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Presidente de Comissão da OAB afirma 

que Ministério Público é "irresponsável" 

■ Imperatriz 

Urgente 

Vereador 

discorda do 

Gontran 

A situarão tios: 
m doatxista <le todo o Brasil 
e>tá cada vez mais 
compljradáH, (> vej-çador ; 
Raimundo Costa disse (ju<' 
lamenta a décisaò tomada 
pelo Coustdho Nacional de 

1 ránsiio-Conlran. Scgmidoo 
vereador, a medida, que 
-etira das ruas todos os 
,i««<)tíixi8tas, é injusta. "Sao 

tk' família, que Irabafha 
fuane para ganhar o pão de 
cada dia e isst> nos deixa 
muito triste" disse Costa. 
Confira mais na coluna 
assinaria Jn^XTalriz tfrgt>nte, 
tUisMada por hrancCco do 
VaSe. . ' ' 
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lar Comercial 
ompra    R$ 1.0583 

Dólar Comercial 
Vencia  RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

_R$ 1,1350 

_R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Cnirvnr i R "s I 00 I 0 s- -i.r - a   
Dólar Turismo 
Venda  R$1.0350 
Ouro (g) 
Venda _____________ R$ 11,95 
Poupança 
Rendimento  1.1275% 
Ufu 
Valor   R$0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

■ informes 

4a Jornada 

^ • 

Terá loteio hoje e se 
estenderá ate domingo 
próxitoo a íVr Jornada L^iírita 
ría Região rocandna. 

A ahertnni Será ás FtHiOti 
no Salão Nobre do Juçara 
Clube, e tleamanlia os; 
trabalhos estarão 
acont'vendo no Parque de 
Exposição. Página 1 -7. 

Wilson Filho quer mais ação dos Promotores em Imperatriz 

■ Fiaçirante 
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A Prefeitura de Imperatriz reforça o recolhimento do lixo. Novos equipamentos estão melhorando o serviço 

População quer o Terminal Integrado ■ Buritirana 

O presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
advogado- Wilson Filho, 
classificou de "irresponsável e 
inoperante" a atuação do 
Ministério Público em 
Imiteratriz". 

Wilson Filho disse que o 
número de inquéritos não 
remetidos à Justiça pela Polícia 
Judiciária, acontece por inteira 
"negligência" do Ministério 
Público. 

A quem interessa os 
inquéritos não remetidos? Ao 
Ministério Público que é, 
inclusive, muito bem pago para 
defender os interesses da 
população que, com os 
impostos, sustenta os polpudos 
salários dos promotores. 
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Com a decretação, pelo C" 
Contran, da ilegalidade do 
serviço de Moto-Táxi, a 
população de Imperatriz passa a 
reivindicar a construção do 
Terminal Integrado de ônibus. 

Com o Sistema Integrado, o 
usuário pagaria apenas uma 
tarifa para se deslocar para 
qualquer parte da cidade. 

A construção do Terminal 
Integrado foi uma promessa de 
campanha do então candidato a 
prefeito de Imperatriz, lldon 
Marques de Sousa. 

: 
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Hospitais distribuem 

medicamentos vencidos 

A Comissão do Fiscalização 
criada pela Câmara e pela 
Conselho Municipal de Saúde 
de Buritirana constatou a 
distribuição de medicamentos 
vencidos nos hospitais locais. 

Verificou-se também, 
< üversas outras irregularidades 

no atendimento médico na 
nova Unidade Administrativa, 

A secretária de Saúde, Ora, 
Maria Tolentino de Amorim 
Chaves, exigiu mu fianças no 
setor, caso contrário, garante 
que vai solicitar apoio da 
justiça Federai. Página 1-5 

Usuário quer terminal Integrado para ônibus urbano 

GGPJ está 

superlotada 

Até o mês de agosto eram 
cerca de noventa detentos que 
aguardavam, na Central de 
Custodiados Presos da Justiça, 
o pronunciamento do Poder 
Judiciário. 

Este mês o número foi 
reduzido em torno de vinte por 
cento. 

Mais de sessenta presos de 
justiça ocupam as celas da CCPJ. 
Página 1-12. 

■ Campestre 

Prefeito José Miranda é 

denunciado por Vereador 

Câmara de Imperatriz 

terá novo Regimento 

O vereador Edimilson 
Martins» PSH. atacou 
duramente o prefeito de 
(amiíestre José Miranda. 

OVu colega de legislativo, 
Pedro Cazuza, reforça as; 
acusações de desmando: 
administrativo. 

José Miranda, sequer enviou 

ate a ( amara de Vereadores, a 
prestação de contas do 
Executivo. 

Lm 1mter comunitário disse 
que José Miranda "vivi- 
tomando cervjinha fria"* c 
esquece dos problemas da 
comunidíwks 

Página 1 -11 

O vereador Simplício Zuza, é 
« campeão na apresentação de 
emendas para o novo Regimento 
da Câmara Municipal de 
Imperatriz. Valmir Izídio Costa, 
presidente da Casa, garante que 

as mudanças incrementam no 
Legislativo, técnicas mais atuais. 

A população quer o novo 
Regimento, mais duro com 
vereadores faltosos. 

Detalhes na Página 1 -8 

João Lisboa folga no Gopão 

m 

«5®:«v53»; 
Sena abandonou o Copão Alaianhão do Sul 

A seleção de João Lisboa 
folga neste final de semana pelo 
Copão Maranhão do Sul. 

O amistoso previsto para este 
sábado no Estádio Cafeteirão foi 
cancelado pela comissão 
técnica. 

Os jogadores foram liberados 
para atuarem nos seus 
res| leelivoselnbes que disputam 
os campeonatos amadores da 
região loeantina. 

Mais esportes, e os detalhes 
do Copão Maranhão do Sul na 
Página 1-10. 

João Lisboa 

F amílias carentes 

são atendidas 

Um grupo de jovens de 
João Lisboa promove a 
Gincana Bíblica, com o objetivo 
de arrecadar alimentos, roupas 
e calçados para famílias pobres 
do bairro de Rua Nova. 

O evento acontece no 
próximo domingo, e envolve 
jovens de João Lisboa e 
Imperatriz. Veja mais detalhes 
do evento solidário na Página 
1-5 

Líder comunitário denuncia 

inoperância de João Paiva 

A Associação de Mulirantes da falta dagua. 
da Vila Sarney e Ouro Verde, Cansados, os mulirantes 
critica a posição do deputado resolveram pedir ajuda a 
estadual João Raiva, que RoseanaSarney. 
prometeu resolver o problema Confira na Página 1-8 
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Praia do Cacau 

Prefeitura inicia campanha Limpe sua Praia 

Teve início no úllimo 
sábado (06), na praia do 
Cacau, o projeto Limpe sua 
Praia, desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal em 
parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio a Micro e 
Pequena Empresa (Sebrae) e 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). 

De acordo com relatório 
apresentado pelo 
subsecretário de Governo 
Joberto Soares, o Projeto foi 
iniciado com a divisão do 
grupo de universitários da 
Uema em três equipes, das 
quais duas ficaram 
responsáveis pela divulgação 

e orientação dos barraqueiros 
sobre a importância de 
preservar a praia sempre 
limpa. Já a terceira equipe fez 
um trabalho no sentido de 
conscientizar os barraqueiros 
sobre os cuidados com a 
higiene dos utensílios e 
"preparo" dos peixes que são 
comercializados na praia. 

No último domingo (07), o 
grupo deslocou-se 
novamente para praia, só que 
em número menor. Desta 
vez os alvos foram os 
vendedores ambulantes. Na 
oportunidade foi feita a 
distribuição de sacolas para 
coleta de lixo. A equipe 

conversou com os 
vendedores sobre a limpeza 
da praia e sua manutenção. Os 
grupos visitaram as barracas 
e fizeram a avaliação das 
condições de higiene. 
Segundo o relatório, as 
condições podem ser 
consideradas favoráveis. 

Nesta quarta-feira (10), o 
subsecretário Joberto Soares 
se reuniu com os 
universitários e 
representantes da Secretaria 
da Indústria Comércio e 
Serviços (Sedics), onde ficou 
definido a realização de 
palestras destinada aos 
barraqueiros e ambulantes. 

Estudantes pedem 

patrocínio 

O bjetivo é angariar recursos para comprar uniforme 

Nos dias 4 e 0 de outubro, 
tconteceem Imperatriz, a Copa 
Ceril de Futebol de Campo. 
Cisando a participação no 
•vento, um grupo de 
•studantes da sétima série da 

Escola Municipal São José de 
Kibamar, estão buscando 

patrocínio junto ao 
empresariado local para a 
compra do uniforme do time 
que irá representar sua escola. 

Segundo os alunos, o 
uniforme completo (20 camisas, 
calções e meiões) está custando 
no comércio local cerca de R$ 

180,00. 
Os interessados em 

patrocinár os garotos deverão 
entrar em contato pelos 
telefones: 721-2717 ou 720- 
1085. Os patrocinadores terão 
o nome de suas empresas 
divulgados nos uniformes. 

FORTALEZA 

1130 

m 

APARECIDA 

1,2,3 (TRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E 

O palestrante será o 
consultor do Sebrae, Valdir 
Batistelle, que falará sobre 
"Qualidade no Atendimento". 

Serão colocadas faixas na 
praia, com frases alusivas à 
preservação da natureza. Os 
grupos envolvidos na 
campanha deverão procurar 
o comércio local para 
solicitar o patrocínio de 
brindes para os vencedores 
das gincanas. Neste final de 
semana o trabalho terá 
continuidade, com a 
realização de gincanas 
destinadas à crianças de 
todas as idades. 

A Prefeitura está fazendo 
o transporte das equipes que 
estão trabalhando no Projeto 
e o Restaurante Paladar está 
patrocinando as refeições. 

Tf 
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Praia do Cacau recebe atenção especial do Executivo 

CARTÓRIO DO 1° OFICIO 
COMARCA DH IMPERATRIZ 

AnlAr.in Carlos ds Mola n.inilm:. 
Tubcllíc e F.strlvlo 

Jorge Key Mota Bandeira 
Raimundo Bandeira Filho 

Substitutos 

ESTADO DO MARANHÃO 

C G.C(M.F.)06.142.699/0001-00 
Rua Oodüfrcdo Viaiia. 501 - Fcne 721-0827 

CEP 65900-000 - Impcratnz/MA 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

Antanio Carlos da Mota Bandeira, escrivão e oficial do cartório do primeiro do primeiro ofício de 
registro de imóveis, desta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

Faz saber a todas quantos o presidente edital virem au dele conhecimento tiverem, que se 
processando por este cartório de Registro de Imóveis, aos termos de pedido de registros de um 
loteamento denominado Jardim Veneza,cuja documentação examinada por este oficial foi achada 
em ordem, constante de um Terreno nesta cidade à rua Floriano Peixoto S/N0, gleba quatro, área 
de expançào urbana de Imperatriz, cadastro distrito 01, zona 04, quadra 174, lote 0900, unidade 
001, com a área de 3.60.90 ha (três heclares.sessenta ares e noventa centiares), perímetro de 
902,7 cm limitando ao Norte com Ovidio Raposo e Carolina, ao Leste com vila valores Imobiliáres 
e loteamento não identificado, ao Sul com José Meireles, Joel do Nascimento Moraes, Maria G. 
Bravim e Francisco S. Rocha, a ()este com Av. Floriano Peixoto. Járegistrado sob n" R-2/4.467 livro 
2:X fls.37, com total de 05 (cinco) quadras e 68 (sessenta e oito) lotes; de propriedade do Sr. José 
Eduardo Frigério, brasileiro, industrial casado com Sthervania Bravin Frigério residentes nesta 
cidade, ele CIC nü527.176.907-C() e C1400.763-SSP/FS. É i tara que ningém ilossa alegar ignòrancia, 
fez expedir o presidente editora], que será publicado na imprensa local por 03 (três) dias 
consecultivos, inidendo dito registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da útima publicação .Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado da Maranhão, cartório do 
IQ ofício e dos registros de imóveis, aos 05 de setembro de 19o7. 
Eu. ■ . • (Antonio Carlos da Mola Bandeira). Tabelião e oficia p 
Registra de imoveisNlálílografci e subscrevi. 

'c: 
(Antonio Carlos da l^cTt 

ra), Tabelião e rL 

gisr.ro de Imóveis, desta 0i3a 

de e Comarca de Imperatriz. 
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Wilson Filho classifica de "irresponsável" o Ministério Público 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Atletas 

Os atletas de Imperatriz, 
estão obtendo um resultado 
satisfatório nas competições 
deste ano, que estão 
participando dos XXV Jogos 
Escolares Maranhenses 
GEMs/97), em São Luís. 

Na categoria infanto- 
masculino, na modalidade 
Tênis de Mesa. os atletas do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi) ganharam o ouro 
olímpico na disputa de 
equipes. Os atletas do Sesi 
derrotaram a forte equipe da 
Escola Dom Bosco, de São 
Luís. A equipe é formada por 
Rafael Jacob Ferreira Leite 
e Francisco de Jesus 
Figueiredo. 

Patrocínio 

Nos dias 3, 4 e 5 de 
outubro, acontece em 
Imperatriz, a Copa Ceril de 
Futebol de Campo. 

Para participar da Copa, 
um grupo de estudantes da 
sétima série da Escola 
Municipal São José de 
Ribamar, está buscando 
patrocínio junto ao 
empresariado local para a 
compra do uniforme do time 
que irá representar sua 
escola. 

Quem estiver interessado 
em patrocinar deve entrar 
em contato pelos telefones: 
721-3717 ou 720-1085. 

Reunião 

O C. MAS - Conselho 
Municipal de Assistência 
Social estará realizando, dia 
15 de setembro, no auditório 
da OAB, uma reunião onde 
será discutida a os temas que 
serão levados à I Conferência 
Municipal de Assistência 
Social, prevista para os dias 
29 e 30 de setembro, em 
local não definido. 

A reunião deste dia 15 
tem como objetivo estimular 

a participação efetiva da 
sociedade civil nos 
problemas no âmbito da 
assistência social. 

O assunto será discutido 
o dia todo, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, no auditório 
da OAB em Imperatriz, onde 
estarão presentes membros 
e o presidente do CMAS. 

Gestão 
compartilhada 

Desembarcará em 
Imperatriz no próximo dia 17 
o secretário do 
Planejamento do Estado do 
Ceará, Antônio Cláudio 
Ferreira Lima. 

Além de realizar os 
primeiros contatos com o 
prefeito de Imperatriz e com 
os secretários municipais, 
Antônio Cláudio Ferreira 
Lima vem com o objetico de 
ministrar uma palestra, por 
iniciativa da Secretaria da 
Administração (Sead), sobre 
"Gestão Compartilhada". 

A palestra, aberta a todos 
os interessados, será 
ministrada no auditório da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(ACID. 

Praia 
do Cacau 

O projeto Limpe sua 
Praia, que teve início no 
último sábado, na Praia do 
Cacau teve a participação da 
divisão do grupo de 
universitários da Uema que 
foram divididas em três 
equipes, das quais duas 
ficaram responsáveis pela 
divulgação e orientação dos 
barraqueiros sobre a 
importância de preservar a 
praia sempre limpa. A 
terceira equipe fez um 
trabalho no sentido de 
conscientizar os 
barraqueiros sobre os 
cuidados com a higiene dos 
utensílios e limpeza dos 
peixes que são 
comercializados na praia. 

Lanchonete MC BRUNITS 

sucos, vrm/viiNns, sanduichcs, tira 

GOSTOS €M GCRRL, SRLGRDOS. 

C€RV€JRS, RCfRIGCRRNTCS, PORÇÕCS €TC. 

RV6NIDR G6TÚLIO VRRGRS, 1352 - 

C€NTRO (€M FR6NT6 RO BRRDÉ5CO) 

IMPÉRRIRIZ - MRRRNHRO 

O presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil, seção 
de Imperatriz, advogado Wilson 

Filho, classificou de "inoperante 
e irresponsável" a atuação do 
Ministério Público em 
Imperatriz. 

Wilson Filho disse que a 
Polícia Judiciária, muitas vezes 
não é acionada, por "negligência" 
do Ministério Público. 

Aí 

W 
PSDB 

kV ra 
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 

edital 

todos ir 0,1 ^ ficam evocados, por eate Editai. 
11° w ffllad0S 80 Pln,I<lo

T
da Social Democracia Brasileira -PSDB 

I o, rT3 CO™ÇAO MUNICIPAL que será realizada no 
íf 21 Z «íembro. com mício às 9 horas e encerramento às 13 horas, na 
Câmara Municipal, RuaSimplicio Moreira, s/n - nesta cidade, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será 
constituído de 24 Membros e de 08 Suplentes; 

a) 

c) 

e respectivos Suplentes; 

EÍ®jfãô do. Co"seí}l0 ^ Ética e Disciplina, constítuido de 05 membros 
eletivos e igual número de suplentes. 

Tf8"3 eleitos> por voto £lireto e secreto, a Comissão 

' SeUS Suplentes' e 08 roembros efetivos e suplentes do 
d0 Dft6,Í0 deito, convocado por este editai para as 15 horas, no mesmo locaL 

Imperatriz, 11 de setembro de 1997 

Ubirajara TUfió 
Presidente 

FURNAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 

C.G.C 23.274.194/0001-19 

MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA 

Eletrobrás 

Concursos Públicos 

N2s 02 e 03.97 

Aviso 

A Fundação Escola de Serviço 

Público - FÈSP RJ, está prorrogando 

até o dia 17.09.97 (Inclusive), as 

inscrições dos Concursos 02 e 03.97. 

Departamento de Suporte à 

Administração de Pessoal. 

"Eles só sabem andar de 
terno e gravata nos corredores, 
recebem polpudos salários para 
fazerem, absolutamente nada", 
disse. 

O presidente da Comissão 
dos Direitos Humanos disse que 
o número pequeno de inquéritos 
remetidos a Justiça, em relação 
aos crimes que são cometidos, 
acontece por omissão de grande 
parte dos promotores de justiça, 
que de acordo com a 
Constituição Federal "deveriam 
se interessar pelas causas do 
povo". 

Ele rebateu a nota de 
desagravo publicada ontem no 
Jornal Capital, assinada por 
Promotores de Justiça, que 
classificava de autoritário, o 
gesto do Juiz Fernando 
Mendonça que teria expulsado 
da sala de audiência, um dos 
membros do Ministério Público. 

Afirmando que o presidente 
do Fórum Henrique De La 
Rocque, juiz Fernando 
Mendonça, é um magistrado de 
conduta ilibada e que está 
colocando o Poder Judiciário 
mais próximo da população, 
Wilson Filho declarou que a 
atitude do titular da Ia Vara 
Criminal e diretor-geral do 
Fórum estava correto em seu 
gesto. 

"O fato de ser promotor de 
justiça não dá o direito de 
ofender o cidadão ou a 
autoridade", disse Wilson Filho. 

Leia e 

assine o 

JORNAL 

CAPITAL, 

O Seu 

Líder 

Diário. 

Agora na 

WWW 

HTTP:// 

WWW. 

Júpiter. 

com.br/ 

tucanus/ 

jc 

1CI 
TCT 

-X /■-—f* 

7 VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

por THOMPSON MOTA 

CEF 

Ao longo de anos, 15 
aproximadamente, temos 
criticado a forma de trabalho 
da Caixa Econômica 
Federal. Aqueles projetos 
faraônicos de contrução de 
conjuntos habitacionais, 
serviam apenas para 
enriquecer alguns 
parlamentares, que viviam 
mamando nas leias do 
Govérno. além de 

empreiteiras viciadas 
patrocinadas pela corrupção. 
Ontem tivemos a oportunidade 
de entrevistar no nosso 
Programa o Superintendente 
Regional de Operações da 
Caixa Econômica, Dr. Maurício 
Antonio Quaresmim, quando 
disse que a Caixa hoje está 
atuando de uma forma 
diferente, e concordou com as 
nossas colocações. Dr. 
Maurício garantiu que 
recursos estão vindos para 
Imperatriz, e que pessoas de 
baixa renda poderão conseguir 
financiamentos para contruir 
ou reformar suas casas. Para 
nós brasileiros, a esperança é 
a última que morre. 

CEF II 

Dr. Maurício Antonio 
Quaresmim, Superintendente 
da Caixa Econômica Federal 
adiantou que recursos serão 
liberados para Imperatriz na 
execução de trabalhos 
relacionados ao saneamento 
básico de nossa cidade, esses 
recursos chegaram em boa 
hora, pois um dos problemas 
sérios em Imperatriz é o esgoto 

a ceu aberto que corre na 
maioria das ruas da periferia, 
ocasionando a população muita 
doença. Ainda em nossa 
entrevista o Superintendente 
adiantou que vai se reunir com 
os Prefeitos de toda a região, 
principalmente dos Municípios 
recem criados, também para 
orienta-los como captar 
recursos junto a Caixa 
Econômica Federal, que 
continua sendo um Banco com 
programas voltados para o 
social. Dr. Maurício Antonio 
retorna hoje a tarde para São 
Luis, e leva com certeza na 
bagagem, a esperança e a 
confiança do povo da região 
tocantina. 

13° Garantido 

Os funcionários da Camara 
Municipal de Imperatriz 
estavam preocupados com o 
13° , o Presidente Vereador 
Walmir Izidio, com iniciativa 
própria realizou a maior 
contenção de despesas já 
realizada na Camara nos 
últimos 20 anos. Com a 
ameaça do Prefeito lldon 
Marques via Arnaldo Alencar 

(Lider do Governo) em não 
repassar o dinheiro no último 
mes do ano, o presidente 
sabiamente, garante o 
pagamento do 13° da galera, 
resta apenas uma perguntinha, 
sem vergonha. O Vereador em 
Imperatriz recebe o 13° Salário 
???? 

Briga de Estudantes 

Estudantes de São Luís 
estão ingressando na justiça. 
Eles querem a anulação da 
eleição da UESMA (União dos 
Estudantes Secundaristas do 
Maranhão) realizada no 
último fim de semana. 

Para diversos 
representantes da classe 
estudantil da capital, o 
processo eleitoral da UESMA 
se deu de forma irregular. Eles 
responsabilizam Jean Cario, 
presidente da entidade, por 
fraudes, além de envolvimento 
no episódio de quebra-quebra 
e pancadaria entre alunos de 
São Luís e Imperatriz. 

Jean Cario está sendo 
acusado ainda de não pagar 3 
mil refeições contradas para o 
I Congresso estudantil. 

Padre Raimundo Piulo. pároco da Igreja de Santa J< reza Davfla 
deu um verdaddro show de comunicação ao participar do nosso 
programa falando sobre os preparativos para a grande festa que 
acontecerá no peri(«k) <11- Ú a 15 de Outubro, com direito ao : 

delicioso Pato no Tucupi e a preferida Cerpinha. do Pará, é 
verdade.  

A Ex Vereadora Conceição Formiga está com aperna totalmente 
imobilizada teve que passar por uma cirurgia era ftinçâo de uma 
distenção no tendão de aquiles, mesmo assim a mulher não para 
está em contato {xTinanente com as bases, através ik) telefone. 

amdklaíaa Debitada 1ísük1u;i1 nasproxiiiKiseHções.ecimtaeom 
0 apoio total do Deputado Federal Sebastião Madeira 

Vm-adorjoão Maariojáestã trabalhando em plena campanha 
1 «ra a Assembléia I egislativa, o homem roda 24 horas por cüa em 
uma ambukndapek cidade, carregando doentes de um tido {«ira 
o outro, vale ressaltar que a amhukncia foi doada pelo seu primo. 
Deputado Federai Davkl Alves Silva, efue cf»ii certeza ck^ve aixiia- 
lo. 

Vefeadí>r Walmir Magalhães se prepara para aj>resentar 
grandes projetos e jxílemieos reqiKTimentos durante este final 
ele ano, na Camara Munidjial de nossa cidade. O Vereador ficou 
comentado na cidade, por ter tido coragem de {XTguntar quem 
era oSívrelarioík' Saudedo Município, o Dr. Carlos Amorim ou 
osihi Adjunto Dr. Artomjiunes^AiKrguulaacab>u com asessáo 
que estava sendo realizada na láunara, e discutia os probkmias 
dá Saúde em nossa cidade. 
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Edison 
Lobão 

Quem está muito calado 
é o senador Edison lobão. 
Com mais quatro anos de 
mandato na Câmara Alta, o 
parlamentar parece que está 
interessado apenas na 
eleição de sua mulher, Nice 
Lobão, que concorre à 
Câmara dos Deputados. 

Plano 
Real I 

A população brasileira 
começa, finalmente, a 
distinguir, Plano Real da 
moeda, chamada. Real. 
Duas coisas bem 
diferentes. Embora 
aparentem semelhanças, 
possuem significados 
opostos. Basta nos guiar 
nos exemplos dos planos 
anteriores. como o 
Cruzado. Bresser e Collor. 

Plano 
Real II 

Quem sustenta a moeda 
Real é uma parte do Plano. Não 
o seu todo. A não ser que o 
desemprego, falências de 
empresas, derrocada da 
balança comercial, déficit 
público estralosférico, sem 
falar na endêmica corrupção 
na máquina administrativa 
sejam "necessários" para a 
estabilidade da moeda. 

Deputado 
estadual 

Imperatriz já assistiu ao 
pré-lançamento de quase trés 
dezenas de candidatos a 
deputado estadual. Pelo andar 
da carruagem, vamos repelir 
a eleição passada, quando 
elegemos apenas um 
parlamentar para a 
Assembléia Legislativa. E 
esperar que outra legião de 
deputados ganhem as 
prefeituras municipais para 
que um suplente da região 
assuma a vaga. 

Debate 
na AIL 

Compareci ao início da A 
Imprensa cm Tela, imortais e 
mortais, jornalistas e 
comunidade prestigiaram o 
evento da Academia 
Imperairizense de Feiras. A 
iniciativa de Edmilson 
Sanehes é válida Alguém 
nessa cidade precisa pensar 

em voz alta. E esses debates 
servem para indicar novos 
rumos para a imprensa e para 
seu relacionamento com a 
comunidade. 

Novos 
Municípios 

Hoje é a vez do povo, na 
telinha, na página e no rádio, 
reclamar acerca da 
administração do prefeito 
José Miranda, de Campestre- 
MA. Continua repetindo. Tem 
muita gente, cidadão dos 
novos municípios, dizendo: 
Eu era feliz e não sabia. 

Brasil e 
Equador 

Dá para rimar, 
parafraseando a música de 
Moraes Moreira, o trio 
brasileiro de Ronaldinho, 
Dodó e Anderson. A vítima de 
anteontem foi a frágil seleção 
do Equador. Cuja capital, é 
Quito. Nunca mudou. 

Internet 
fanta stic 

Já imaginou quanto agente 
gastaria para assinar, de uma 
só vez, a V eja, Flayboy, Super- 
Inlen ssanle. Exame, Folha 
de São Faulo, O Estado de São 
Paulo IHdo is^o pode sair 
por RS 2ú,õt) B;i^Ih ficar 
ligada na Júpiter Internet 
Provider. 

mm 
Curto e Grosso 

Desconversa dele. Desconversa dela. Está lodo mundo calado. 

Cadê a intervenção no PMDB de Imperatriz? Como será Imperatriz em inglês? 

Imperatriz pode ser Rainha? E dá certo: God Save of King, ou seja ... 

... Deus Salve a Rainha. No caso, a governadora Roseana Sarney. 

Acomoda ele. Acomoda cia. Passa pano quente ele. Passa pano quente ela. 

Virgem que riqueza. Nos novos municípios está um furdunço só. 

Os prefeitos estão fazendo nanica de nada pela população. 

E o cadeirudo está atacando as verbas públicas. 

E não tem uma Miram linha para enquadrar os prefeitos nos Rigores da Iam. 

Hoje o programa Cidade Agora da Capital AM volta ao estúdio principal. 

De novo, indo e voltando para minha querida Gameleira. 

Onde anda Renilson Sousa? Será que ele se perdeu no sertão da Bahia? 

Estamos com saudades do bom de bola e de sua narração vibrante. 

Tem gente que so sabe criticar. Esquecem os elegios. 

Sabe quais são os melhores disquetes do mundo? Os da Ascom/lOmunie. 

As matérias estão tudo no tipo RTF, universal, como manda o figurino. 

F por isso que eu repito: lldao esta bem acompanhado na Comunicação Social. 

Aquele abraço para Nilson Santos, eompcrienle jornalista de Imperatriz. 
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Saúde constata irregularidades em hospitais 

Criada reccntenuMiU' pelo 
Conselho Municipal de Saúde 
e pela Câmara Municipal, a 
Comissão hiscali/adora dos 
I lospilais de Huritirana acaba 
de divulgar o relatório sobre 
sua primeira inspeção nos 
hospitais da cidade: Segundo 
o relatório, foram constadas 
diversas irregularidades. 

No Hospital Barjona lubao, 
visitado no dia 2ú de agosto, a 
Comissão encontrou na 
farmácia, duas caixas de 
Adrenalinas, e dias caixas de 
Prometazina vencidas em 
abril. 

As caixas estavam lacradas. 
() médico Armando Alencar da 
Silva disse "que nãolinha 
conhecimento da existência 
d( tais medicamentos com 
, • izo de valid.i»!' .« ik idas "e 

1 muiou jin ido (osso 
'■ri nlhido inii-dialamenle. 

Ja na (."asa de Sande ( 
Maternidade Sao João. 
segundo o relatório da 
(Omissão de l iscallizaçao. as 
irregularidades foram 

maiores. 
A inspeção chegou aolocal 

às 09:!U)IIs e não encontrou o 
médicoque deveria está de 
plantão, havendo apenas, duas 
auxiliares de enfermagem e 
quatro pacientes já medicados 
pelas mesmas. 

No local também foram 
encontrados medicamentos 
vencidos, sendo, dl ( Trinta e 
um) vidros de Hritromicina 
2,0%, vencidos em em 
dezembro do ano passado; 01 
(um) vidro de Asdron, vencido 
em fevereiro deste ano; 22 
(Vinte e duas ampolas de 
Cloreto de Potássio, com prazo 
de validade até 90; líi 
(Dezesseis) frascos de 
IVnicilinaíi. PotássioCirlalina 
injetável õ.OOO l'|. vencidos 
noano passado 92 (Duas) 
caixas th- Propanohd |9mg. 
vencidos em julho de 99. alem 
de Soros. Analidixico âOOmg. 
Clorafenicol (colírio) e 
Xilocama ttxlos vencidos. 

A Secretaria de Saúde 
Doutora Maria Tolentino, 

informou que foi constado 
também que o Hospital São 
João, não tem gerador de 
energia, não dispõe do 
trabalho cie enfermeiras 
profissionais e ainda 
"sobrecarrega as auxiliares de 
enfermagem" com plantões 
considerados fora do normal. 
Maria Tolentino disse ainda 
que de acordo com a 
fiscalização, o gabinete 
dentário não dispõe de um 
dentista para atender a 
população: ainda segundo ela 
no São João.o laboratório não 
tem Hioquimico. falta 
Anestesia local, 
medicamentos de primeiros 
socorros. 

A Secretária de Saúde, 
disse que já determinou a 
direçaodohopsiial que recolha 
• ■ iimi< rápido possível todo o 
medicamento que deveria ter 
sido dislribuido gratuitamente 
a população, ja vem direto da 
C PMK; Maria Tolentino disse 
não ler conhecimento se os 
remédios estavam sendo 
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Antonio do Lrque (no desfoque), discutiu os problemas de seu município durante 
encontros de prefeitos na capita! 

comercializados, mas chamou 
atenção para o falo dos 
mesmos estarem na farmácia 
do hospital mesmo tendo o 
prazo de validade vencidos a 

tanto tempo. 
Km entrevista ao Jornalista 

Josaíá Ramalho, a Doutora 
disse que não medirá esforços 
para resolver o problema "nem 

que lenha de buscar apoio 
junto á Justiça Federal", já que 
não teve permissão para 
recolher os medicamentos 
noato da fiscalização. 

SEMUS incrementa saúde de Burtitirana 

No novo município, a meta é melhorar a qualidade da saúde num prazo recorde 
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Interior de Huritirana contará com saúde de melhor qualidade 

A Secretaria de Saúde de 
Huritirana está lançando em 
lodo município, diversos 
programas que visam 
melhorara qualidade devida da 
população. 

A inforção é da titular da 
pasta. Doutora Maria Tolentino 
de Amorim Chaves, afirmando 
que uma das medidas é aplicar 
Cloro em ikiços. evitando assim, 
os casos de verminoses. O 
programa já atingiu toda a sede, 
e na semana que vem será 
iniciado no interior. 

Maria Tolentino, que apesar 
das dificuldades e dos poucos 
recursos destinados ao setor, 
a sáude de Huritirana vem 
recebendo incrementos. Kla 
garante que os Rostos de 
saúde, hoje já dispõem de 

medicamentos de primeiros 
socorros e diversos outros 
considerados básicos e 
necessários. 

Com relação a 
Municipalizaçáo da Saúde, a 
secretária disse que em um 
curto período de tempo, o 
processo estará concluído, e 
que o Conselho Municipal, 
criado segundo todos os 
critérios estabelecidos, 
inclusive a Raridade, está 
buscando "na medida do 
possível, assumir a sua função, 
para trazer ao povo 
buriliranense melhor 
atendimento no setor a que lhe 
compele agir". 

Km Huritirana. a campanha 
de Multivacinaçao realizada em 
nível nacional, alcançou a meta 

estipulada pelo Secretaria de 
Kstado da Saúde para a cidade, 
sendo vacinadas mais de cinco 
mil crianças, contra a 
Coqueluche, Tuberculose, 
Difteriae Tétano. 

Uma das maiores 
preocupações da Secretaria 
Municipal de Saúde de Hurilina, 
tem sido com alternativas 
preventivas. A Doutora Maria 
Tolentino vem discudindo com 
a sociedade organizada, e com 
o poder público, medidas que 
visem coibir a incidência de 
doenças como a Dengue, 
Verminose e outras, estando 
ainda solicitando apoio da FNS 
(Fundação Nacional de Saúde) 
com a qual afirma já ter 
recebido ajuda em programas 
já desenvolvidos. 

Gincana vai beneficiar familias carentes 

Promovida pelo Grupo FORJAC. a II Gincana Bíblica tem o objetivo de distribuir alimentos 

à famílias carentes de João Lisboa 

Acontece na tarde do 
próximo domingo a II (iincana 
Híblica do (impo Forjai 
(Força Jovem no Amor de 
Cristo) da Comunidade de São 
Francisco de Assis no bairro 
de Cidade Nova em João 
Lisboa. 

O evento tem como 
objetivo promover o 
intercâmbio entre os grupos 
da comunidade e os jovens 
que se preparam para 
receber o sacramento do 
Crisma ainda esre ano. 

Segundo a coordenação do 
Forjac, palestras, brincadeiras 
e muita animação, constarão 
da (iincana que não caráter 
competitivo. mas de 
congraçamenlo. 

No domingo,jovens da 
Comunidade de São Josédo 

Kgilo, no bairro do Hacurí. 
também estarão naquela 
cidade participando do evento 
que tem como principal 
objel ivo. arrecadar alimentos, 
roupas e calçados a serem 
distribuidos á famílias 
carentes já cadastradas pelo 
Forjac. 

Os coordenadores da 
Comissão Rasloral da 
Juventude Raroquial. Ivanildo 
Alexandre, e Meirismar 
Diogo Ralhares estarão 
presente, quando integraram 
o corpop de jurados a quem 
caberá analizar e escolher a 
melhor apresentação feita em 
cumprimento a tarefas a 
serem apresentadas pela 
organização. 

Rara o Forjac, este será um 
evento para si- adquirir 

experiências, já que no ano 
que vem o grupo pretende 
promover a I Gincana 
Raroquial de João Lisboa, com 
a participação de todos os 
grupos de jovens da sede e 
das comunidades; A data 
ainda não foi definida, mas 
segundo Sátiro Francisco 
Ribeiro Neto um dos 
coordenadores do Forjac, 
grupo fundado pelos 
crisamando do ano passado, 
deve acontecer no segundo 
semestre de 1998, e dentro 
da competição a política será. 
segundo ele. um tema 
amplamente abordado.já que 
em 98, elegeremos o governo 
do Kstado. deputados 
Kstaduais. Federais, 
senadores e o presidente da 
República. 
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Jovens paraticiparão de gincana híblica em João Lisboa 
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 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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■ JEMs 

Imperatriz mostra força 

no esporte estudantil 

O tênis de mesa é um dos maiores destaques nestes 

Jogos Maranhenses 

Os atletas de Imiteralriz. que 
estão participando dos XXV 
Jogos Escolares Maranhenses 
(JEMs/97), em São Luís. estão 
obtendo um resultado 
satisfatório nas competições 
deste ano. As informações 
sobre o desempenho dos 
atletas imperatrizenses estão 
sendo fornecidas pelo 
subsecretário da Secretaria dos 
Esportes (Sedei), Giorvanede 
Pinho. 

Uma situação desagradável 
que aconteceu nos JEMs foi o 
cancelamento das inscrições 
dos judocas imperatrizenses 

pela Direção (íeral do Evento. 
A alegação dos organizadores 
é de que não houve um 
acompanhamento da 
Federação Estadual 
especializada, durante a 
eliminatória realizado nos 
Jogos Escolares de Imperatriz 
(JEIs). 

Na categoria infanto- 
masculino, na modalidade 
Tênis de Mesa, os atletas do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi) ganharam o ouro 
olímpico na disputa de equipes. 
Os atletas do Sesi derrotaram a 
forte equipe da Escola Dom 
Dose o, de São Luís. A equipe é 
formada por Rafael Jacob 
Ferreira Uite e Francisco de 
Jesus Figueiredo. 

Ainda no Tênis de Mesa, a 
dupla Rafael Jacob e Francisco 
de Jesus foram os campeões, na 
categoria infanto-rnasculino. O 
técnicos dos garotos é o professor 

■ Assistência Social 
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GJor\7ine de Pinho, subsecretário dn Secretaria dos Esportes 
Zilmar. 

Um outro destaque do tênis 
de mesa foi o vice-campeonato 
de duplas, na categoria juvenil 
feminino de Katherine 
Malaquias Martins e Adriana 
Magalhães da Silva. Elas são 
estudantes do Ceril Objetivo v 
trarão a prata para a cidade. 
Rogério Ribeiro ê o técnico das 
meninas. Katherine e Adriana 
ficaram, também, o vice- 
campeonato por equipe. 

Dentro da modalidade 
Atletismo. Grary Costa de Sousa 
conquistou o 2°lugar no salto em 
distância e na classificação geral 
final da categoria infanto- 
feminino, entre as cinco 

melhores dos JEMs. Gracy é da 
Escola Nascimento de Morais 
(Polivalente). 

Um outro destaque no 
atletismo é o estudante-atleta 
Clayton Sousa, da Escola 
Adelino Lopes. Ele ficou com o 
2" lugar nos 5.000 metros. 

Valdeci Ferreira, secretário 
da Sedei, disse que a 
participação de Imperatriz nos 
JEMsé muito importante para 
o esporte estudantil da cidade. 
"Estamos felizes por sabermos 
que os atletas de Imperatriz 
estão sabendo representar 
nossa cidade, mostrando o 
nosso valor e a nossa força ", 
disse. 

O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) 
realizará, dia 15 de setembro 
(segunda-feira), no auditório 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, reunião para discussão 
preparatória de temas que 
serão levados à "/ Conferência 
Municipal de Assistência 
Social, prevista para os dias 29 
e !10 de setembro, em local a 
ser definido posteriormente. 

Cadaslramento 
O presidente do Conselho, 

Raimundo Carvalho Costa 
("Polegada"), solicita a 
presença de representantes de 
todas as entidades 
assistenciais do Município de 
Imperatriz, públicas e 
privadas, para participarem da 
reunião preparatória. Antes. 

devem ir à sede do Conselho, 
na rua São Domingos ny 274, 
liara efetuar . seus 
cadastramentos. 

Pauta da reunião 
De acordo com Raimundo 

Polegada, a reunião deste dia 
15 tem por objetivo estimular 
a participação efetiva da 
sociedade civil nos problemas 
no âmbito da assistência social. 
O assunto será discutido o dia 
todo, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, no auditório da OAB 
em Imperatriz, onde estarão 
presentes membros e o 
presidente do CMAS. 

Segundo o presidente, no 
encontro, o Conselho 
Municipal pretende adotar a 
seguinte metodologia: 
identificar e debater os 
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Conselho prepara 

Conferência Municipal 

Neste dia 15, CMAS faz reunião preparatória com 

membros e diretoria 

principais problemas de 
assistência social no 
Município; estimular a 
participação da sociedade 
civil: e debater as formas de 
intervenção local, na 
implementação das políticas 
na área da assistência social. 

A sistemática para a 
discussão preparatória ê: 
abertura dos trabalhos do dia 
e apresentações, pelo 
presidente: formação de 
grupos de trabalhos com 
prazo de quatro horas: 
apresentação dos trabalhos: 
conclusão com redação de um 
único documento: e 
informativo sobre a / 
Conferência Municipal de 
Assistência Social, a realizar-se 
em 29 e !»0 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefonf 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

r 

.f 

i A@iy)ii ©yi 

Venha e comprove! 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

EspÍRÍTAS dA REqíÃO 

ínicíam 4a JornacIa 

Comoça liojc. 12. <• vai ate «» próximo domingo, 14. a "4' 
Jornada Kspírilada Kouióo Tocanlina". A abertura o^iá prevista 
para as 2()li no Salao Nobre do Juçara Clube. I'ara a solenidade 
foi convidada para proferir palestra, a Dra. Ana l .ui/a N/areno. 
presidente da Federação Kspirila do Maranhão, com sede «m 
São Luís. 

A partir de amanhã, sábado, os lrabalbos da jornada espírita 
regional serão desenvolvidos no Partiuede l'!xposição. figurando 
como pakslranledo dia, o renomado I )r. Sí irío I rança, lanilHun 
de São l.uís. f|iie vai abordar o tema "Farque Adoecemos". 

A presidente do Centro Fspírila Jose í.rosso. Dra. Arh le 
Milhomem. considera de suma importância < reali/av. ao da 1 
jornada espirita que serve de contíraçann nlo e li oca d> 
inlormações entre os espíritas e simpali/anles. 

A vice-presidente. Dra. Maria Helena Ventura Oliveira 
coniunKa do mesmo pensamento e aproveita para convidar a 
sociedade para mais esse encontro que o segmento reali/a na 
cidade. 

Vale o registro. 

OUIINA 

Ib^enas sorteadas para o concurso d!>1 da QUINA: 
53, 57. 62, 70, 78 

Hercado- 

fCvictnceíro- 

PoUpANÇA 

Hoje  1.25% 

Amanha .... 1,23°o 

Fonte: BC Gazeta Mercantil (723-1759) 

UFír (FecIeraI) 

Setembro''97 RS 0,9108 

Unfi (MunícípaI) 

Sptcmbro 97 RSi'9. II 

UÍR ( EsiAdUAl) 

Setembro 97    RS 20,21 

UPC (FedERAl) 
Setembro 97  R$13.99 

DòIar 

•' Paralelo RS | J 3 

' Turismo  RS IJO 

* Comercial RS 1.09 

Cotações de I 1.09.97 

Ouro 

0 grama na abertura da BM&F do dia I 1 09.97 

KS ...  11,37 

SaUrío Mínímo 

Setembro 97  RS 120,00 

SaUrío FamíIía 

Agosto 97  RS 8.25 

* Oferecimento; LIVRARIA FM PURA F Kl/. 

1 udo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX rS 2.12. bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0.29 Rua Simplicio Moreira. 1478. 

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

RAiMkiNq 

d AS FAColdAdES 

A revista Flayboy deste mês traz a avaliação de 42 carreiras 
em lb7 escolas, ch nlro do Ranking das Faculdades do País. 

frala-se da lb' versão do mais completo guia. sobre as 
inslituiçêH-s d<' ensino superior do Brasil. 

Vale conferir na Playboy deste mês em todas as bancas, via 
Dimapi. 

SuperSena 

I fezenas sorteadas para o concurso 127 da SuperSena: 
01, 06, 12, 38, 42, 44 

SÓCÍOS ESpECÍAÍS 

() publicitário e apresentador de TV, Thompson Mota. aqui da 
casa. e o advogado e também jornalista. Dr. Wilson Filho, são 
mais dois nomes de peso acabam de se integrar ao quadro de 
sócios especiais do Marwel Fsporte C lube. Dono de uma das 
maiores audiêiu ias da TV no horário das F.lh com o " ITiompson 
Mola sem Censura", via TV Capital, Canal a (Record), o compa- 
nheiro I hompson Mola. o polêmico e conceituado advogado, 
Wilson Filho, tem vibrante participação no programa, sempre 
abordando temas de grande alcance social. Os novos sócios re- 
ceberam de publico, as boas vindas da Diretoria do Marwel e de 
Iodos que participam do engrandecimenlo da primeira escolinha 
de lute boi da cidad< Vale o registro. 

O VEREAdoR AnÓrÉ PauIÍNO É 

dESTAQUE NA ColuNA dE hojE 

Humor 

iVqucle potentado árabe tinha tudo - 

ouro, mulheres, poder mas sofria de 

ejaeulaçáo precoce. Ao admirar a dança 

dos sete véus, jamais conseguiu ir além 

do quinto... 

(Playboy/Agosto/97 nas bancas numa 

distribuição da Dimapi). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 
quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

dia € /vo/re 

PARA ANUNC IAR, OISQUK: 723.3327 

LiJiHKnimiKniij 

Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323. fax: (098) 723. IIOS 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722 2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3.355. 

Rodov ia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone; (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodov ia BR-010. fone; (098) 721.4021. 

Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (cm frente ao B1G BOX) 

SLNSET ARACATI 
Rua Magoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098) 721.7717 
POSSEIDON TI RISMO 
Rua Paraíba "40. fone. (098) ?23 i^S.S 

Av Bernardo Savào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone; (098) 721 0592 
FEITO A MÃO 
Av. Getúlio Vargas. 1863. esquina c/a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721 3565 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

tiaKiariMai rAU 
ZERO 
Rua Ccf Manoel Bandeira. Centro, fone. (098) 722 1732 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007, 

IN TER LOCADORA (Rent a car) 
Av Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721 3 153 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora üe Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

Rua Piaui. 1045. fone. (098) 721.5836. 
TI C AM S VÍDEO 
Kn.i Rio Cirande do \onc, (.05. fone; "21 "510 
AMERICA VÍDEO 
Rua Luis Domingucs. 1599. fone: (098) 721.7182. 

Av. Beira Rio. fone: (098) 722.1810. 
B ROA D WAV 
Rua.Mal, Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone; (098 
721 6184. 

Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722 3332 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodov ia BR-OIO. fone: (098) 977.2767. 

)- L m toque de amor a cada míimêntõ^Tensageir 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

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

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

Materiais psra 

àrtcmz 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ Rua Simplício Moreira, 
•.» . _ 1478, Centro. Cx. Postal. 
, f-romoçao em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 rpn Rl. Qn1 .Qn 

(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' Uep' b:> yu1- 4yu 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
(^onsullas, ( arnrgias, Vacinações, Kxames 

I ^aboraloríus c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR 0190 
Rua Luís Domingues. 1400 - Centro • Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Regimento da câmara sofre alteração 

As mudanças darão ao legislativo técnicas e normas atuais 

O regimonlointerno da 
câmaramunicipal de Imiteratriz 
sofre uma completa 
refonuulação, varias emendas já 
foram apresentadas e 
aprovadas no Plenário daquela 
Casa. 

O campeão de resoluções 
ate o momento é o vereador 
Simplício Zuza Neto, ele é o 
responsável pelas principais 
emendas que tem como 
objetivo reformular o 
Regimento. ■ 

O presidente da câmara de 
Imperatriz vereador Valmir 
Izidio Costa disse que é 
"necessário modernizar o 
regimento, adequando-o a nova 
realidade. Segundo ele, isso 
está sendo feito por etapa. 

Valmir Izidio informou que já 

foram aprovadas duas 
Resoluções que mudam alguns 
Artigos do Regimento Interno, 
ele garante que às mudanças 
vão trazer benefícios serão 
intslados no legislativo local. 

Os vereadores de Imperatriz 
já participaram de Imperatriz já 
estiveram presente a três 
eventos nacionais, onde 
conheceram técnicas e normas 
aluais para serem adequadas a 
nossa realidade. 

A câmara de Imperatriz, 
segundo o seu presidente, está 
tomando como base três 
regimentos, sendo o de Goiânia, 
Fortaleza e Recife, para a 
elaboração daquele que será 
considerado o Regimento 
Interno da Câmara de Im|XTatriz. 

Km seu novo Regimento a 

câmara de ImixTalriz, conforme 
defende a maioria dos 
vereadores, deve ser mais 
aberta às manifestações 
populares, e isso vem 
agram lando a p( )| )ulaçà«). Para o 
Francisco Pereira de .'52 anos 
residente no Bacurí, "O 
legislativo deve consultar o povo 
quando da discissão de 
problemas importantes", élecita 
por exemplo, o caso do serviço 
de moto-táxi, que vem tendo 
muita repercussão, "mas que de 
falo, a câmara pouco quis saber 
a opinião dos usuários a 
respeito". 

jeferson Abrantes da Nova 
Imperatriz, diz que "A câmara 
que o Regimento deve ser mais 
duro com os vereadores que 
faltam às sessões". Vnlniir Izidio, presidente do legislativo imperntrizense 

Líder comunitário critica atuação de João Paiva 

Cansados de esperar pelo deputado estadual, moradores da Vila Sarney e Ouro Verde 

pedem ajuda ao governo do estado. 
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João Paiva e duras criticas a sua atuaão como deputado estadual 

O presidente da Associação 
dos Mutirantes da Vila Sarney 
e Ouro Verde, procurou a 
redação Jornal Capital para 
denunciar que os bairros a 
quem representa por diversas 
vezes recebeu a visita do 
deputado estadual João Paiva, 
que em cada oportunidade 
prometia intermediar junto 
aogoverno do Estado e a 
direção da CAEM A 
(Companhia de Agua e Esgoto 
do Maranhão), a implantação 
do serviço de água potável 
naquele periférico, sendo, 
segundo ele. que o 
parlamentar "esqueceu-se das 
promessas". 

Constatino Barbosa da 
Silva, desabafou afirmando 
que | u la "Ineficiência" de João 
Paiva em representar os 
bairros de Ouro Verde e Vila 
Sarney junto às autoridades 
que poderiam resolver o 
problemas mais difícil da 
atualidade para aqueles 
periféricos. "Ele perdeu a 
credibilidade junto àquela 
população". 

Para o líder comunitário, os 

dois bairros encabeçam a lista 
dos mais esquecidos da cidade, 
"Talvez por que moramos tão 
distante do Centro" enfatizou 
acrescentando que "O povo 
pobre já não se deixa levar em 
conversa fiada de maus 
políticos". 

Cansados de pediram o 
intermédio de João Paiva, os 
moradores decidiram escrever 
à governadora pedindo a 
execução de obras que 
venham a melhorar a qualidade 
da água nos bairros, onde a 
grande maioria da população 
ainda se abastece de águade 
poços, submetendo-se a 
contrair doenças como 
verminose. 

Na carta endeçada a chefe 
do Executivo maranhense, a 
Associação dos Mutirantes da 
Vila Sarney solicita a instalação 
da rede de água nas ruas: l)R. 
Antonio Medeiros: Padre 
Tarcízio; Isabel Cafeteira: 
Pedro Américo; Gumercindo 
Milhomem: Ipanema: Alfa 
Comboriur; Porto Rico e I )ella. 
um total de 2. h2b (I)ois mil. 
imvicenlos e \ inP ) metros 

Ouça de 

segunda a 

sexta-fei» 

das 

17h00 às 

19h00 

na Rádio 

Capital AM, 

Programa 

Brasil 

Sertanejo. 

Apresentação: 

Compad e 

Chico Velho 

Opinião 

por Carlos Brito 
Professor, cronista e poeta 

Imperatriz conta hoje com 
um bom número de escritores, 
tanto na área .da literatura 
quanto na de história. Isso 
mostra que a cidade vem se 
desenvolvendo sensivelmente 
no campo cultural. Podemos 
Citar, sem medo de errar, uma 
série de fluentes literatos: 
Rivaldo Fregona e Agostinho 
Nolelo. no romance; Adalbeto 
Franklin e Magno Bacelar, na 
crônica: Benedito Batista e 
l asso Assunção, na poesia: 
Edmilson Sanches ejurivê de 
Macedo, no jornalismo; e 
Edelvira Marques e Sálvio Dino. 
na historia — dentre vários 

outros. 
Imperatriz pode, portando, 

orgulha-se jKírque aqui existem 
pessoas dotadas de 
conhecimentos que serão 
destaque na história da 
literatura, não só do Maranhão, 
mas do próprio País. Basta para 
isso que escritores, governo e 
empresários invistam 
maciçamente na cultura que 
aqui escreve, até mesmo 
porque não pode haver 
desenvolvimento esquecendo- 
se a arte e a cultura. 

Ou seja, os escritores de 
Imperatriz só precisam de uma 
mão para que caminhem com 
os próprios pés. Não adianta 
escrever, se não há o principal, 
que é o financiamento da 

publicação de livros. Quantos 
bons escritores passam a vida 
sem reconhecimento! E 
simplesmente porque não têm 
suas obras publicadas. Quando 
as têm, o público acolhe. Este 
autor, particularmente, já lançou 
três livros e tem o quarto pronto. 
Sempre me perguntam se ainda 
tenho exemplares do livros 
Memórias e sonhos, e eu 
respondo: — A edição está 
esgotada. 

Finalmente, os escritores da 
região tocanlina agora contam 
com o apoio da Fundação 
Cultural. Ela já está investindo 
na literatura da terra e pretende 
criar novos projetos que 
certamente virão beneficiar 
nossos artistas. 
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Carlos Brito, cidade desenolve desenvolve campo cultural 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenna certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atenditnento Rxpn-sso. Açailândia, além de transportar [>assagriros, oferece 
Jr,,. . : também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao C liente Estados (Io País. 
Expresso Açailândia, traniiortando cargas e encomendas com 

  pontualidade, segurança e responsabilidade. 

á 

íü : 



JORNAL CAPITAL Editor responsável; Raimundo Primeiro sexta-feira, 12 de setembro de 1997 □ Marketing □ 1-9 

BÊC - O poÍNT do seu FínaI de semana 

Restaurante BIC 

con G)mp/o wmo, 

p/çcm e cwne néoico 

GRATUITO 

rmmm 

ATENÇÀO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

REMIDO A PARTIR DA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 1997. 

IMPERATRIZ, 1o DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 

B/Ç n 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

.A 
í • > 5 ¥a 
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Conor Farias Frederico Luiz REGIÃO 

das 08h00 às IlhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Mota das 1 IhOO às I2h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás 12h00 - 

do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Aurino Brito 

ür 
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Cameleira libera jogadores para os clubes de origem 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Marwel 
O Marwel Esporte Clube 

do experiente More ira Silva 
vai de vento em poupa, 
depois de vencer a 
Sociedade Esportiva Janduí 
a equipe que recebe o apoio 
direto do SO0 RIS vem 
conseguindo também 
receber o apoio direto dos 
seus sócios. 

Marwel II 
Moreira Silva, e dono de 

uma estrela que não tem 
tamanho. 

Vários jogadores que 
vestiram a camisa do clube 
tiveram oportunidades em 
clubes de outras praças 
esportivas, como é o caso de 
Lamarline, Alencar, Diná, 
Beto e outros. 

Folga 
A comissão técnica 

visando o engrandecimento 
do esporte da gameleira 
cancelou o amistoso previsto 
para este final de semana e 
liberou todo seu elenco para 
os clubes de origem, só 
devendo se apresentar na 
terça-feira quando inicia os 
trabalhos visando a partida 
contra o Calleti no Estádio 
Cafeteirão. 

Copão 
Na chave "A", jogam 

apenas Calleti e Comercial. 
Partida prevista para o 
Estádio Pedro Maranhão às 
KihOO do próximo domingo. 
O presidente da Liga 
Açailandense de Futebol - 
Ademir Santos acredita que 
a rquipe de Dom Elizeu não 
ira comparecer ao Estádio 
devido a fraca campanha do 
elenco. 

Apoiando 
O apoio do torcedor da 

gameleira ao prefeito Sálvio 
Dino, vem sendo um dos 
melhores da história do 
futebol de João Lisboa. O 
Estádio que estava 
totalmente abandonado 
recebeu no último domingo 
cerca de dois mil torcedores, 
sendo cerca de mil pagantes 
para uma goleada de 7 a 2 da 
seleção local sobre o 
Comercial de Dom Elizeu. 

Desconfiada 
A torcida ainda continua 

desconfiada com a indicação 
de Duílio e Pelé para o 
comando técnico da Seleção. 
Apesar da vitoria elástica de 
7 a 2, os torcedores 
ferrenhos acreditam que sua 
seleção não está cem por 
cento para brigar pelo titulo 
do Copão Maranhão do Sul. 

Reforço 
O atacante Pança, autor 

de dois gols acertou 
contrato com a diretoria e 
tem presença garantida no 
amistoso do próximo sábado 
no Estádio Cafeteirão. 

Até o encerramento 
desta edição não havia 
nenhuma confirmação do 
adversário da Seleção no 
amistoso. 

O lateral Doris continua 
fora da equipe devido uma 
contusão que sofreu na coxa 
esquerda. 

Arbitragem 
A arbitragem de 

Imperatriz está em alta, 
comandada pelo veterano 
experiente JaJíson Silveira - 
ex-aspirante a Fifa, a 
arbitragem local vem 
mostrando um belo trabalho 
no Copão Maranhão do Sul, 
Campeonato Amador da 
Primeira Divisão e outras 
competições de competência 
da Liga Imperatrizense de 
Desportos. 

Na 
segundona 

Jucelino Miranda, é o 
único de Imperatriz que está 
trabalhando como 
asssistenle em jogos do 
Campeonato Brasileiro. 
Outra grande promessa da 
rabitragem local é o jovem 
Reinaldo Martins Brito que 
infelismente ficou reprovado 
nos testes da Conaf. 

Reprovação 
Foi questionado entre a 

crônica local a reprovação de 
Reinaldo Martins Brito que 
vem a cada dia atuando com 
mais profisionalismo. A 
única baixa na arbitragem 
são alguns talentos que 
estão esquecido pelo 
experiênte Jakson Silveira 
que tem uma visão 
execelente em reconhecer 
talentos. 

De acordo com alguns 
depoimentos Reinaldo 
Martins Brito só foi 
reprovado devido ter feito os 
testes para apitar na 
segundona enquanto que 
Jucelino Miranda fez para 
assistente. 

É lamentável. 

Romário- 
A torcida baiana ainda 

sonha com uma possível 
convocação do atacante 
Romário para a Copa do 
Mundo de 98. 

O baixinho que sofreu 
uma contusão na coxa 
esquerda continua sem atuar 
no Campeonato Espanhol. 

Comissão técnica da Seleção de João Lisboa veta amistoso que estava previsto 

para amanhã 

A Seleção de João Lisboa 
não irá mais jogar 
amistosamente neste sábado 
como foi divulgado pela crônica 
esportiva local. De acordo com 
os dirigentes o pensamento 
agora é manter o bom nível do 
futebol amador da região. 

Antes de cancelar o 
amistoso o secretário da Sedei 
- Euripedes Batista afirmou que 
o futebol de João Lisboa tem 
um compromisso moral com o 
futebol da região tocantina e 
por isso estava liberando todos 
seus jogadores para seus 
respectivos clubes de origem. 

O atacante Neurisvan 

deverá reforçar a Sociedade 
Esportiva Janduí no 
Campeonato Amador de 
Imperatriz, assim como outros 
jogadores que deverão seguir o 
mesmo caminho. 0 lateral 
Doris também deverá retornar 
a Seleção de João Lisboa na 
próxima semana. 

Já o atacante Pança que 
sofreu uma pancada na coxa 
esquerda está entregue ao 
departamento médico e seria 
dúvida caso fosse confirmado o 
amistoso. Pança marcou dois 
gols na vitória de 7 a 2 contra o 
Comercial e deu mais um passe 
liara que o atacante Zé Neto 

pudesse converter em gol. A 
classificação para a próxima 
fase do Copão Maranhão do Sul 
ainda depende do 
comportamento da fraca 
equipe do Comercial que 
apesar de ler empatado com a 
Seleção de João Lisboa em 1 a 
1, perdeu às duas últimas de 
goleada para o Sena e a Seleção 
de João Lisboa 
respectivamente. 

O próximo compromisso da 
Seleção de João Lisboa será 
diante do Galletti Futebol Clube 
no Estádio Cafeteirão. A equipe 
que vem conquistando a 
confiança do torcedor tem o 

melhor elenco do Campeonato. 
O atacante Paulinho 

Herênio que começou inibido 
diante do Comercial fez um 
belo gol e começou a agradar o 
torcedor exigente da Gameleira 
que vinha cobrando do jogador 
mais empenho e os gols, 
especialidade de Paulinho que 
começou a marcar. 

O técnico Duílio disse a 
reportagem que irar durante a 
semana tentar concertar o 
posicionamento do setor 
defensivo de sua equipe que 
falhou nos dois últimos gols 
sofridos no finalzinho da 
partida. 

Galleti teme novo prejuízo no Copão 

Os cofres do Galletti Futebol Clube foram abalados com a saída do Sena 

O presidente da Liga 
Açailãndense de Futebol, Ademir 
Menezes está temendo que a 
equipe do Comercial Futebol 
Clube de Dom Elizeu- Pá, venha 
a seguir o mesmo caminho da 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações. 

De acordo com o presidente 
daquela imjxirtante entidade a 
equipe do Sena desestruturou 
toda a programação do clube. 
Afetando inclusive o 
relacionamento da diretoria do 
clube com os dirigentes da Liga 
que deram o aval para a 
participação no campeonato. 

O Estádio Pedro Maranhão 
com capacidade para três mil 
torcedores tem um dos gramados 
mais invejados da região. A Liga 
Açailandense de Futebol vem a a 
cada dia desempenhando um 
trabalho sério e elogiado por 
todos os deportistas de 
Açailândia. 

O representante de Açailândia 
no Copão Maranhão do Sul 
estreiou no Cami)eonato diante 
do Comercial em Dom Elizeu. 

Naquela cidade a equipe 

v V" 
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Galletti Futebol Clube enfrenta o Comercial no domingo em Açailândia 

conseguiu um importante empate 
em 1 a 1 e vem confiante na 
classificação para a próxima fase 
da comiietição. 

A partida diante do Comercial 

é importante para o clube que 
vem de uma importante vitória 
jogando em casa diante da 
Seleçãí > de João 1 Jslx ia | xJo placar 
de 2 a 1. Os dirigentes da liga e a 

diretoria do Galletti está confiante 
na conquista do título, embora 
eles admitem que ainda e o 
para pensar na conquistado 
Copão Maranhão do Sul. 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da Sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.l, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

local: Estrada de João Lisboa K5 

Residência do sr. Domingos. 

Damião Benício dos Santos 
Presidente da S.A.l. 

COMUNICADO 

A TCl informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

i mm mm 
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Venha e comprove! 
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José Miranda deixa Gampestre no caos 

Vereadores e líderes comunitários estão revoltados com desmandos administrativos 

O prefeito tle Campeslre, 
José Miranda, está 
promovendo uma verdadeira 
aula de má-adminislração no 
município. Esta é a opinião dos 
vereadores Edimilson 
Martins, PSB e Pedro Cazuza, 
PMDB. 

Edimilson Martins disse 
José Miranda "ainda não disse 
a que veio", numa clara 
referência à falta de atuação do 
poder público no município. 

O parlamentar confirma a 
crise da saúde em Campestre. 
Pois apenas um médico 
comparece na cidade, duas 
vezes por semana para atender 
apenas quinze pacientes. 

O delegado local, denuncia 
Martins, também vai à cidade, 
apenas duas vezes por 
semana. Sobre a autoridade, o 
vereador o classifica de 
"esluiúdo e sem credibildiade 

para exercer o cargo. 
O funcionalismo local, 

revela Martins, está com 
salários atrasados há dois 
meses, prejudicando o bom 
funcionamento da máquina 
administrativa. 

Mesmo enfrentando esses 
problemas, prosseque o 
vereador, a Câmara local tem 
aprovado todos os projetos 
enviados pelo prefeito, como 
forma de demonstrar que os 
integrantes do Poder 
Legislativo fazem oposição 
político ao prefeito mas estão 
ao lado dos projetos que 
melhorem a situação de vida 
da população. 

Em seu segundo mandato 
(o primeiro foi quando 
Campestre era distrito de 
Porto Franco), o 
peemedebista Pedro Alves 
Carvalho, conhecido como 

Pedro Cazuza, demonstra 
descontentamento com a 
administração de José 
Miranda. 

"Ele esqueceu os que o 
ajudaram a eleger", afirma o 
vereador. 

Pedro Cazuza esclarece 
que o prefeito local, sequer, 
enviou a prestação de contas 
para ser analisada pelo 
Legislativo, como manda as 
Constituições Federal, 
Estadual e Municipal. 

O peemedebista compara 
os estilos diferentes de José 
Miranda e Deoclides Macedo, 
ex-prefeito de Porto Franco. 

"Quando Deoclides era 
prefeito, os vereadores eram 
convocados para apoiar os 
projetos que beneficiavam a 
comunidade. Juntos, há mais 
condiçào de conseguir 
recursos", diz. 

Suplente de vereador sofre ameaça e 

líder comunitário confirma descaso 

"Prefeito somente quer saber de uma cervejinha fria" 

0 suplente de vereador 
1 PMDB. Raimundo 

Quincas, declarou que foi 
ameaçado de prisão pelo 
prefeito de Campestre, José 
Miranda. 

Ele, no entanto, 
confirmou qqe vai 
prosseguir com a série de 
denúncias sobre a 
administração local. 

Raimundo Quincas nega 
que a ameaça seja motivo 
jtara provocar o medo, e 
deixar as denúncias de lado. 

Ele quer mais 
transparência da 
admin i stração m unicípal. 
Com mais ob r as q«e 

; Plano plurianual 

justifiquem os quase R$ SOO 
mil recebidos jK-la Prefeitura 
de Campestre. 

0 líder comunitário 
Ag<istinho Silva afirma que o 
prefeito José Miranda "gosta 
mesmo é de uma cervejinha 
fria". 

Por is st) mesmo, 
prossegue Nena, como é 
conhecido o líder 
comunitário, o administrador 
de Campestre deixa de lado 
os. graves problemas que 
afligem a comunidade, 

Nena também denuncia 
que o prefeito José Miranda 
usa da intimidação para tentar 
conter àqueles que estão 

descontentes cora sua 
administração. 

Ele afirma que a 
população de Campestre 
está consciente que elegeu 
um péssimo administrador 
para a cidade. 

Tanto Raimundo Quincas 
quanto Nena acreditam que 
a população da município vai 
reagir aos desmandos 
administrativos praticados 
pelo prefeito José Miranda, 

A rejiortagem do Jornal 
Capital tentou ouvir o 
prefeito de Campestre para 
que ele apresentasse sua 
defesa, no entanto, José 
Mi randa não foi encont rado. 

Lei estabelece rumo da 

administração pública 

Imperatriz vai receber visita do secretário de Planejamento 

do estado do Cearra 
Imperatriz - 0 secretário 

do Planejamento do Estado 
do Ceará, Antônio Cláudio 
Ferreira Lima, desembarca 
em Imperatriz no dia 17 de 
setembro. Ele assessora a 
Prefeitura Municipal na 
elaboração do Plano 
Plurianual de Investimentos. 
A implementação da Lei 
Municipal está prevista na 
Constituição Federal e é uma 
determinação do prefeito 
íldon Marques. 

Além de realizar os 
primeiros contatos com o 
prefeito de Imperatriz e com 
os secretários municipais, 
Antônio Cláudio Ferreira 
Lima dará palestra, por 

iniciativa da Secretaria da 
Administração (Sead), sobre 
"(iestão Compartilhada". A 
palestra, aberta a todos os 
interessados, será ministrada 
no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII). 

Gestão Compartilhada 
De acordo com José 

Moura Ferreira, secretário 
municipal da Administração, 
a Gestão Compartilhada é 
um pacto realizado entre 
empresários, comunidade e 
o governo do Ceará, cuja 
implementação se deu na 
gestão do ex-governador 
Ciro Gomes. Antônio Lima é 

um dos mentores desse 
pacto, que tem continuidade 
na gestão do atual 
governador, Tasso 
Jereíssati. 

O prefeito de Imperatriz 
está interessado em discutir 
e conhecer os detalhes 
desse pacto, razão que 
justifica a vinda do 
secretário do Planejamento 
do Ceará. Para o secretário 
José Moura, não será difícil 
implantar a Gestão 
Compartilhada no governo 
municipal. "Ildon Marques e 
Ciro Gomes têm o mesmo 
perfil, que é o de empresário 
na administração pública" - 
- observa. 

Professor confirma falta d'água 

Prefeito anda com 

seguranças fortemente armados 

O professor Gcilton Alves 
da Silva não esconde sua 
indignação com a constante 
falta de água em Campestre. 

Ele denuncia que a água 
somente chega às residência 
à noite e acaba durante a 
madrugada. 

"E impossível ver o sol e 
ao mesmo tempo ter a água 
nas casas", disse. 

Geilton Silva reclama da 
perseguição política e dos 
métodos truculentos usados 
pelo prefeito José Miranda. 

"Eu só estou trabalhando 
como funcionário público 
porque sou coneursado", 
acrescentando que não há 

espaço para adversários 
políticos ou para quem critica 
a administração municipal. 

A merenda escolar, de 
acordo com o professor, 
também não chegou as 
escolas municipais; fato que 
tem concorrido para o 
aumento da evasão escolar. 

"Campestre não ê terra de 
bandidos nem bandoleiros", 
reage Geilton Silva, referindo- 
se aos seguranças 
particulares do prefeito José 
Miranda. 

Ele denuncia que muitos 
desses seguranças são 
foragidos da justiça. 

Em relação a saúde, o 

quadro é caótico, mostra 
Geilton. 

Ele revela que mesmo os 
15 pacientes atendidos, duas 
vezes por semana no 
município, precisam pedir 
favor ao prefeito para 
receberem as fichas de 
atendimento. 

E a arybulância, diz 
Geilton, somente é usada 
por quem pertence ao grupo 
político do prefeito. 

O professor afirma que 
sequer, a secretaria de 
Educação, tem autonomia 
para trabalhar de melhorar 
o nível de ensino do 
município. 

■ Senador Edison Lobão 

Vereador mostra indiganação 

com prefeito local 

Amigos e Amigas, 
Sinto-me na Obrigação de 

ocupar este espaço para 
marcar a minha indignação. 

Indignação que 
certamente é partilhada pela 
grande maioria do povo 
desta pequena e pacata 
cidade. 

Na constatação de que 
não houve mudança na 
condução do processo 
político, dias atrás fui 
acusado de manobras, tão 

baixas, que não condizem com 
a realidade. 

Temos então, constatado de 
que estamos num governo que 
mantém perseguição política. 

Somente quero acrescentar 
que enquanto houver 
perseguição, somente quem 
perde é o povo. 

Porque Raimundo Moraes 
está ao lado do povo. Dos mais 
sofridos. Lutando por uma 
cidade melhor. 

Quero dizer que o meu 

mandato continua e 
continuarei a me pronunciar 
a verdade dos fatos. 

A verdade é um dos 
conceitos pelos quais tenho 
amaior admiração e é por ela 
que luto e lutarei sempre. 

Não aceito nenhuma 
enganação em troca de coisa 
alguma porque para mim o 
importante é exercer meu 
mandato com seriedade, 
lealdade e com repeito da 
opinião pública. 
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Família de Josimeire pede Justiça 

Delegado Augusto Gahina quer ouvir o proprietário da arma 

JORNAL CAPITAL 

O Delegado Augusto 
Gabina, titular da Delegacia de 
Proteção a Criança e 
Adolecente continua ouvindo 
os envolvidos no caso do 
assassinato Josimeire Silva 
Barreto, de 18 anos de idade, 
estudante, assassinada a cerca 
de 12 dias. 

Augusto Gabina quer ouvir 
o proprietário da arma, que 
segundo o acusado residente 
no bairro Santa Rita e é 
conhecido pelo prenome de 
"Chirlei". Ele teria levado a 
arma para a festa devido 
segundo o acusado temer 
quando estivesse retornando 
para sua residência. 

O menor M.N.S., filho de 
José Garcia dos Santos e Maria 
Vanda do Nascimento, 
residente na Rua Manaus, 
chegou se apresentou ao 
delegado Augusto Gabina na 
companhia do seu advogado 
Manoel Carneiro, dizendo está 
arrependido e que o ato não foi 
pro| (osilal. 

t) acusado disse ainda que a 

■ Superlotação 

vítima não estava brit ando com 
o mesmo e que em nenhum 
momento participou da 
brincadeira que acabou na 
tragédia 

Vanicin, este é o nome de 
outro elemento que presenciou 
o crime e que o delegado 
Augusto Gabina está tentando 
ouvi-lo. De acordo com as 
primeiras informações da 
Polícia Vanicin teria pedido a 
arma para dar uma olhada, 
prevendo um acidente o 
acusado teria retirado abala do 
tambor, após verificar a arma, 
Vanicin teria devolvido a mesma 
para o acusado que iniciou a 
brincadeiro com os amigos, 
mas, segundo ele não sabia que 
ainda existia uma bala no tambor 
do revolver jã que tinha retirado 
todos para mostrar ao amigo. 

A família da vítima pede 
justiça e que o acusado pague 
pelo crime que cometeu. De 
acordo com o titular da DPCA 
sua equipe estã tentando 
localizar os dois elementos 
citados no depoimento. 

A*' 
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Delegado Regional Dr. Luciano Abreu acompanha de perto 
o caso 

Cerca de 64 presos de Justiça 

superlotam GGPJ 

Em Agosto o número chegou a noventa presos 

A Central de Custodia de 
Presos de Justiça continua 
superlotada com mais de 
sessenta presos de J ustiça. Este 
número só foi reduzido devido 
os inúmeros "Alvaras" de 
soltura expedidos nos últimos 
dias. 

A exemplo das grandes 
cidades brasileiras, Imperatriz 
tem uma população que chega 
a aproximidamente ã 
quinhentos mil habitantes. Com 
todo este número a Polícia Civil 
teria que ter um amparato 
policial a altura. 

Viaturas com problemas 
mecânicos, falta de armamento 
e material humano tem sido um 
dos problemas encontrados 
pelo delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu. Para que as 
delegacias do Primeiro Distrito 
continuasse funcionando na 
Souza Lima foi necessário que 
o delegado reformasse todos os 

distritos. 
A recente fuga em massa da 

Delegacia de João Lisboa 
deixou todos os agentes e 
delegados de Imperatriz em 
especial os policiais lotados na 
CCPJ em alerta. Na tarde de 
ontem a reportagem recebeu 
um telefone anônimo onde os 
presos reclamam da 
superlotação e às péssimas 
condições em que vivem na 
CEREC. 

No início do ano foi anunciado 
a construção de uma penitência 
Agrícola no município de João 
Lisboa, mas até o momento ãs 
autoridades não falaram mais 
sobre o assaimto. Os parentes 
de presos reclamam da lentidão 
da justiça e pede mais ação. 

Em agosto de acordo o 
Delegado Regional Dr. Luciano 
Abreu eram mais de noventa 
presos que aguardavam pela 
justiça. 

f 

SÁ 

M 
A CCFJ continua com superlotação, (foto arquivo). 

Comerciante recebe 

vista desagradável 

Arrombadores agem em plena luz do dia na Vila Cafeteira 

O pequeno comerciante 
Francisco Antonio José da 
Silva, maranhense, casado, 
comunicou que elementos 
desconhecidos visitaram sua 
residência e levaram vários 
objetos. De acordo com o 
comunicante que tem um 
pequeno comércio anexo em 
sua casa, esta é a segt/nda vez 
que os marginais visitaram 
residência. 

Os desocupados levaram do 
interior do comércio de 
Francisco vários objetos de 
pequenos valores, e uma TV 
preto e branco (portátil). Além 
de levar uma certa quantia em 
dinheiro que estava na 
gaveta. Comforme o queixoso 
os elementos agiram com 
muita rapidez. Da vez anterior 
ele os elementos levaram 
vários pacotes de arroz e 

outros. Quem também teve sua 
casa visitada pelos 
arrombadores foi a doméstica 
Joana Farias da Silva, cearense, 
separada, residente na Rua 
Beta - no bairro do Bacuri. De 
acordo com a comunicante os 
elementos arrombaram a 
porta dos fundos da casa com 
uma alavanca e levaram do 
interior da residência vários 
objetos, entre os quais, uma 

Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital, 

agora 

na 

www 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Ramilda Dias da 

Cruz,baiana, casada, 
procuradora do Banco Real S/ 
A local, residente na Rua das 
Palmeiras, 2b. Cond. Vereda 
Tropical, Boca da Mata, nesta 
cidade, comunicando que 
Desapareceu o recibo de 
transferência do veículo Gol, 
ano e modelo 94, branco, 
pertencente a Companhia 
Real de Atendimento 
Mercantil, ora arrendado a 
Brejão Tratores Ltda. Fato 
ocorrido na última semana. 

Perda de documentos 
I 

Antonio Maria dos Santos 
Lima, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Duque 
Caxias, comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo todos* seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Reservista e 
outros. 

Perda de documentos 
m 

João Gouveia de Oliveira, 
maranhense, casado, 
comerciante, residente na Rua 
João Lisboa- Vila Lobão esteve 
na Depol para comunicar que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F e outros 

Cancelamento de 
cheque 

João Gouveia de Oliveira, 
casdo, comerciante, residente 
- na Dorgival Pinheiro de 
Souza- Centro comunicou na 
Depol que fosse suspenso os 
cheques 556.659 - 556.660 - 
Banco do Brasil local. Visto que 
o favorecido feriu o 
compromisso havido entre as 
duas partes. 

Agressão. 
Abílio de Araújo Silva, 

maranhense, solteiro, 
residente na Rua Duque de 
Caxias- comunicou na 

Delegacia de Polícia que foi 
agredido pelo elemento 
conhecido apenas pela 
alcunha de Fógoio. Fato este 
ocorrido quando a 
comunicante se encontrava no 
interior do Bar "Minha Deusa". 

Arrombamento 
Edna Santos Marinho, 

maranhense, casada, 
residente no bairro Santa Rita 
esteve na Depol para 
comunicar que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. De acordo 
com a comunicante o fato 
ocorreu na madrugada desta 
última quarta-feira. 

Arrombamento II 
Roberto Vieira Santos, 

paraense, casado, motorista, 
residente no bairro 
Bomsucesso esteve na Depol 
para comunicar que sua casa 
também foi arrombada por 
elementos desconhecidos. 
Fato ocorrido na tarde de 
ontem quando a comunicnte 
se encontrava no trai 
juntamente com o esposo. Do 
interior da casa os larapios 
levaram uma TV em cores 14 
polegadas, uma bicicleta Caloi 
e Cecy e outros. 

Furto de bicicleta 
João Maria de Jesus 

Carvalho, maranhense, 
solteio, residente na Rua 
Osvaldo Cruz, comunicou que 
um elemento desconhecido 
furtou sua bicicleta Moutain 
Bick, ano 96, cor azul. De 
acordo com o comunicante o 
fato ocorreu quando o 
queixoso estava no interior da 
Telma. 

Furto de bick II 
Quem também teve sua 

bicicleta furtada foi a jovem 
Lenieide Batista de Oliveira, 
segundo a comunicante o fato 
ocorreu quando ela se 
conlrava dentro da residência 
de seus pais na Leôncio Pires 
Dourado.porvoltadas LlhOO 
do mu u Itinr, ic(pih iKufe irasa ú > i 

PLAIMTAO 

Sexta-feira, 

2° Distrito 

Delegado 

Renê Almeida 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moraes 

POLICIAL 

12/09/97 

Agentes 

Simião, Murilo 

e Carlos Sérgio 

Perito 

Mário Amorin 

Telefone de Plantão 

722-1502 
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Fotcgrafamos aniversBrio, casarrmtcs, batizados e e/antcs en geral 
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