 
acompanhado pelas políticas 
do governo. 

Terceira 
idade II 

Benedita da Silva registrou 
manifestação ocorrida na praia 
de Copacabana, no Rio de 
Janeiro, "onde mais de 10 mil 
pessoas realizaram uma 
caminhada que significou a 
integração de várias gerações". 
Segundo ela, a sociedade tem 
uma visão "altamente 
preconceituosa em relação aos 
idosos, que, na verdade, são 
alegres e bem humorados". 

Lei do 
Meio Ambientes 

Quando sancionar a lei do 
Meio Ambiente, prestes a ser 
votada na Câmara, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso prelemU 
editar medida provisória, 
excluindo os templos 
religiosos das penalidades 
previstas para quem emitir 
sons acima de determinados 
limites. 
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O resultado do Concurso 
Público para preenchimento de 
vagas na Prefeitura de 
Imperatriz, realizado no último 
dia 21 de setembro, será 
divulgado hoje, às 17 horas, na 
Câmara Municipal. No local, 
estarão presentes: o prefeito 
Ildon Marques, o secretário de 
Administração, José Moura e o 
reitor da Universidade Estadual 
do Maranhão, César Henrique 
dos Santos Pires. 

Os dados oficiais chegarão 
de São Luís lacrados, e trazido 
pelas mãos do reitor, César 
Henrique, que juntamente com 
prefeito Ildon Marques e toda 
a equipe.da secretaria de 
Administração, irão fazer uma 
audiência pública na Câmara , 
onde serão liberadas todas as 
informações, inclusive para a 
imprensa. 

Uma cópia será solicitada 
pelo secretário, para que seja 
publicada no Diário Oficial da 
União (DOU). "O resultado 
continua absolutamente 
sigiloso, e está vedado aos 
próprios funcionários da 
UEMA", disse José Moura. 

"Nós temos a expectativa 
de preencher todas as vagas" 
informou o secretário. Segundo 
ele, até aqueles que foram 
aprovados, mas não 
classificados, se constituirão 
em um banco de recursos 
humanos, para que possam ser 
chamados na medida das 
necessidades e do aumento de 
quantidade de cargos da 
Prefeitura. 

Próximo passo 
O primeiro passo após o 

'concurso; de acordo com as 
informações do secretário, será 
resolver uma questão interna, 
que é a ilegalidade da 
contratação de pessoas que 

ms 
mm 

: v: 

.v.V.-.v.' 

llllê-:; 

Palácio Branco, sede do Governo Municipal 

estão trabalhando a partir de 05 
de outubro de 1988. 
"Primeiramente temos que 
sanar este erro, e depois 
contratar a Escola de Gestão 
Pública do Estado que irá fazer 
a recepção das pessoas que 
passarám no concurso", 
esclareceu. Os representantes 
da Escola irão dar a todos uma 
noção do que realmente é a 
carreira do servidor público, 
assim como noções de 
direitos, deveres e 
ambientação no local de 
trabalho. "A equipe já está 
montando uma programação, 
onde serão feitos vários 
seminários, porque realmente 
a intenção é essa, ou seja, fazer 
a ambientação dessas pessoas 
que vêm-de fora, totalmente 
leigas em relação ao serviço 
público, informando também a 
todos, o que a população 
espera de cada um" finalizou. 

Rotary homenageia 

prefeito 

Os rotarianos 
homenagearam, na noite de 
ontem, com um jantar na 
sede do clube (XV de 
Novembro), o prefeito Ildon 
Marques. 

Na oportunidade o 
prefeito elogiou os trabalhos 
do Rotary. Para Ildon 
Marques o Clube é um 
exemplo de luta na busca da 
resolução dos problemas da 
comunidade. 

Ildon Marques lembrou 
uma frase usada por 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
"quem não vive para servir 
não serve para viver", 
destacando que o Rotary 
caminha hoje, nesta direção. 

Para o presidente do 
Rotary, Oscar Godinho, a 
presença do prefeito veio 
consolidar o trabalho que a 
entidade vem 
desenvolvendo. "Uma 
reunião como esta deixa a 
gente engrandecido e 
realizado. A presença do 
prefeito veio consolidar um 
trabalho que estamos 
desenvolvendo que é trazer 

as pessoas que comandam 
Imperatriz para dar aqui, 
testemunho do seu trabalho, 
para que Imperatriz seja 
outra dentro de pouco 
tempo", disse. Godinho 
falou, aindítóia importância 
da divu4gaÇao 'dos trabalhos 
que o; prefeito vem 
desenvolvendo. "Eles devem 
ser divulgados e nós 
seremos ãrautos desses 
trabalhos;",' declarou o 
rotariano acrescentando que 
Imperatriz atualmente é 
comandada por "uma pessoa 
de visão, que escolhe os 
trabalhos que devera ser 
realizados e as prioridades 
que a cidade precisa". 

No final da cerimônia, o 
presidente do Rotary 
convidou Ildon Marques 
para desfraldar o Pavilhão 
Nacional. 

O prefeito esteve no 
encontro, acompanhado dos 
secretários Sérgio Macêdo 
(Governo) e Alair Chaves 
(Indústriae Comércio), que 
também é rotariano.Rotary 
homenageia prefeito 

ESTADO 00 MARANHÃO 
PREFK1TURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO N." 53/97 Imperatriz. 30 de setembro de 1997 

Abre crédito suplementar a favor da Secretaria de 
Infra Estrutura no valor de RS 600.(100,00 (seiscentos 
mil reais) para o fim que especifica e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, no uso de suas alribiiições legais e de 
conformidade com o disposto no arl. 1° - item II da Lei 821 de 10 de Junho de 1997 e 
incisos V e VII do arl. 51 da Lei Orgânica do Município de Imperatriz. 

DECRETA 

Arl. 1"- Fica aberui em favor da unidade orvamemana 20101 - Secretaria de Infra 
Estrutura, o credito suplementar no valor de RS 600.000,00(seiscenios mil reais) destinado a 
refoico de dotação consignada no orçamento vigente, na forma do anexo I 

Arl. 2'- ps recursos para atender ao presente crédito suplementar decòrfem de 
anulação parcial de dotação dp Orçamento corrente, conforme anexos 11, 

Arl.3"- Este decieto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário 

GABINETE DO PREFEITO DE IMPERATRIZ, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1997, 176o DA INDEPENDÊNCIA E 106" DA REPUBLICA. 

«c.<- 

ILDON MARQUES DE/SOL/.A 
Prefeito 

JS-Ç* - "ól 0013199B3-3» 

ANEXO I DECRETO 53/97 d 
UNID AOM 
ur«o orç 

^ CXX) - Secretaria Municipal <3e Infra Eslrulu/a 
X) 101 ■ Secrelacia Muntcipai de Infra Estrulura 

ca-c o wr ESPECí.CAÇAC NATUREZA VAi.CAPARr.t4' TCTAl 
•«91 5'5 103: AmpMaçAo e Con»«*va^io da Malha Vuna Ufbara carr 

Prçafamenlo e 3137 600 000 DO 600 OCO.OO 

Ü) 

DESPESA DE PESSOAL» DESPESAS D€ CUSTEIO 
600 000.00 

DESPESA DE CAPfTAc. TOTAL 
600 0CQ.0C . 

ANEXO II DECRETO 53/97 de 30 0997 
UMlD ACM 
UNlO ORÇ 

20 (XX) - Secretana Mcnopa1 de Infra EstriHuta 
20 101 - Secielana Muniopa de Irfra Éslrutura 

veôwaõ D/T ÉSTEortCAjAÍ vf&A PARCIAL TOTAL 
'6 91 575 1530 Arnphaçio ■ Cona««vaç|o da MaFia. Viana Urbana com 

Piçairamenoe A.tfaHo 
§ i? 

pio 

" 

eçoooo.oo 
í > 

600 000.00 

DESPESA DE PESSOAL DESPESA DE CUSTEiO DESPESA DE CAPITAL 
600.000,00 

TOTAL 
600 000.00 

TCT 

? VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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



1 - 4 □ opinião □ auinta-feira, 09 de outubro de 1997 Editor responsável: Thompson Mota JORNAL CAPITAL 

Entre Linhas D 
OMQ 

; Wí 

2000 

por THOMPSON MOTA 

Municipa liza ção 
Continua uma verdadeira 

novela a Municipalizaçào da 
Saúde em Impeeralriz.o 
Conselho Municipal se 
reuniu e quando todos 
pensavam que ainda nesta 
semana sairia , ledo engano. 
Os Conselheiros não 
chegaram a lugar nenhum, 
até porque, a tripartite (mi 
Brasília, se reúne apenas na 
segunda quinzena de 

Fevereiro, lá que as coisas 
acontecem, estamos 
dependendo desta reunião na 
Capital Federal para aprovar 
definitivamente a 
municipalizaçào em nossa 
cidade. Lembramos que no 
inicio do Governo Ildon 
Marques, ele de viva voz 
anunciou que faraia a 
municipalizaçào em 90 dias, 
em seguida o Dr. Clessio 
Fonseca falou no nosso 
propgrama de televisão que 
conseguiria a municipalizaçào 
para a cidade de Davinópolis 
em apenas 60 dias, ambos, até 
o presente momento não 
conseguiram, o que será que 
está acontecendo . Acredito 
que falta apenas um pouco 
mais de vontade política, e um 
pouco mais de maturidade 
para o Conselho Municipal de 
Saúde. 

Iluminação Pública 
População da cidade está 

insatisfeita com a Cemar, 
estamos recebendo dezenas 
de telefonemas em nosso 
programa na TV Capital, de 
pessoas reclamando 

principalmente da iluminação 
pública, são ruas atacadas por 
vândalos e pivetes que 
quegram as luminárias e que 
não são repostas pela 
Companhia Energética, fica 
aqui o registro e o apelo ao Dr. 
Narcelino para que tome as 
devidas providencias, até 
porque todos os meses vem na 
conta do consumidor a taxa de 
iluminação pública. 

Madeira 
A população está 

totalmernte dividida com 
relação a atitude tomada pelo 
Deputado Federal Sebastião 
Madeira em apoiar para o 
Governo do Estado a atual 
mandatária do Estado Dra. 
Roseana Sarney, apesar de 
grandes discursos©, o 
Deputado não vem 
convencendo todo o seu 
eleitorado, percebemos isso, 
nos lares , nos bares e em toda 
a cidade, é possível que o 
Deputado com o passar do 
tempo consigne convencer as 
pesoas de Imperatriz, 
lembramos que Sebastião 
madeira, obteve na eleição 

passada mmais de 20 mil 
votos. A pergunta é se o 
Deputado vai manter o mesmo 
número de votos. 

PMDB 
X PFL 

A exemplo do que aconte- 
ce a nível nacional, o PMDB e 
o PFL tendem a andar de mãos 
dadas aqui no Maranhão. O 
presidente do PMDB no Ma- 
ranhão é o Super Secretário 
Deputado Federal João 
Alberto de Souza, homem com 
um perfil político semelhante 
ao da família Sarney, 'João 
Alberto se prepara para ser 
indicado como candidato a 
Senador , na chapa encabeça- 
da por Roseana Sarney que 
parte para a reeleição. 

No PFL pelo menos dois 
nomes de peso, contribuem 
para a aliança, a Governadora 
Roseana Sarney e o Deputado 
Federal Zequinha Sarney. O 
anuncio de que a Governado- 
ra poderia ingressar no PSDB 
não passou de boato, talvez 
uma jogada de Marketing po- 
lítico, para tentar uma vaga de 
vice, na chapa de Fernando 
Henrique C ardoso. 

Dr. Wilson Filho, um dos mais brilhantes Advogado 
Críminalista da cidade está atendendo sua clientela, em seu 
moderno escritório localizado na Rua lã de Novembro 147, 
Tcle Fax (098) 7221838. Wilson Filho participa diariamente 
do programa Thompson Mota, de 13 ás 14 horas, na TV 
Capital Canal 5, Rede record do Televisão. 

A política está começando a esquentar na terinha do Frei, 
alianças estão sendo desenvolvidas quase que 
diotur namente, João Alberto deve ser o candidato de Roseana 
Sarney ao Senado, enquanto Manoel Ribeiro, se prepara para 
concorer a uma vaga. jiara a Câmara Federal. Aqui em 
Imperatriz Ildon Marques deve subir no mesmo palanque 
do Deputado Sebastião Madeira, tudo em nome da reeleição 
da Governadora Roseana Sarney. 

Seleção brasileira de futebol joga boje em Belém do Fará, 
os ingressos deveriam ser cobrados a 25 Reais, o Governador 
Almir Gabriel, determinou que os ingressos sejam vendidos 
por apenas 15 Reais, o Governador quer dar a ojwrtumdadè 
de mais de 60 mil torcedores possam assistir a nossa seleção 
contra o Maroeos, isso em função de milhares de romeiros 
que já se encontram era Belém |)ara acompanhar o Círio de 
Nazaré, a maior festa religiosa da America Latina, que 
acontece neste Domingo. 

O presidente do Jornal Capital, Narciso Pires, está 
sorrindo a loa. EU- agora adquiriu uma chácara que é uma 
beleza. Com direito até a um campo de futebol socaite; com 
iluminação c tudo. Km breve nós vamos inaugurar o campo. 

Jogo de Damas 

Imperatrizense participa de campeonato internacional 

A Prefeitura Municipal patrocinou a viagem de Sérgio Cavalcanti que é o único representante de 

Imperatriz nos jogos Abertos do Interior, que será realizado, a partir de hoje, em São Paulo 

O damista Sérgio 
Cavalcanti - "Soldado 
Cavalcanti", como c 
popularmentc conhecido - 
partiu nesta terça-feira (07), 
para São José do Rio Preto 
(SP). Ele irá participar dos 
Jogos Abertos do Interior, que 
acontecem no período de 09 a 
19 do mês em curso. A viagem 
do damista foi custeada pela 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

Esta competição, por ser de 
nível internacional, contará 
com a presença de Antonio 
Conrado (campeão brasileiro 
v vice-campeão mundial) e do 
campeão mundial, o russo 
Alexander Chuvsk. O Soldado 
Cavalcanti participa pela 
primeira vez (lesta competição 
e é o único representante de 
Imperatriz neste campeonato. 

O convite para que ele 
participasse dos Jogos 
Abertos foi feito por Celso 
Melo, secretário municipal de 
Esporte, Lazer e Turismo de 
Rio Preto. Isto porque Sérgio 
Cavalcanti ficou em 2o lugar 

nos Jogos Regionais, realizado 
na mesma cidade no período 
de 17 a 27 de julho deste ano. 

O Soldado Cavalcanti leve 
uma audiência com o prefeito 
Ildon Marques, onde pôde 
expor suas dificuldades em 
participar de competições fora 
do Estado, devido à falta de 
patrocínio. Então, o chefe do 
Executivo Municipal ofereceu 
o necessário para a viagem do 
imperatrizense. 

Além deste patrocínio, o 
prefeito colocou à disposição 
do damista os computadores 
da Prefeitura para que ele 
possa treinar, já que ele estava 
necessitando de um miero 
para preparar-se melhor. "Eu 
estou muito feliz e agradecido 
ao prefeito por tudo o que ele 
fez por mim e pelo esporte da 
cidade", disse o damista. 

Sérgio Cavalcanti contou 
que o município pretende, 
futuramente, organizar uma 
espécie de campeonato de 
jogos de tabuleiros (damas, 
xadrez, gamão) e dominó em 
Imperatriz, onde o damista 

será o coordenador das 
atividades. 

"Eu queria agradecer, 
ainda, ao comando do 3° BPM, 
à Schincariol, ao Dr. Rogério 
Almeida do Hospital Santa 
Maria e, também, ao 
secretário Edmilson Sanches 
pela disposição e interesse que 
ele sempre mostrou nos 
momentos em que fui procurá- 
lo", agradeceu. 

O atleta 
Sérgio Germano Cavalcanti 

é pernambucano de 
nascimento, "mas 
imperatrizense de coração", 
como costuma dizer. Nasceu 
na cidade de Angelim, no dia 
15 de agosto de 1966 e há vinte 
anos mora em Imperatriz. 

Tem três filhos e integra o 
3° Batalhão da Polícia Militar 
(3® BPM) há 11 anos e há 
quinze anos joga damas. 
Treinando uma média de oito 
horas diárias, o damista 
adquiriu tal agilidade que é 
capaz de prevê, com uma 
antecedência de dez lances, 
um movimento de tabuleiro do 

adversário. 
No curriculum de Sérgio 

Cavalcanti consta o tri- 
campeonato do Dia do 
Trabalhador, realizado todo 
ano pelo' SérviçóTVoelál da 
Indústria (Sesi). Ksíe ano, ele 
foi o coordenador do torneio 
para que os outros, damistas 
tivessem uma chance de 
disputa. 

Num campeonato 
organizado em Belém, neste 
ano, o damista imperatrizense 
levou o troféu de campeão. 
Seu último título, foi o viee- 
campeonato nos Jogos 
Regionais, em São José do Rio 
Preto. 

Quanto á expectativa para 
esta competição, o damista 
tem os pés no chão e sabe das 
dificuldades que enfrentará. 
"O importante será competir, 
pois nós iremos disputar 
contra os russos e holandeses, 
os melhores damistas do 
mundo, mas esperamos ter 
uma boa classificação e ficar 
entre os dez melhores do 
inundo", disse. 

preocupam o Ibama 

as queimadas estão provocando 

prejuízos ao meio ambiente 

evitar que o problema O Instituto do Meio 
Ambiente - Ibama, por meio 
do chefe regional do orgão 
em Imperatriz, Paulo 
Almeida, informou que as 
queimadas estão sendo as 
maiores preocupações do 
momento. 

Segundo Paulo Almeida, 
apesar dos apelos que 
foram feitos por meio de 
campanhas, os agricultores 
não se sensibilizaram para 
com as co li seqüências da 
fumaça. 

O Iba ma de Imperatriz, 
está vistoriando diversas 
áreas com o objetivo de 

se agravem ainda mais. 
O chefe do Instituto do 

Meio Ambiente na cidade, 
disse lamentar os triste fato 
de que Imperatriz sei 
manchete nacional quando 
se fala da destruição meio 
ambiente. 

"lí preciso que nos 
concienlizemos de que ao 
destruir a natureza, é a nós 
mesmos que 
mat amos "dis se ele 
recenetemeiite em uma. 
entrevista concedida a 
imprensa local. 
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Utilidade Púbiica 08/09/97 

Polícia Militar   190 
Delegacia de Plantão  722-1287 
Côrpo de Bombeiros __ 193 
Hospital de Plantão tGeral)_ 721-1065 

Hospital de Plantão (Pediatria) _ 721-8174 
Aeroporto  721-0662 ; 
Estação de Trem _j 723-2260 
Hemomar  722-2737 
Tropigás  721-4528 
Paragás 721-1795 
Alcóolicos Anônimos _ 721-7711 
Prefeitura Municipal _ 722-1748 
Câmara Municipal_ 723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque _ 721-0404 
Disque Boi na Moita — 722-1956 
Defesa do Consumidor__ 198 
Cemar — 196 
Caema __ 722-2505 
Correios 721-0136 
Receita Federal _ . 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda __ 721-0944 
Polícia Federal _ 722-1071 
Policia Rodoviária Federal 722-3048 
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Crime hediondo não terá pana menor 

O presidente do senado, Antonio Carlos Magalhães, garantiu que a Casa não vai permitir a redução de penas para 

crimes hediondos, bloqueando a provação do projeto do governo nesse sentido, já aprovado pelaCâmera. 

O Senado está em 
cosonância com a sociedade, 
e não permitirá a redução; se 
for por aumentar, sim, mas 
para diminuir, nunca- afirmou. 

Antonio Carlos manifestou- 
se satisfeito porque a Câmera 
manteve a alteração feita pelo 
senado ao projeto da lei 
Eleitoral, proibindo o uso de 
dinheiro público no 
financiamento de campanhas, 
e rejeitou a hipótese segundo 
o qual o parlamentar que teve 
contribuição legal de 
empresário em sua campanha 
se deixará corromper no 
exercício do mandato. 

Parlindo-se tio principio de 
qO' f i>dos devem <er 
ho' eu não acredito que 
a p.u Ik ipação do capitai 
privado vai modificar votações 
no senado ou na câmera, pois 
isso seria fazer mau juizo do 
pais. e não apenas do 
parlamentares - explicou. 

Para o presidente do 
senado, o povo brasileiro não 
quer dinheiro público em 
eleição, pelo contrário, quer os 
Rfs 420 milhões, inicialmente 

Uinados a essa finalidade, 
aplicados em segurança 
pública, escolas e hospitais. 

- Os radicais do IT e outros 
partidos nânicos querem 
pagar o dinheiro público para 
botar nas eleição, mas 
dinheiro público não é para 
eleição. 

Quem quiser que o faça com 
o dinheiro do seu bolso, ou de 
amigos que queriam contribuir 
liara a eleição, mas dinheiro 
público não é para isso, quem 
quiser roubar dinheiro público 
não use campanha eleitoral 
como pretexto - disse. 

Antonio Carlos reafirmou 
ser contra privilégios em 
aposentadorias, seja para 
parlamentares, seja para 
magistrados, e confirmou para 
.1 próxima a votação da 
pi opoM.i de 1 xlcnumação do 
IRC. 

Sobre o projeto da reforma 
administrativa em discussão na 
câmera, o senador destacou a 
importância de uma rã])ida 
definição, e defendeu que se 
diminua, sempre que possível, 
0 tamanho do Estado, para 
assegurar a governabilidade. 

- Mas isso não quer se dizer 
que se vai demitir 
1 u n c i o n á r i o s . 
necessariamente - ressaltou. 

Detalhando sua posição 

sobre o enxugamento da 
máquina pública, o senador 
explicou que somente assim o 
funcionário competente, que 
efetivamente trabalha, será 
melhor remunerado. 

- Quando nas prefeituras, 
nos estados, ou na União, há 
excesso de funcionários , não 
se pode pagar melhor aos que 
trabalham. Evidentemente vai 
diminuir este quadro, 
melhorando a 
governabilidade, permitindo 
canalizar recursos para a 
população. E ai, a grande 
maioria do povo, que não é 
funcionário, será beneficiadas 
com as abras públicas e os 
investimentos do governo - 
esclareceu. 

Outra forma que o 
presidente do Senado 
considera é a politico- 
partidária. Na sua avaliação, há 
uma tendência á implantação 
do voto distrital, puro ou 
misto, e o comportamento do 
eleitorado de municípios 
importantes mostra isso." 
Ribeirão Preto, por exemplo 
concentra a votação para que 
tenha uma representação 
local", exemplificou Antonio 
Carlos. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

( 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 
00:00 Imperatriz x Marabá 

0(>:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatrizx Goianésia 

09:00 Imperatrizx Rui Branco 

13:00 Imperatriz x Sã(> Joãc) 

13:20 Imperatrizx Vitória via Terezina 
14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Vi ração 

10:00 .Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatrizx São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 
23:00 Jmperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 

CAC Atendimento 

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 
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ACM: Senado não vai permitir a redução de penas para crimes hediondos 

Justiça questiona mandato 

do ex-prefeito de João Lisbo 

Raimundo Cebeludo, está sendo responsabilizado pelos 

maus serviços elétricos realizados no interior do 

1 

»■ 

■li 

1 

Raimundo Cabeludo, explicações à Justiça 

() cx-prcfdto dc João I .isboa 
Raimundo Cabeludo vai ler que 
dar explicações à Justiça. 

Aadvogada Mírian Apareckla 
dos Santos, entrou com ação 
popular contra o ex- 
mandatário na Vara 
Descentralizada da Justiça 
Federal em Imperatriz. 

A ação, foi em função dos 
prejuízos que os moradores 
dos distritos de carrapicho I e 
II, interior de João Lisboa estão 
sendo submetidos em 
conseqüências das gambiarras 
feitas na rede elétrica quando 
da gestão do ex-prefeito. 

O documento de quatro 
páginas, pede providências 

urgentes. A advogada adverte 
que a população dos dois 
povoados, não devem continuar 
sendo prejudicados pelo que 
considera "serviços mal feito". 

O município de João Lisboa, 
durante a administração de 
Raimundo Cabeludo firmou 
convênios que viabilizariam 
eletrificação de boa qualidade 
aos distritos de Alto da Pipira e 
Carrapicho 1 e II, embora na 
época o prefeito, tenha 
anunciado tanto os convênio 
como a liberação dos recursos 
oriundos do Ministério da 
Agricultura, a obra nunca 
chegou a ser feita. 

Localização de difícil acesso, 

os distritos de Carrapichos, 
segundo seus moradores 
foram esquecidos pelo 
pretenso candidato a deputado 
estadual "nunca tivemos 
atenção dele quando 
governava a cidade" desabafou 
José Antônio, 34, 
acrescentando que a 
população, "não acredita mais 
nas promessas de seu 
Raimundo". 

Além de Raimundo 
Cabeludo, a Justiça Federal 
determinou que também seja 
citado Raimundo Antonio, este 
último, hoje trabalha em no 
novo Município, Senador Lá 
Rocque 

: AL 
: 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Ações da Prefeitura têm 

apoio da Fumbeart 

O presidente da Fumbeart, José Pereira, 

elogia governo municipal 

O presidente da Fumbeart 
(Federação das Associações de 
Moradores de Bairros e 
Entidades Afins da Região 
Tocantina), José Pereira da 
Silva, considera "louvável" o 
programa Sábado Cidadão, 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Imperatriz em parceria com 
instituições públicas e privadas. 

"O prefeito lldon Marques 
está de parabéns por ter 
abraçado esse programa", 
disse, ontem. 8. o líder 

comunitário. "Esperamos que a 
comunidade saiba aproveitar 
bem essas ações, destinadas a 
ela, por meio das parcerias que 
o Sábado Cidadão tem 
proporcionado", acrescentou 
Pereira. 

O programa consiste na 
prestação de diversos serviços, 
como a emissão de certidões de 
nascimento e de outros 
documentos, além da 
distribuição de mudas, corte de 
cabelo e esclarecimentos de 

natureza jurídica. Todas as 
secretarias municipais e 
entidades como o Senac e o 
Exército participam. 

"O programa deixa de ser 
um ensaio para a cidadania e 
passa a ser uma festa cívica", 
definiu o prefeito lldon 
Marques, nas vésperas da 
segunda etapa da terceira 
edição, realizada no povoado 
Lagoa Verde. Antes, o Sábado 
Cidadão foi realizado no 
Estádio Municipal e no 
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Lideranças Comunitárias apoiam ações do executivo 

povoado Coquelândia. 
Outros programas 
O presidente da Fumbeart 

também elogia a atuação da 
Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria da Infraestrutura, 
no programa Cidade Limpa. 
Inicialmente, a operação foi 
levada à Vila Lobão, 
Coquelândia e Lagoa Verde, 
devendo posteriormente ser 
estendida a outros bairros e 
povoados. 

Esse programa consiste na 
realização de importantes 
obras de infraestrutura, com 
limpeza e construção de 
sarjetas, piçarramento e 
asfaltamento de vias públicas. 

entre outras. A ação 
empreendida pela Prefeitura 
Municipal tem a participação 
popular, a convite do prefeito 
lldon Marques. 

Para José Pereira, é 
necessário haver maior 
conscientização dos moradores 
para (pie deixem de despejar o 
lixo nas calçadas e vias 
públicas. "Quando as pessoas 
vão construir suas casas, 
muitas das vezes, elas jogam as 
sobras de materiais de 
construção no meio da rua", 
comenta o presidente. 

Objetivando inibir atitudes 
iguais a estas, a Prefeitura 
mobilizou o Departamento da 

Defesa Civil, vinculado à 
Sinfra. "O governo lldon 
Marques implanta, em 
Imperatriz, um novo conceito 
de cidadania", concorda o 
presidente, que também o 
elogia pela reconstrução da 
Mané Garrincha. 

Sobre o poliesportivo, o 
segundo maior do País, cuja 
inauguração está prevista para 
este domingo, 12 de outubro - 
- Dia da Criança e de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil —, ele afirma: 
"Ótimo! Nós estamos 
precisando disso há vinte anos. 
E agora essa praça será bem 
vinda". 

Vereador quer proibir o fumo 

em locais públicos e fechados 

A proposta de Arimatéia Pessoa ainda será colocada 

em votação na câmara de Imperatriz 

O vereador Arimatéia Pessoa 
disse ontem em entrevista ao 
Jornal Meio Dia de Noticias da 
Rádio Capital AM, que está 
confiante na aprovação do seu 
projeto que proíbe fumar em 
locais fechados. 

Embora sendo evangélico, o 
parlamentar justifica seu projeto, 
na tese de que ao usar o cigarro 
em locais públicos e fechados, o 
fumante prejudica às pessoas 
que não são adeptdos do vício. 
"Quem não fuma está sempre 
compatilhando da fumaça que 

é colocada no ar", disse ele, 
ressaltando que sua expectativa 
é de quem em um curto período 
de .tempo, sua prposla que st' 

encontra em tramitação na 
câmara, seja de vez aprovada e 
venha por fim, "beneficiar a 
quem se sente prejudicado". 

A reportagem do Jornal 
Capital procurou ouvir o ponto 
de vista das pessoas sobre o 
assunto, e a grande maioria dos 
entrevistados foi unamime em 
afirmar que aproposta "é boa". 

Para Walisson Silva, 19, o 
projeto chega em um momento 
oportuno. O jovem considera 
necessário que "se respeite o 
direito dos não fumantes". 
Maria Francisca, funcionária de 
uma loja de calçados no 
calçadão. enfatizou que "o 
projeto seria desnecessário se 

todos tivemos conciência que o 
nosso direito vai até onde 
começa o direito do outro"e 
parabenizou o vereador 
Arimatéia Pessoa, 

Carlos Henrique, 38, disse 
que a proposta"é dura" por que 
sugere a cobrança de multas 
para quem desrespeitar a lei. 
Fumante, ele diz defender está 
do "lado de quem tem a opinião 
de que às pessoas façam o que 
gostam, onde quiserem". 

Um grande apoio ao projeto 
do vereador Arimatéia Pessoa, 
vem dos evangélicos, que além 
de verem no fumo um íigravante 
para saúde, consideram o vício, 
de fumar "um pecado". 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 

De segunc/d d sextd 

ès 07h00 d d mdnhd 
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0 Que PODE FflZER HOJE 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem panar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

y ®721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 
e 

AUDIO & VÍDEO 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

A mesma coisa 
K a maioria das 

liromoções das rádios FMs 
do linju ralriz. Af|iií valo o 
volho dilado. do quo nada so 
cria. Indo so copia, o quo o 
lamonlávol.ospocialmonlo 
para os ouvintes quo são 
obriqados a (nivir o ] larlici] )ar 
sompro das mesmas coisas, 
som chance do variar. Seria 
bom so alguém por aqui 
livosso criatividade o 
deixasse do apenas imitar as 
k mcorronios. Podo ajtostar 

quo dessa forma, ganharia mais 
ouvintes quem soubesse fazer 
melhor.Porque essa mesmice 
enche a paciência de qualquer 
ser humano. Vale então o bom 
senso dos nossos produtores de 
rádios. 

Boa sorte 
H o que desejamos para o 

Alex Sousa, que esta segurando 
a peteca no Programa 
'ITiompson Mota. na TV Capital, 
enquanto o Messias júnior se 
recupera de uma fratura na 
perna. O Alex vem mostrando 

muito interesse pelas 
reportagens que está 
fazendo.()utra coisa que dá para 
perceber e o talento desse 
rapaz,que mesmo sendo 
iniciante no meio de 
comunicarão, como repórter, 
mostra competência e 
determinação. Nós daqui 
estamos torcendo por você e 
esperando que seu trabalho 
cresça e seus objetivos nessa 
nova fase da sua vida sejam 
alcançados. 

Pequeno descanso 
Vai lera Cláudia Pinheiro.que 

está se preparando para passar 
alguns dias na capital do estado. 
A menina, atualmente não fala 
noutra coisa, a não ser nas belas 
praias de São Luís,nas quais ela 
pretende tomar aquela corzinha. 
Pois e, a diretora de informática 

dojornal Capital ê que tem sorte, 
porque tirar ferias em pleno mês 
de outubro não ê para qualquer 
um não. \i com certeza, depois 
desse descanso, a Cláudia vai 
voltar com lodo o gás para 
continuar seu trabalho neste 
Jornal. L isso aí, aproveite! 

Coberturas esportivas 
As rádios de Imperatriz são 

mesmo campeãs no que refere 
as coberturas dos eventos 
esportivos da cidade e região. As 
equipes de esportes estão 
mostrando que o trabalho com 
seriedade vale a pena. por mais 
que muitos obstáculos sejam 
encontrados. Que o digam os 
amantes do esporte que têm a 
()] kirlunklacle de ficar s<-miire | )or 
dentrodos jogos, principalmente 
de futebol,com destaque para o 
camiieonato amador, transmitido 

ao vivo, inclusive com 
comentaristas e tudo o mais. O 
destaque fica também para os 
narradores que mostram 
competência nesse campo. 

Velho e religioso 
Assim ê o Chico Velho, que 

comanda o Programa Brasil 
Sertanejo. Lie sempre entra no 
ar com uma oração, que 
convenhamos, não ê lá muito 
comum não.O que me intriga ê a 
pnKedência dessa oração. Lu fico 
imaginando de onde foi que ele a 
tirou, pois sinceramente, jamais 
havia visto algo parecido antes. 
O que não dá para negar no 
entanto, ê que ê uma das coisas 
mais engraçadas que temos a 
chance de ouvir nos programas 
do estilo em nossa cidade. A 
criatividade do Compadre Chico 
Velho ê realmente de dar inveja 

a muitos compadres por aí. L 
só sintonizar 950 Khz de 
segunda a sexta-feira das 17 as 
19 horas e conferir. 

Em cima dos fatos 
Quem nunca i )erde o pique 

quando se trata de buscar a 
notícia ê o Llson Araújo, 
repórter da Nativa FM. Com 
uma veia jornalística 
apuradíssima, o garoto não 
deixa passar nada em branco. 
Llson Araújo ê sem dúvida 
um profissional muito 
esforçado e dono de uma 
humildade que ê só sua. 
Ainda bem que o 
comprovado sucesso não lhe 
subiu á cabeça, como 
infelizmente acontece 
bastante no nosso meio. 
Continue sempre assim e se 
mudar, sé) se for para melhor. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

( dna nova fase começa na 
a vida a partir dc agora, 

.lovimendo dc forma 
salislaloria sua v ida 
sentimental. 

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

Leão 

Touro Câncer 

Plutão c a Lua agora 
energizam voc ê, acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dão excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Virgem 

Libra 

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

Sagitário Aquário 

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

XWA 
^W\ 

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

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

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

1- 
111 

Escorpião Capricórnio 
s Peixes 

Sua necessidade ele1 mudar, 
se renovar e romper com tudo 
está sendo reforçada pelos 
astros, que inclusive tornam 
você mais consciente. 

Urano anela provocando 
certo nervosismo em você, qim 
deverá relaxar e manter a 
calma, editando explodir por 
bobagens. 

Os astros aconselham você 
a não alimentar e^xpectativas 
ele-mais em relação aos amigeis 
e' a não se jogar impulsivamente 
em projetos. 

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

Canal 
4 
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TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:()() Igreja da O raça 
(Hr.OO Boas Novas 
07:00 Lstaçào Criança 
07:!)0 Seven Day Diet 
08:00 l)ia-a-l)ia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
l2:!)0Lsporte Total 
14:00 Lsporte Total Local 
14:2)0 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
16:00 Supermarket 
16:2)0 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:1 0 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:2>0Faixa Nobre do 
Lsporte 
22:20 C!!>«• S'a 
00:2)0 Jornal da Noite 

06;00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:2,0 C) Agente G 
09:20 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Ldiçào 
18:25 Cidade Alerta- 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra deVida 
02:20 Jesus Verdade 

Rádio CapHal. 

A sua onda no ar. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Lliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:5,0 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
22:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares (>nze e Meia 
01:! 5 ! m-nal do SB T 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no I^ir 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
12:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:25 Na Rola do Crime 
20:05 lornal da Manchete 

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

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

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Jane Vasconcelos ladeada por 

Antônio Borges e Francisco Jr. 

Qypresidente do Sidima Joel Falqueto 

e Arisvaldo Castro (Ibama) 

m- 

Cícero Alves, Dr. Ferreira, Ciro 

Nunes, Rai Silva e Rafael Oliveira 
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Osvaldo Filho em recente entrevista ao 

deputado Nan Sousa 
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Antonio Pereira, esta colunista, 

Paula e Dernival Guimarães 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

ClilVipAdRE 

Chico 

VeIIio 
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Social 

Linda Veloso 

Sacmí Su acficcUfaf 

y\ j-es+o de e^eeprcxineiofo do progroino "Booun (E-u 

o<rredi+o"y do Secivo+orio de Sou de do yXAuuleípio |oi um 

sucesso. Mui+os persouolidodes moceorom preseuço; 

uo ul+imo sex+o-|elroy uo solõo uoL>ce do (Elube, 

òs 19 Koms. O pcejel+o El dou yV\orpues e o vlee- 

prejej+Oy Luís Co d os y\]ole1o, pces+ipioPom o fes+o juufo 

com suos esposoSy SKidey M^cpues e /VVuosfeio 

y\]ole+o. 

'Bamii Su acnecUfa f 

y\ |t-slí \ morcou o eufrepo de cerH|icodos oos ogeu+es 

de soude pue podiciporom do proppouao. O prejei+o 

El dou yXAoce} ues jec o eu+recjo dos diplomos. y\!o 

opoduuidode./ Eldou ressol+ou o impoHoucio de 

mivulcipoli^or o soude e cpilicou sepmeu+os cou+popíos 

o o processo. 

UüOa, 

XI l \ ro ufe o esfodo es+oduol de Cvoveruoy Jocxo AH >edoy 

uo semouo possodoy o prejeifo Eldou yXAorpues es+eve 

\1si+oudo o Llospifol TEepiouol de EmperofrC. yNIo |o+o 

ele oporece com Joõo y\lber+Oy o subsecre+or 1 o de 

Soude, y\y dou 3 me usou e os vereodores T^ruoldo 

y\leucoi4 líder do (Soveruo) e o mois novo |iliodo do 

P;V\I^X3y y\ufouio Pimeu+el. 
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y\ydou 3aJneKson 

O subsecre+orio de soude, Aydou ^omeusou opreseu+ou 

'idodosy duro ufe o festo, o diopuósfico do projeto oos couvu 

levoudo uos uove dreos de otuoçõo. 

Com muitos uovidode-s o I 

e coufiro os mois b 

pive olo ocobo de rece 

Ruo - Somplício ftA 

mois 

e - 

ova 

\ co r o m p o rto o oro p ro i 

descouto especíol uo 

Sobouetes/SKompool/C \ u 

e 

e o I e c to Uís r. 

Ruo - Simplício . 
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N foto o prefeito Eldou Rlorejues, o subsecretdrio 

yXyrtou 3<:UntM'vsol"v/ 0 eyc-ve i^eodor, Rubeus 3^^d i>ia, uo 

3upcTro, uo se^to-feiro. 

Um cio se. especial dos omigos que sempre 

prestiqioroin os uoites imperotrizeuse Roosevelt e 

f leleuo de CorvolUo. Coufere o cborme. 

igíS 
Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

CONSÓRCIO. 
» PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 

CCi* - À£5Míí4iSTRAOO«A OS C0WS0«Ci0 VTQA. 

Fone: (098) 738-4194 
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Francisco do Vaile 

Verde/Amarelo 
Os corações cm especial 

os dos paraenses estaram 
verde/amarelo até a 
apresentação da Seleção 
Canarinho em Belém do 
fará. 

O torcedor do vizinho 
estado só não esta 
conformado com os 
jogadores convocados pelo 
técnico Zagallo, para a 
partida de hoje. 

De acordo com a galera, 
Zagallo deveria ter 
convocado pelo menos o 
atacante Ronaldinho. 

Quando? 
A desorganização na 

FMF - I-ederaçao 
Maranhense de Futebol faz 
com que os dirigentes da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, esqueça do 
Maranhão. 

C) péssimo 
relacionamento do 
presidente da entidade 
Alberto Ferreira e o 
presidente da CBF. deixa o 
torcedor maranhense sem 
poder ter o privilégio de 
assistir nenhum jogo da 
nossa Seleção em nosso 
estado. 

Preocupação 
A única preocupação da 

FPF - Federação Paraense 
de Futebol no momento é 
com relação ao Sistema de 
Fnergia que é distribuído 
no Fstádio Mangueirão. 
Km recente partida do 
Campeonato Brasileiro da 
série B entre Payssandtí e 
Tuna Luso Brasileira o 
sistema de iluminação do 
estádio deu um pane geral 
deixando o estádio as 
escuras por mais de 20 
minutos. 

Equipe da galera 
Brasil x Marrocos terá a 

transmissão mais vibrante do 
rádio maranhense. Renilson 
Souza, o narrador Bom de Bola 
já se encontra em Belém do 
Pará para comandar o show de 
bola canarinho. 

E aqui? 
Km Imperatriz a situação e 

das piores. 
Falam-se na montagem de 

uma grande equipe para as 
disputas do restante do 
Campeonato Ksfadual versão 
97. 

O mais querido entraria 
com um ponto de bonificação 
nesta reta final. Sampaio e 
Moto, que também irão 
participar do Campeonato 
jogariam entre si numa melhor 
de quatró, quem vencer levaria 
também um ponto de 
bonificação para as semi-finais 

Não 
aceita 

A princípio õ presidente da 
Federação Maranhense de 
Futebol - Alberto Ferreira não 
está aceitando que os 
jogadores dos clubes 
eliminados da chave (Io 
interior participem do restante 
do Campeonato por outras 
equipes. 

Não se espantem se 
amanhã o presidente da FMF, 
aceite a inclusão dos atletas na 
competição. 

Finalmente 
A Praça Mane (iarrincha 

será reinaugurada. A 
conclusão das obras da Mané 
(iarrincha era um sonho do 
prefeito lldon Marques de 
Souza. A obra foi embargada 
pelo interventor Doriam 
Menezes em março de 9(i. 

Janduí Diniz 
O empresário Janduí Diniz 

vem conseguindo ao longo dos 
anos ampliar sua escolinha de 
futebol. Com todas as 

categorias em atividades, o 
empresário pretende nos 
próximos anos lançar no 
mercado do futebol brasileiro 
os craques com a marca 
Janduí. O atacante Capacete 
que se encontra em (loiãnia 
poderá ser a primeira estrela 
do clube. 

Nova versão 
Surge nova versão com 

relação ao assassinato do 
operador de moto-serras. O 
caso ocorreu na ultima 
segunda-feira na vizinha 
cidade de João Lisboa.De 
acordo com o que foi apurado 
pela reportagem havia uma 
mulher envolvida no caso. A 
versão do acusado é de que a 
vitima teria ido em sua 
residência. 

ORAÇÃO DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO 

Espirito Santo. Tu que 
me esclareces em tudo, que 
iluminais todos os caminhos 
para que eu atinja o meu 
ideal. Tu que me dás o dom 
divino de perdoar e 
esquecer o mal que fazem e 
que em todos os instantes de 
minha vida estás comigo, 
que neste curto diálogo 
agradecer-te por tudo e 
continuar uma vez mais, que 
não quero separa-me de l i. 
Por maior que seja a ilusão 
material, não será o mínimo 
de vontade que sinto de um 
dia estar Contigo e todos os 
meus irmãos na glória 
perpétua. Agradeço-te uma 
vez mais. 

N.B. Deve-se fazer esta 
oração 3 dias seguidos sem 
fazer o pedido. Dentro de 
três dias será alcançada uma 
graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que 
receber a graça. 

Deu na Imprensa 

Zéí 

ili 

Sei 

.v.-tf*:*:*. : - 

De acordo com informações policiais militares não 
habilitados irão ter uma oportunidades de expedir suas 
respectivas CNH. Esta é uma iniciativa do sindicato da 
classe que solicitou do comandante geral da PM coronel 
Manoel de Jesus Moreira Bastos uma atenção especial 
para os soldados não habilitados. Perguntar não ofende. 
Será que soldados não habilitados estão pilotando viaturas 
da PM e trabalhando normalmente na aplicação da 
disciplina no trânsito local? Deu no programa Cidade 
Agora. 
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Ondas Curtas 

® Hoje é um novo dia... 

® Por aqui só alto astral. 

® E por falar em alto astral... 

® Lenir Silva continua em alta... 

® Leo Costa também. 

® L m abraço ao companheiro... 

® Gil Carvalho. 

® Gente nota 10. 

® Brasil x Marrocos... 

® Renilson Souza. A melhor transmissão. 

® Capital ..j  

® O som do futebol. 

® A galera vem pegando pesado. 

® PT. 

® Esta é a minha nova bandeira... 

® PSDB...Tô fora 

® E por falar em oposição... 

® Um toque esperto para o líder do PT... 

® Jomar Fernandes. 

O Fjsle sim, é oposição mesmo! 

® Apa...Apa...Apa 

® O bom dia í/c- hojo o para "!<>itinha st ilultna" 

Brasil!!! 

Os Fantasiai. 
Gosto - O Pt 

■ .minhas 
insador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domestica 

Balconista 

Manicure 
Secretária 

Garçon 
Vendedores 

externos 
Cozinheira 

Cobradores 
Bletro-mecânico 

Operador de 

moto-niveladora 

LABORATÓRIO ClcSIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PrevícIencía parceLa 

dÉbÍTOS E dÁ dESCONTO dE 

ATÉ 50% ÀS EIVipRESAS 

Desde o início de outubro, (xslá correndo prazo de três meses 
concedido pela Previdência Social para que as empresas em 
inadiplência junto ao INSS possam parcelar seus débitos com 
descontos de até !>()% a multa e 96 meses para a quitação total da 
dívida. Sendo que, a parcela mínima, não pode ser inferior a R$ 
500,00. 

A Medida Provisória 1.571, que trata do parcelamento de 
dívidas com a Previdência foi reeditada no dia 26 de setembro. 

Até março 

Aparlir de março, acaba a excepcionalidade e as empresas 
voltam a dispor do prazo de somente 60 meses para o 
parcelamento de débitos junto ao INSS, sem qualquer desconto 
no pagamento da multa. Quem afirma ê o secretário-executivo 
da Previdência Social José Cachim. 

Só Fumaça 

A cidade está tomada pelo fumacê provocado pelas queimadas 
realizadas de forma irresponsável e sem nenhum controle em 
to'1 a região, prejudicando principalmente a saúde da |)opulação. 

5 Ibama, que não tem condições de controlar as queimadas, 
resolveu pelo menos suspender as autorizações para novos 
pedidos de preparo de áreas destinadas ao plantio da próxima 
safra agrícola. 

AtIetísmo 

Comemora-se hoje, 9, o Dia do Atletismo. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter (721- 

8921) a todos que, direta ou indiretamente estão envolvidos no 
mundo do atletismo. 

Correção 

Leia-se Tocantins Refrigerantes S. A. (e não Tocantins S. A), a 

v 

O secretário da Indústria, ao Comercio e aos serviços 
do Município, industrial AJair Chaves de Miranda, foi 
uma das autoridades de destaque na fest de filiação de 
novos filiados do PMDB, realizada na noite do dia 30 
do mês passado, com a participação da cúpula maior 
do partido, tanto em nível local como estadual. AJair 
abonou as fichas de várias pessoas de destaque, entre 
elas a do industrial lido Eugênio Costenaro e da lojista 
Djelma Guimarães. Vale o registro. 

Mercodo- 

fincrnceiro- 

POUPANÇA 

Hoje 1,10% 

Amanhã  1,11% 

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

UFír (FeíJeraI) 

Outubro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Outubro/97 R$ 09,11 

UFr (EsTAdüAl) 

Outubro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,13 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 08 10 97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 08.10.97 

R$   11,58 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97 R$.120,00 

SaIárío 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 

Qual a melhor maneira de se criar 

uma pequena empresa, hoje, no 

Brasil? 

Comprar uma grande e ter um 

pouco de paciência... 

(Playboy/Out/97 nas bancas via 

Dimapi). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

*Parabéns Peças e Acessórios. 

Comemora mais um aniversário de 

fundação e recebe os parabéns e os votos 

de muita prosperidade da ACII e do FEITO 

À MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na av. 

Getülio Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

centro. Fone: 721-3565. 

denominação correta do fabricantes local dos produtos Coca- 
Cola, cujo presidente, Eduardo de Carvalho Lago, foi o 
aniversariante do dia de ontem como membro da ACII. 

Fica a correção. 

DéFícít óa LaIança 

O déficit da balança comercial (saldo negativo entre as 
exportações e as importações) até setembro chegou aU$$ 6,161 
bilhões no País, segundo o Ministério da Indústria, do Comércio 
e Turismo. 

No mês passado, as importações (R$ 5, 781 bilhões) 
superaram as exportações (R$ 4,588 bilhões) em R$ IJ$$ 1,283 
bilhões (ISTOÈ Dinheiro, 8/10/97). 

IVfyllA EM NOVEMÓRG 

A atriz e apresentadora de 'IV, Mylla Chrislie, conta na seção 
"20 Perguntas" da Playboy deste mês, como "se entregou" no 
ensaio para a edição de novembro. 

A atriz global será capa do próximo mês. 
Enquanto isso, confira na edição de outubro, as palpitantes 

declarações de Mylla, cujas fotos para a Playboy de novembro 
foram feitas nas ruas de Londres e em propriedades rurais do 
interior da Inglaterra. 

W 

y- í 
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Depois que a Playboy deste mês chegou às bancas, os 
"ranzinzas" dirigentes nacionais do MST (Movimento 
dos trabalhadores Rurais Sem Terra), decidiram 
proibir sua militante Débora Rodrigues (foto), de usar 
símbolos, de participar de ações ou de falar em nome 
do movimento. Agora que a moça está famosa e tem 
condições de falar mais alto pelo MST, seus dirigentes 
resolvem expulsá-la do movimento. Será mesmo porque 
ela pousou nua ou tudo não passa de requalque? 
Enquanto eles esperneiam e a Débora colhe os louros 
da recém-adquirida unanimidade nacional, os leitores 
de Playboy não cansam de admirar sua estonteante 
beleza e simplicidade. E isso ai*.. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chc^a mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo Superintensivo 
2 meses de duração ■ II 1 mês de duração 

íWfcfiWSii# «•«««.- 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

iJi Materiais para 

Jjl/lSlflJcl escritório, escolar, J 

ÍAMIáÃ/IAXÃz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 66.901- 490 

Imperatriz-MA 
L 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
(Consultas, Cirurgias, \ acinaçõcs, Exames 

Laboralorias c Alcndimcnlo á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 7214135 - Imperatriz - Maranhão 
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TGI firma parceria 

com Domingo Alegre 

A empresa colabora com o projeto, transportando de forma 

gratuita os estudantes que a cada domingo participam do programa 

O programa Domingo 
Alegre, realizado no Bio 
Balneário late Clube e com 
transmissão direta pela TV 
Capital, canal S, todos os 
domingos, já está sendo 
considerado um dos maiores 
atrativos tia região. 

Ancorado pelo Jornalista 
Conor Farias, o Domingo 
Alegre reúne a cada edição 
estudantes das redes municipal 
e estadual de ensino, quando 
duas escolas parlicipam de 
competições como 
conhecimento geral, dominó, 
dama, natação, voleyboi, futebol, 
sinucae outras modalidades. 

Enquanto está sendo levado 
ao ar, o programa faz a agito das 
centenas de estudantes que são 
levados ao Hic pela TC I, numa 
cortesia que a direção da 
empresa, por meio do diretor 
Ronaldo Braga, faz questão de 
assegurar como incentivo ao 
desenvolvimento psicológico e 
cultural dos adolescentes. 

Ronaldo Braga, disse que ao 

f 
km 

m 
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: 
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■ OAB 

Advogados discutem 

processo sucesório 

Na noite de hoje advogados de 

Imperatriz se reúnem para falar sobre 

eleição na Subseção da OAB/MA em 

Imperatriz 

colaborar com a realização do 
evento, a TCl, cumpre um 
"grande papel social", 
valorizando a classe estudantil, 
assim como, a programação 
local da TV Capital, que para ele 
"é um sucesso", 

A TCl, a cada domingo se 
encarrega de buscar os alunos 
em suas devidas instituições de 

n;i lornui^ín) cnlliirnl de esh/d.tníes loeni* 
ensino, leva-los ao Bic, e no final Dorgival, "Ronaldo Braga e 
do programa deixá-los de volta, sua equipe estar de 

Ao serem questionados parabéns pela iniciativa", ele 
sobre o apoio da empresa que enfatiza que outras 
presta o serviço de transporte empresas da cidade 
coletivo na cidade para com a "deveriam ter o mesmo 
programação desenvolvida aos pensamento da TCl e da TV 
domingos, os estudantes Capital" de abrir espaços 
parabenizaram a TCl. Para para a manifestação das 
Francisco Aurélio, do expressões jovens. 

<:) candidato à presidência 
da Subseção da OAB/Ma em 
I m p e r a l r i z. A r g e n t i n o 
Pereira da Silva, distribuiu 
ontem um comunicado a 
imprensa local dando contas 
de que a partir das ITSObs, 
acontece na Casa do 
Advogado localizada na Rua 
Simplício Moreira número 
108:Ç um encontro entre os 
advogados da cidade. 

O objetivo segundo ele, é 
0 lançamento de sua 
candidatura, bem como da 
candidatura a reeleição do 
1 > r e s i d e n t e S e c c i o n a I, 
Raimundo Ferreira 
Marques, e apresentação 
das metas e prioridades do 
plano de ação para o novo 
triénio. 

Na oportunidade, ainda 
con f orme Argetntino 
Pereira da Silva, será 

oferecido uni coquetel aos 
advogados, imprensa e 
outros convidados. 

Em sua nota, o futuro 
presidente da Subseção da 
OAB/MA era Imperatriz, 
ressalta a importância da 
presença da imprensa, Para 
ele "a presença da mídia se 
faz mister, uma vez que se 
trata de suma importaiiciá 
para a comunidade, pois é 
nela que se reflete o 
trabalho da classe dos 
advogados". 

Argentino Pereira, 
afirma que esse é o começo 
de "uma nova etapa, posto 
que serão discutidos os 
interesses da categoria em 
termos reais, visando-se 
atender, efeliovamente, os 
objetivos institucionais d? 
Ordem dos Advogados do 
Brasil". 

Festejo d0 Sonto T0r0SQ D'Rvilo 

De 6 a 15 de 

outubro de 1997 
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Venha viver este 

grande momento! * '■>< 
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é Sctidicato- 'fâwieii de Imftenatnify Realizará: 

1 0 Rodeio Período 
Premiação: 20.000,00 

Espora de Ouro 16 a 1910 97 | 

Inscrições abertas: na sede do Sinmral 

o«-pela telefone:-72 L I 797 - 
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Domingo Alegre 

É no BIC 

^v.v.v.v.v.w.v.v.v::;^^ 

111: 
| 

É na TV Capital 

☆ ☆☆ 
Das lOhs ao meio-dia 

iV 12 dc OCítU&tO' 

O desafio continuo. No Dia das 

Criomças um programa especial 

(Colé<gi(0) Frei Da mia o respoimde sobre 

a RODOVIA KELÉMdBRASÍLIA e o 

(Colégio SÃO José do Emito 

responde sobre O Rio Tocantins 

☆ ☆☆ 

Gincana "fr "ÍT Show de Apresentação 

Esportiva 

Gincana 

Cultural ik' ik' 

Calouros 

☆ ☆☆ 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

Gonor Farias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

ílashs ao vivo 

DOMINGO AUGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMEERATRIZENSE 

li 
' •-N- í.-iv. 
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tMiil Some Luz 
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APOIO: Sistema Tucanu's de Comunicação 
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Açailândia joga em Balsas 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Time da Cidade do Ferro confiante na vitória 

Seleção 
O Treinador Zagalo 

realizou ontem no 
Mangueirão ,o coletivo 
apronto para o jogo de 
hoje a noite com 
Marrocos. Zagalo em 
entrevista disse que o 
Marrocos merece 
cuidados. 

Segundo ele o time 
está classificado para a 
Copa do Mundo e tem um 
futebol razoável. 

Zagalo afirmou ainda 
que não o grupo para a 
Copa definido ,que esses 
amistosos serve para 
observar alguns 
jogadores é o caso de 
Sérgio Manoel do 
Grêmio, Russo do Vitória 
. Sobre Júnior Baiano. O 
treinador disse teve uma 
conversa com o mesmo e 
espera que melhore o seu 
temperamento dentro de 
campo, seja como a 
camisa da seleção ou do 
Flamengo. 

Belém 
A Cidade está vestida 

de verde e amarelo. Onde 
você vai , o assunto é o 
jogo de hoje Brasil x 
Marrocos. Os torcedores 
estão chegando de vários 
Cidades do interior do 
Estado e até mesmo de 
Cidades do Maranhão. 
Aqui verificamos além de 
nossa equipe que Veio 
trabalhar , dezenas de 
torcedores de Imperatriz 
e da Cidade de Açailândia 
que vieram para assistir o 
jogo. 

Os organizadores do 
evento afirmam que 
ônibus e segurança não 
será problema. 

Dôdo 
O Jogador está sendo 

prestigiado pelo técnico 
Zagalo. Após dois gols na 
vitória sobre o F>quador 
em Salvador penúltimo 
amistoso do Brasil . 

O Craque do São Paulo 
ficou nos planos de 
Zagalo que com a 
ausência de Romário e 
Ronaldinho está 
promovendo - o como o 
principal jogador do 
ataque e titular absoluto. 
Dôdo é uma das 

.esperanças de gols no 
jogo de hoje a noite. 

Zé Elias 
Após praticamente um 

ano fora da seleção , 
jogador retorno e 
pretende confirmar a sua 
vaga na relação de Zagalo 
para a Copa da França. Zé 
Elias joga na Inter ao lado 
de Ronaldinho. O Jogador 
será titular de Zagalo 
hoje a noite. 

Público 
A FJstim ativa dos 

organizadores do jogo de 
hoje é recorde de público 
e renda. 

Eles afirmam que o 
fato de Marrocos ser 
considerado sem 
expressão por uma boa 
parte da imprensa , 'não 
irá tirar a vontade do 
torcedor de ir a campo. 
Afinal a seleção está com 
mais de 7 anos que não 
vem a Belém e esta será 
uma oportunidade muito 
rara de ver de perto os 
craques de Zagalo. 

O 
Marrocos 

T i m e está 

A Seleção de Açailândia 
jogará no próximo domingo 
na Cidade de Balsas ,com a 
seleção local. 

O Presidente da Liga 
Ademir Nunes , disse que 
um dos diretores Carlos 
Gallelti .empresário 
conceituado da Cidade de 
Açailândia e que contribui 
com o time através do 
grupo Galletti, qjier jogar 
com o time de Balsas. 

Segundo afirmou 
Ademir , a maior parte dos 
torcedores do Gallelti 
estão com Balsas 
atravessado na garganta, 
porque no Copão de 95. 
dependia de um jogo entre 
Balsas e Porto Franco. 
Proporem pagar todas as 
despesas, mas o time de 
Balsas não foi jogar 
.prejudicando o time do 
Galletti que ficou fora da 
partida final . 

O Jogo de domingo tem 
sabor de vingança por 
parte do time de Açailândia 
que pretende massacrar o 
seu adversário, embora 
reconheça que será muito 
difícil , porque Balsas joga 
em seu campo. 

O Secretário da Sedei 
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,que esteve participando da 
reunião de terça feira , 

Açailândia enfrenta Balsas 

O Presidente da liga de 
Açailândia Ademir Nunes . 

disse que o seu time não disse que quer os pontos 
efetuou contratações para do Sena, para computar no 
as semi finais, apenas final da competição, 
contará com o retorno de Porque o regulamento 
Antonio Luiz ( Tero Leite), do campeonato diz que o 
que estava se recuperando time que somar maior 
de uma contusão. número de pontos leva o 

jogo final para o >eu 
estádio. Sobre as rendas 
que estão colocando a 
Cidade do Ferro, com 
campeã . Ademir disse que 
é fruto de um trabalho 
sério que a muito tempo os 
dirigentes vem realizando 
no futebol Açailandense. 

classificado para a Copa 
da França merece 
cuidados especiais por 
parle de Zagalo. O Brasil 
espera vencer o seu 
último amistoso e 
segundo alguns 
jogadores , vencer 
Marrocos de goleada. 
Vamos esperar para 
conferir. 

Brasil x Marrocos hoje 

Público promete lotar o Mangueirão no noite de hoje 

Amador 
Três times já estão 

classificados para o 
quadrangular decisivo do 
c a m p e o n a t o 
Imperatrizense deste ano. 
Marília , Bananal e 
Ajuventus conforme a 
tabela e os resultados já 
garantiram o passa-porte. 

Copão 
As inscrições de 

jogadores para a próxima 
fase , teve o 
encerramento na sexta 
feira dia 03 de outubro. 

O P r e s i d e n l e d o 
Tocantinópolis Salim ,na 
terça feira tentou 
inscrever alguns 
jogadores ,mas recebeu 
não do secretário da 
comissão organizadora 
Isnar Antonio. 

( Belém - PA ) Renilson 
Sousa enviado especial . A 
Seleção Brasileira fará noite 
de hoje em Belém do Pará , o 
seu último jogo este ano em 
território nacional. O Técnico 
Zagalo afirmou que o seu lime 
entrará em campo para 
mostrar o seu verdadeiro 
futebol e que pretende fechar 
a temporada de amistosos no 
Brasil este ano com chave de 
ouro. 

Zagalo disse que muitos 
jornalistas reclamaram sobre 
o adversário .afirmando que 
Marrocos é um lime sem 

expressão. C) Treinador 
afirmou que a seleção de 
Marrocos ao contrário do que 
estão falando , está 
classificada para a Copa da 
França e é um time que 
merece respeito. 

Os organizadores do jogo 
esperam um público record 
está noite no Mangueirão. 
Nos dois treinos que foram 
realizados o público 
compareceu em grande 
número nas arquibancadas do 
Mangueirão embora pagando 
um preço simbólico. 

O Torcedor lamenta aqui 

em Belém a não convocação 
de Geovane , que segundo 
informações passadas a 
Zagalo , encontra - st1 

lesionado. Outras ausências 
também estão sendo 
reclamadas pelo torcedor 
Paraense, Romário e 
Ronaldinho. 

No final dos treinos o 
jogador mas assediado pelos 
torcedores era Dôdo do São 
Paulo. O jovem é uma 
promessa de Zagalo para a 
Copa do Mundo do próximo 
ano. 

Brasil x Marrocos está 

programado para as 2()h45 
que corresponde a 21h45 
horário de Brasília. 

Taffarei, Cafú . Jr. Baiano , 
Gonçalves e Zé Roberto ; Zé 
Elias . Emerson . Juninl 
Denilson ; 

1 louizele e Dôdo , este será 
o lime que deverá entrar 
jogando . No segundo tempo 
Zagalo deverá promover a 
entrada de Sérgio Manoel , 
Cristiam , Clebér e Russo do 
Vitória da Bahia. 

O Jogo está sendo 
esperado com muita 
expectativa. 

É 

Futebol legal é na Capital 

Hoje diretode Belém: 

Brasil x M irrocos 

21h45- Horário de 
Brasília 

Narração : Renilson 
Sousa 

Reportagens: Helder 
Madeira 

Oferecimento; 
Expresso Açaiiandia. cargas e encomendas - 723 -2885 - Passagens - 723 -2835 
Barra Grande Mat de Construção 
Drogaria santa Ríta-Drogaria Cameleira 
Panificadora Pão Nosso 
Sind.Trabathadores Rurais de João Lisboa 
Arco íris Bar 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

. c 
AUDIO & VÍDEO 

SOMe 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

eu «uefu 

mw 

Você 
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Fogão Essencial Next 
R$ 269,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 6 Bocas 1 Mesa Inox 
' Tampa de vidro 
' Botões embutidos 
' Prateleiras do torno com trava de segurança 
' Garantia de 1 ano 

Cônsul^ 

20, 00 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 58,00 

mm 

20 PECAS 

Maq. Const. Facilita Plus 
R$ ál 9,00(7 P/>/(7 OU 
1+23 Mensais de 

SINCER 

249oo 

OU 1+4 CHEQUES DE Pí 68,90 

ISII ■■ 

 ' 

10 PECAS 

Esteira Abdominal 
R$ 268,00(7 visto ou 
1+23 Mensais de 

Medidor Eletrônico 
C/ as funções: 

* Contagem de distância 
' Calorias 
* Velocidade Máxima 

20voo 

ou 1+4 chequesoeP^ 57,80 

COlLOI 

05 PECAS 

nçacn 
ento 

R$ 15, 

Io 

«r (. 

90 

*a inulhr 
a foi nuonlraclo 

lorlo. Píigina 1-12. 

em 

Página 2-2 

Refrigerador 
R$ 1.199,00(7 vista ou 
1+5 Mensais de 

199,80 

SEM JUROS 

■ •:! 
05 PECAS 

TV 14 " 
R$ 269,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

* Controle Remoto 
* Desligamento Automático 
* TV ;VHF,UHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 

i 

■mi 

OU 1+4 CHEQUES DE P$ 58,00 Garantia de 3 anos 30 PECAS 

Conj. Som 
R$ 259,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

19 40 

OUM CHEÜUESfrOC^^O 

lunitipal de Imperatriz o acreana 
projeto do vereador Arinialéia 
Pessoa que proíbe fumar em 
locais fechados. 

05 PECAS 

aprovada com faciluiíu.^. - 
Ele justifica a criação da lei 

. na lese de que os não 

] t ropo si 
aos infratores. 

informes Especiais 

Os dirigentes do MSI" 
decidem espulsar do 
movimento, a garota que 
decidiu posar nua para uma 

revista masculina. Humor, comentário sobre 
Conheça o ponto de vista fatos importantes da cidade e 

de Machado Neto sobre o o Mercado Financeiro na 
assunto e mais a sessão de Página 1-7 
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Operador de moto-serra 

estava com bastante dinhein 

Uma mulher está sendo acusada de ter levado a vítima para o assassino 

JORNAL CAPITAL 

Surge nova versão para o 
assassinato do operador de 
moto-serra Cícero Pereira da 
Silva, 38 anos de idade. Ele foi 
alvejado com vários de revolver 
por volta das 21h30 da última 
segunda-feira. A vítima que 
recebeu um balaço na testa teve 
morte no local.O acusado João 
Oliveira de Queiroz. 42 anos de 
idade, é lavrador, e foi preso 
horas depois do crime por uma 
patrulha da Polícia daquela 
cidade comandada pelo sub- 
tenente Santos, lotado da 
delegacia de João Lisboa. 

De acordo com a Polícia, 
terceiros ainda tentaram 
socorrer a vítima, mas não 
resistindo aos ferimentos 
acabou morrendo nos braços 
de um homem não identificado 

■ Nova versão 

Na tarde de ontem a 
reportagem foi informada 
de que outra versão está 

Suh-tenente Santos, delegado de João Lisboa, 
acompanha as investigações 

que comunicou o fato a Polícia. 
João Queiroz, vulgo 

"Baiano", após o crime evadiu- 
se do local. Ao tomar 
conhecimento do crime a 
Polícia de João Lisboa iniciou 
uma intensa investigação. 
Minutos depois o subtenente 
Santos e equipe localizou uma 
mulher que a princípio sabia 
onde o acusado residia. 

De acordo com as primeiras 
investigações, a vítima teria 
provocado sua própria morte, 
ao ter ido até a residência de 
"Baiano" a fim de falar com sua 
esposa. Baiano disse ainda que 
a vítima teria chegado em sua 
residência totalmente 
embriagado, pedindo que sua 
esposa vinhesse até a porta 
para falar com o mesmo. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

sendo investigada pela 
Polícia Civil de João Lisboa. 
A vítima e o acusado estariam 

bebendo em um bar as companhia de uma mulher 
proximidades da barreira da cujo o nome ainda está 
PM de João Lisboa na sendo mantido em sigilo. 

■ Preso em flagrante 

Esta mulher teria 
informado ao acusado que 
ojKTadorde moto-serra estava 
com bastante dinheiro. Ao ser 
informado que a vítima estaria 
com bastante dinheiro, João 

Oliveira Queiroz, teria deixado 
o local e desaparecido.Após 
alguns minutos a vítima teria 
também deixado o bar 
acompanhado desta mulher, que 
só foi localizada duas horas 

depois do crime em um outro 
bar ingerindo bebida alcoólica e 
que ao ser abordada jxda Polícia 
se sabia onde morava o 
assassino ela teria afirmado que 
sim.Ao chegar na residência de 

"Baiano" que já tinha várias 
passagens pela delegacia de 
João Lisboa ele tentou fugir, 
mais o cerco estava bem 
montado e foi preso em 
flagrante. 

Vaqueiro é encontrado 

morto no Bananal 

Polícia Civil trabalha para desvendar crime misterioso 

Perda 
de documentos 

Ildeu Gonçalves de 
Oliveira,. maranhense, 
residente na Simplício 
Moreira, esteve na redação 
deste noticioso para 
comunicar que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
documentos de um veículo 
Fiat -Uno Miller e um talão de 
cheques. De acordo com o 
comunicante dentro da bolsa 
havia ainda vários remédios e 
roupas. Quem encontrou ou 
vier a encontrar entrar em 
contato pelo telefone 721 
(1089. Gral ifica-se 

Perda 
de documentos 

José Aparecido de Souza 
Soares, maranhense, casado, 
residente na rua Beta - Bairro 
Bacuri comunicou na Depol 
que perdeu sua carteira 
porta- cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, Título Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos 

Joaquim de Jesus 
Menezes, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Beta esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o 
comunicante trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz 

de Identidade Civil, C.P.F., 
Titulo Eleitoral e outros. 

Furto 
de documentos 

Marcelino Neves de 
Santana, maranhense, 
solteiro, residente no bairro 
Bom Jesus, esteve na 
Delegacia de Polícia 
comunicar que desapareceu 
uma bola contendo todos 
seus documentos pessoais. 
De acordo com o 
comunicante a referida bolsa 
estava na estante de sua 
residência. 

Furto 
de bick 

Maria Aparecida Neves de 
Souza, maranhense, solteira, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Moutain Bik, cor azul, ano 97. 
Fato ocorrido na tarde desta^ 
última quarta-feira 

Edital de 

convocação 

Através do presente Edital, convoco todos os Cabos e Sol- 
dados PMs, para uma Assembléia Geral e Extraordinária. A 
realizar-se na sede desta entidade, no dia 17-10-97, em primeira 
convocação às 8:00 horas, não podendo realizar com o número 
inferior a 23 (vinte cinco) sócios, se não houver número far-se- 
a meia hora deixns com qualquer número, com o fim de elaborá 
e aprovar conforme os Itens abaixo. 

I- Intercâmbio com as associações de Cabos e Soldados PMs, 
do interior do Maranhão e outras; 

II- A criação de um Hotel de Trânsito em São Luis-Ma, 
composto de uma viatura para os associados. 

III- Assistência Jurídica Unificada e aumento das taxas sociais 
da"ARCSPMIA" 

IV- O balancete Geral e terá por finalidade a comemoração 
do primeiro ano de atividades da "ARCSPMIA-PMMA", e a 
leitura do relatório do Presidente. 

Imperatriz-Nfeg 04 de outubro de 1997. 

Atenciosamente 
Josué Lopes Maia 

SD PM -Presidente da ARCSPMIA 

O vaqueiro José Antonio 
Pereira de Oliveira, 
maranhense, residente, no 
povoado do Bananal em 
Senador Edson Lobão, foi 
encontrado morto. O corpo do 
José Antonio foi descoberto por 
um grupo jovens, cujo 
trafegavam pelo local quando 
avistou o corpo do mesmo 
boaindo em um açude. Para a 
polícia a morte do vaqueiro 
ainda é um mistério, haja visto 
que no local do crime não 
encontrou nenhum vestígio. 
José Antonio Pereira de 
Oliveira, tinha 20 anos de idade 

e trabalha em uma fazenda 
naquela região.O corpo foi 
encontrado por volta das 2 lhOO 
horas da última terça-feira, e foi 
sepultado na tarde desta última 
quarta-feira. Casos desta 
natureza se torna difícil para que 
a Polícia possa vir descobrir a 
causa morte.A falta de 
informarções esta contribuindo 
para a elucidação do caso, haja 
visto que amigos da vítima 
iníonnaram que ele tinha boa 
condultae vivia simplismente do 
seu trabalho. A Polícia desconfia 
que José Antonio tenha sido 
levado a força para o local. 

Perda 
de documentos 

Raimundo Nonato Dantas 
da Silva, maranhense, casado, 
residente na Rua 
Florianópolis, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como. C arteira 

Arrombamento 
Roberto Martins de Soza, 

maranhense, casado, 
residente no bairro Vila Nova 
esteve na Depol para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residência e levaram 
vários objetos, entre os quais, 
ura aparelho de som 3 em 1 e 
outros objetos de pequenos 
valores 

Perda 
de documentos 

Anízia Saraiva dos Sante 
maranhense, casada 
residente na Bernardo Sayão 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Identida Civil. 
Conforme a comunicante o 
falo ocorreu na tarde da 
última quarta-feira quando 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 
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A morte do vaqueiro José Antonio é invetigada pela PC 

1° Distrito 

Delegado 

Radlge 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

lindoso 

Agentes 

Loió, Euzébio, 

Urbano e Eiides 

Perito 
Dr. Machado 

Telefone de Plantão 

722-1502 
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