
SISTEMA 

TUCANU S DE 

PRODUÇÕES 

Imperatriz - MA 

Ano 111 N" 856 

JORNAL CAPITAL 

Sábado, 20 de setembro de 1997 

Órgão (k) Sistema Tucanus deProdirçòes H Fnndatbn Conor Farias H Diretor do Redação: Frederiro Luiz 

Esta Edição cooíêm 
Páginas p 

dois cadernos 

B 

MA: R$ 1,00 Outres Estacbs: RS 1,50 

Tio Gerson é acusado de usar dinheiro 

público para compra de gado nelore 

■ Boi na moita 

Matadouro 

registra 

aumento 

de abates 

A operação Boi na Moita, 
realizada para coibir o abate 
cladestino de bovinos, suínos 
e caprinos, conseguiu 
aumentar o número de abates 
no Matadouro Municipal. 

Segundo o Diretor do 
^/epai"lamento de Inspeção 
Municipal, Advandro Rocha, 
foram apreendidos de 
l.SOOkg de carne que eram 
comercializadas sem o 
carimbo da Inspeção 
Sanitária. 
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Dôlaf Comercial 
Compra _R$ 1,0925 
Dólar Comercial 
Venãa R$ 1,0930 
Dólar Paralelo 
Cmn prá R$ 1.125 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1,135 
Dólar Turismo 
r nmpra R$ 1.075 
Dólar Turismo 
Venda . R$ 1.105 
Ouro (g) 
Venda _R$ 11,311 
Poupança 
Rendimento - 1.2036% 
Ufir 
Valor R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro   — R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$7 66 

Correio 

demite 

grevistas 

A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 
anunciou a demissão de 153 
trabalhadores que 
participaram de greve por 
melhores salários. 

Pará os Correios a 
demissão foi justa. O 
sindicato da catergoria 
promete recorrer da 
decisão; 

Noticias nacionais na 
Página 1-6 
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O prefeito dc São Pedro I)'Agu.i Branca, Gerson Davi, é responsabilizado por crateras 

Últimas 

Roberto Domes abre 

seminário sobre LDB 

Roberto I tornes, presidente 
da Confenem, a Confederação 
nacional que reúne os 
estabelecimentos de ensino 
privado, abriu ontem às 18 hs, 

um seminário sobre a Dn das 
Diretrizes Básicas da Educação. 

A série de debates se 
estende por todo o dia de hoje 
na Associação Comercial ç 

industrial de Imperatriz. 
O evento é promovido pelo 

sindicato local das Escolas 
Particulares, presidido pelo 
Engenheiro Antônio Ladeia. 

Flagrante 

:« m 

O Grupo de Voluntárias de Imperatriz, uma entidade de caráter filantrópico e 
beneficente, foi reativado com escolha da Comissão Provisória. A primeira Dama 
Shirley Marques, foi eleita presidente do grupo e já iniciou uma série de contatos e 
reuniões para estabelecer prioridades do plano de metas. 

Saúde vacina cães e gatos 

Trinta e Três Postos de 
Saúde funcionam hoje para a 
Campanha de Vacinação 
contra a Raiva Canina que 
acontece hoje em todo o 

pais. 
Em Imperatriz, a 

Secretaria de Saúde instalou 
Postos nas zona urbana e 
rural para melhor facilitar o 

acesso dos proprietários de 
cachorros e gatos. 

Veja a lista completa dos 
Postos que vacinam contra a 
Raiva. Página 1-8 

Domingo Alegre estréia dia 28 

O Programa Domingo Alegre 
retorna ao ar, exibido na TV 
Capital, canal 5, no próximo dia 
28 de setembro. 

Apresentado por Conor 
Farias, o Domingo Alegre repete 
a conhecida fórmula do sucesso; 
a disputa entre colégios da 
região tocanli na. Os primeiros a 
confirmarem foram as Escolas 
São josé de Ribamar e .Emas 
Ribeiro. 

O Domingo Alegre de 97 se 
divide em cinco quadros: 
Gincana Esportiva, Gincana 
Cultural, Quem Sou Eu, 
Desenho Surpresa e 
Convidados. 

Os colégios participam das 
Gincanas. 

A Gincana esportiva tem 
Futebol Sciety, Voleibol/l este, 
de Resistência, Bicicleta 
Frgomélrica, esteira, Damas, 

Xadrez, Snooker, Natação e Ping 
Pong. 

A Gincana cultura apresenta 
dois quadros: Passa e repassa e 
sh( >w de cal<)ur< )s. Os trai licionais 
quadros. Desenho Surpresa e 
Quem Sou Eu estão de volta. 

Os convidados serão sempre 
um artista regional, o corpo de 
jurados e uma personalidade 
que participa do quadro !Jra 
quem você tira o chapéu. 

O prefeito de São Pedro 
D'Água Branca, Gerson 
Davi, é acusado de 
enrequecimento ilícito. 

Segundo o vereador 
Weilen Pereira de Sousa, o 
prefeito estaria usando o 
dinheiro do Fundo de 
Participação dos Municípios, 
FPM, para a compra de gado 
bovino da raça nelore. 

A denúncia também é 
confirmada pelo agricultor 
Raimundo Patrício. 

Conhecido como Tio 
Gerson, o chefe do 
executivo de São Pedro 
DÁgua não foi encontrado 
para responder as 
acusações. 

Veja mais denúncias na 
Página 1-3. 

■ Vila Nova dos 

Martírios 

O Jornal Capital 
encerrou a primeira fase de 
reportagens sobre os 
novos municípios, que 
tiveram a primeira eleição 
em 1996. 

Nessa primeira fase, foi 
investigada a situação de 
vida em Senador La 
Rocque, Campestre, 
Senador Edison Lobão, 
Ribamar Fiquene, 
Cidelândia, Vila Nova dos 
Martírios e São Pedro 

ITÁgua Branca. 
Administrado por João 

Moreira Pinto, Vila Nova dos 
Martírios foi a única cidade 
em que a população Icoal, 
em sua esmagadora maioria, 
aprovou a administração do 
executivo local. 

Tanto na sede do 
município quanto nos 
distritos de Curvelândia e 
Marcolândia, o prefeito João 
Pinto tem correspondido 
aqs seus eleitores. 

Transporte aéreo 

Vaspex ganha 

da Rio-Sul 

A Rio-Sul Serviços Aéreos 
Regionais, empresa coligada da 
Varig, está causando transtornos 
a seus clientes. 

M uitos deles já confirmaram 
com o Jornal Capital que, na 
segunda-feira,, acionarão o 
Departamento de Defesa do 
Consumidor da Prefeitura 
Municipal. A Rádio Capita] é uma 
das empresas prejudicadas. 

Desde o dia 12 de setembro, 

às 22:42 hs, foi despachado 
equipamentos para a emissora. 

Quem expediu a mercadoria 
foi a empresa Ponto de Apoio 
Técnico Eletrônico Ltda. 

Até ontem a mercadoria 
ainda não tinha chegado. 

A concorrente da Rio-Sul, a 
Vaspex, empresa coligada da 
Vasp, promete entregar 
qualquer encomenda eift apenas 
três dias. 

Sinrural movimenta 

Parque de Exposição 

Aconfecc de 03 a 05 de 
outubro, a Vaqueijada no 
Parque de Exposições 
lourenço Vieira da Silva. 

Os três primeiros colocados 
recebem da comissão 
orgabizadora do evento, três 
motos 9 km. 

A Banda Maradona. de 
Fortaleza-CE, especializada 
em Forró, já confirmou 
presença no evento. 

De 16 a 19 de outubro, o 
Parque de Exposições de 
Imperatriz recebe a Festa do 

Rodeio. 
A dupla sertaneja Cristhian 

e Ralph já confirmaram 
presença na Festa do Rodeio. 

O evento também vai expor 
pequenos animais e 6 primeiro; 
colcoado no concurso leva uma 
moto 0 km. A Vaqueijada e a 
Festa do Rodeio servem para; 
animar o Parque de Exposição, 
os eventos são jsumovidos jxJo 
Sindicato Rural dc Imperatriz, 
que tem na presidência, o 
Coronel Guilherme Batista 
Ventura. 

—- 

Capital 

Social 
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■ Operação Boi na Moita 

Prefeitura divulga balanço: 1.300 kg apreendidos 

Com a operação, a procura por abate .no Matadouro aumentou em 40% para bovinos e em 70% para suínos. Agora os 

fiscais pretendem fazer plantão em lugares estratégicos 
A Prefeitura de Imperatriz 

acaba de divulgar o balanço do 
primeiro mês de atuação da 
fiscalização do abate clandestino 
de suínos e bovinos em 
Imperatriz, conhecida como 
Operação Boi na Moita. A 
fiscalização foi realizada por 
técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural 
(Serur). 

Até agora, segundo 
informou o Diretor do 
Departamento de Inspeção 
Municipal, Advandro Rocha 
Júnior, foram apreendidos mais 

de 1.300 kg de carne que 
estavam sendo convrcializadas 
sem o carimbo (Pa inspeção 
sanitária. Para Advandro Jr. o 
balanço da operação é positivo, 
mas resultado em termos de 
número de apreensão ainda não 
é satisfatório. Segundo ele, a 
equipe que está trabalhando 
ainda é muito pequena. 
Atualmente a Serur dispõe 
apenas de uma viatura, cinco 
fiscais e dois policiais militares, 
para cobrir todo o município. 

De acordo com o diretor de 
Inspeção, para obter êxito total 

na Operação seria necessário 
uma equijie de pelo menos mais 
dez homens, duas viaturas, dois 
telefones celulares e no mínimo 
quatro policiais. "Quando 
atuamos em um setor que tem 
mais cinco açougues próximos 
só conseguimos autuar os 
primeiros, porque as pessoas 
escondem a carne e nós não 
temos direito legal de adentrar 
nas residências para fiscalizar 
melhor", explica Advandro 
Júnior. 

Ele ressaltou que a presença 
dos policiais é' de grande 

importância em razão da 
resistência encontrada por parte 
de alguns açougueiros, que 
chegam a ameaçar os ficais. 
Disse que apesar das 
dificuldades a operação tem 
conseguido inibir a ação dos 
açougueiros e marchantes 
infratores. A prova disso é que a 
procura por abale no Matadouro 
Municipal aumentou em 40% 
para bovinos e em 70% para 
suínos, que antes era quase 
zero. "Havia dias em que o 
matadouro não abatia sequer 
um animal suíno", comenta. 

Operação vai continuar 

O diretor de Inspeção 
Advandro Jr. reafirmou a 
continuação da fiscalização, e 
agora de forma mais acelerada 
com o método de "espera". A 
operação de espera funciona 
quase em tempo integral através 
do sistema volante, onde a 
equipe fica de plantão jios 
pontos estratégicos, atingindo 
vários bairros ao mesmo tempo 
e em horários diferentes. Com 
esta operação já foi apreendido 
um boi inteiro. 

\l/ 

"    .ii«. um uui miciro.. 

Encontro de secretários de Educação acontece hoje 

O sistema educacional do município servirá de exemplo aos secretários das cidades da região e dos novos municípios 

Os secretários de Educação 
dos municípios da região e dos 
novos municípios se reuniram 
ontem, no auditório da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
O encontro teve início às 8h e 
transcorreu durante todo o dia. 

O encerramento dos 
trabalhos foi por volta das 18h. 
Este dia de debates estava sendo 
organizado pela Secretaria 
Municipal de Educação (Seduc) 
por determinação do prefeito 
Ildon Marques. A Secretaria 
estimou que cerca de 20 

secretários irão participaram 
deste encontro. 

Entre os assuntos que foram 
levantados estão: a proposta 
orçamentária para o i iróximo ano; 
adaptação do Plano de Cargos e 
Carreira do Magistério à 
resolução do Conselho Nacional 
de Educação (CNE); o Sistema 
Municipal de Educação e as D-is 
de Diretrizes e Base da Educação 
(LDB), entre outros. 

A iniciativa do encontro partiu 
dos próprios secretários por 
ocasião do Programa de Apoio 

aos Secretários Municipais de 
Educação (Prasem), que foi 
realizaih) em São Luís, com o 
apoio dtf Ministério da Educação 
e do Desporto (MEC). O 
secretário municipal da 
Educação, Agostinho Noleto, 
também, participou deste 
encontro. 

Imperatriz foi escolhida como 
local do encontro devido a 
organização do seu Sistema 
Educacional. Os secretários 
compartilharam experiências da 
cidade sob as orientações do 

FORTALEZA 
'M/P. 
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APARECIDA 

1,2,3 (IRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCE PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E Êú/h ¥ÍMjÊ[WJ. 

secretário Agostinho Noleto e 
sua equipe. 

O encontro contou, ainda, 
com a participação dos 
secretários Edson Lima 
(Eazcnda), José Ribamar 
Oliveira (Planejamento) ejosé 
Moura Ferreira 
(Administração). O material que 
foi utilizado no encontro foi 
confeccionado pela equipe de 
técnicos da Seduc. Foram usado 
modelos de Planos de Cargos e 
C arreira, baseado na realidade 
década município. 

ÍÂ 

é 

Agostinho Noleto, secretário de Educação de Imperatn 

Programa 

llmperatrlx 24 horas. 

fde segunda a sexta-feira, de 

meio dia às 13h00. 

Apresentalção: 

CoMtor Farias 

e 

Frederico 

Luiz. 

TV Capital, canal 5, o seu 

| canal de informações 
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Prefeito aplica dinheiro público em gado nelore 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

Quando será que a 
governadora Roseana Sarney 
realmente voltará seus olhos 
para o povo da Região 
Tocantina? 

Principal 
obstáculo 

A educação ainda é o 
principal obstáculo para o 
crescimento econômico do 
País. 

Um estudo divulgado esta 
semana pelo Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento mostra que 
o principal obstáculo para o 
crescimento do Brasil a médio 
prazo já não são mais as 
políticas estruturais e sim a 
educação. 

0 ministro Paulo Renato de 
Sousa participiu, ontem, de 
encontro em São Paulo com 

^empresários de diversos 
Otores onde foi discutido 

-spectos econômicos 
nacionais, sendo que pela 
primeira vez a educação foi o 
foco dos debates. 

Surto 
de sarampo 

1 erça-feira, 16, às 16h, uma 
comissão formada pelas 
técnicas Maria Sandra Moura 
Vieira Azevedo, do Ministério 
da Saúde, Maria 'de Jesus 
Borges Rangel e Maria de 
Lourdes Raposo, do 
Departamento de Vigilância 
H^pidemiológica da Secretaria 
de Estado da Saúde promoveu 
uma reunião na sede da 
Semus. Do encontro, 
participaram o secretário de 

úde do Município, Carlos 
mies de Amorim, o adjunto, 

Aírton Jamenson, e o 
superintendente de Saúde da 
Região Tocantina, Jairo 
Casanova. 

Destaque, ainda, para a 
presença de Ovídio Raposo, 
diretor do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica da 
Semus. 

Na oportunidade, Sandra 
Azevedo disse que "a nível de 
Brasil, o sarampo, cujo surto já 
virou epidemia em algumas 
localidades, é motivo de 
preocupação por parte do 
Ministério da Saúde. E temos 
certeza de que o vírus já está 

circulando no Maranhão, já qu( 
em estados vizinhos já foi 
comprovado através dt 
exames alguns casos da 
doenças. 

E preciso que as 
secretarias de saúde dos 
municípios fiquem em alerta, 
porque o sarampo é uma das 
doenças de fácil transmissão. 
Por isso, se alastra 
rapidamente. Pretendemos 
fazer um trabalho preventivo 
de controle da doença e 
pedimos o apoio das 
prefeituras, porque através da 
parceria a níveis federal, 
estadual e municipal, se tornará 
possível a concretização desse 
objetivo". 

Fazendo 
cobrança 

O Ministério da Saúde está 
cobrando dos estados e 
municípios que sejam 
notificados os casos de 
sarampo ajxís diagnóstico para 
que se possa, através desse 
registro oficial adotar medidas 
de erradicação da doença que 
estava sendo considerada 
contralada pelas autoridades 
desde 1986. 

Lourdes Raposo, da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
informou que já foram 
confirmados dois casos no 
Maranhão. 

Medidas 
preventivas 

O sarampo é uma doença 
infecciosa aguda, transmissível 
e extremamente contagiosa. 
Ou seja, ela passa de uma 
pessopa para outra com muita 
facilidade. O agente causador 
é o vírus do sarampo, que é 
transmitido através das 
secreções do nariz e da 
garganta quando o doente 
tosse, espirra, fala ou 
simplesmente respira. A 
imunidade só é adquirida por 
meio da vacina. E, para evitá-la, 
a comunidade deve procurar os 
postos dè vacinação. 

Essa comissão técnica do 
Ministério da Saúde e 
Secretaria de Estado da Saúde 
está percorrendo os 
municípios da Região Tocantina 
e contatando com órgãos do 
setor em busca de informações 
quanto a incidência de sarampo 
para manter o controle. 

Lanchonete MC BRUNU'S 

SUCOS, VITflMINnS, SRNDUICHCS, TIRO 
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O prefeito de São Redro 
D'Água Branca. Gerson Davi, 
está desviando os recursos do 
município que deveriam ser 
aplicados para minorar os 
problemas da comunidade. 

A acusação é formulada pelo 
vereador Weilem Pereira de 
Oliveira. 

Segundo o parlamentar, Tio 
Gerson, como é conhecido o 
prefeito, está "roubando o 
dinheiro dos cofres da 
prefeitura para aplicar em suas 
fazendas". 

Weilem Pereira afirma que 
Tio Gerson está comprando 
gado bovino com o dinheiro do 
contribuite. 

Ele também acusa o prefeito 
de abandonar os poços 
artesianos deixados pelo Padre 
Geraldo, falecido no ano 
passado. 

O agricultor Antônio Soares 
denuncia a cratera que ameaça 
derrubar sua casa. 

"Isso aqui é bem pertinho do 
centro da cidade, mas o prefeito 
já falou que nada vai fazer por a 
gente porque nós votamos em 
Nerias Teixeira para prefeito", 
disse. 

Revoltado, Antônio Soareas 
afirma que Tio Gerson só sabe 
mesmo é "tomar uma 
cervejinha com o dinheiro do 
povo". 

Outro agricultor, Raimundo 
Patrício, confirma as denúncias 
de enriquecimento ilíticito. "Ele 
está comprando gado bovino da 
ra.a nelore com o nosso 
dinheiro". 

O prefeito Gerson Davi não 
foi encontrado pelo Jornal 
Capital para responder as 
acusações. 

I 
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■ 

m São Pedro □'Água Branca 

Prefeito Gerson Dnvi é acusado dé corrupção 

Vicinais estão em péssimo estado 

O comerciante Francisco 
Osmar Camelo de Sousa, 
conhecido em São Pedro 
D'Agua Branca pelo 
sobrenome camelo, disse que 
a educação no município está 
abandonada. 

Ele confirma o corte no 
programa do leite e na 
merenda escolar da rede 
municipal de ensino. 

Meio Ambiente 

Camelo teme pelas 
estradas vicinais durante o 
inverno pois "sequer foi 
executada a raspagem", 
confirmou. 

A produção agrícola de São 
Pedro D'Agua Branca, de acordo 
com Camelo, deverá ser 
prejudicada pois o agricultor 
gastará mais com o aumento do 
custo do transporte. 

Ede também prevê o 
desperdício de muitos produtos 
agrícolas com a situação da 
estrada no inverno. 

As crateras em São Pedro 
DÁgua Branca parecem atingir 
toda a cidade. 

E o que confirma a 
doméstica Antônia dos Anjos 
Cabral. 

A sua casa, próximo ao 

mercado também está 
ameaçada. 

Ela reclama que a prefeitura 
até o momento não tomou 
nenhuma providência e a 
situação deve se agravar no 
inverno. 

"Eu não tenho para onde ir, 
caso tenha que abandonar 
minha residência", lamenta a 
doméstica. 

Delegado esclaresce autuações do Ibama 

Embora admita que o Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) realiza 
um trabalho válido, em cima 
dos agentes predadores ou 
poluidores do meio ambiente 
na Região Tocantina, o 
delegado regional da Sema 
(Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente), ValdemarTeles da 
Silva, discorda das autuações 
feitas em cima dos 
empreendimentos que não 
possuem licença de operação 
da Sema. Segundo ele, esse 
papel é de incumbência da 
própria Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente. 

O delegado regional veio a 
Imperatriz, ontem (19), para 
esclarecer que desconhece 
que a direção da Sema, a 
exemplo da Delegacia 
Regional, com sede no 
povoado Pequiá (Açailândia), 
tenha dado autorização para 
qualquer que seja a equipe a 

autuar empresas por falta de 
licenciamento na Região 
Tocantina. Disse que nenhuma 
providência tomará quanto a 
atuaçao do técnico do Ibama, 
José Ferreira Luz, especialista 
em gestão ambiental, mas que 
está à disposição da classe 
implicada apenas no que toca 
ao licenciamento ora exigido. 

Quanto ao auto de infração, 
o delegado regional argumenta 
que se faz necessário o 
cumprimento das 
determinações da Legislação 
Ambiental, de acordo como 
este foi aplicado. Lembra que, 
como diz a Legislação, o Ibama 
é o órgão que age de forma 
supletiva, mas ajxmas onde não 
existe a Secretaria de Estado 
ou o Departamento Municipal 
que trabalha nessa área. "No 
caso do Município de 
Imperatriz, onde há atuação de 
ambos os órgãos, vale a 
interpretação a quem está 
atuando", afirmou, ontem, o 

delegado Valdemar da Silva. 
Outro fator importante nas 

discussões que se aceleraram 
no decorrer da semana é o fato 
de, em Imperatriz, o 
Departamento do Meio 
Ambiente já ter contactado a 
delegacia regional da Sema 
para elaborar um plano de ação, 
por meio do qual fiscais de 
ambos os órgãos e o próprio 
delegado notificariam todos os 

empreendimentos passivos de 
licenciamento junto a Sema. O 
objetivo, segundo informa o 
delegado, é manter o controle 
das empresas que possam 
causar poluição no sentido de 
minimizar os impactos 
ambientais causados. 

"Essa programação já foi 
elaborada e nós vamos colocá- 
la em prática tão logo seja 
esclarecida toda essa celeuma, 
que está ocorrendo na região. 
Nao fica bem nós colocarmos 
nossas equipes em campo 
paralelamente com a do Ibama, 

"o que poderia causar um 
atrito". Nos mês de outubro, 
uma equipe da Coordenação de 
Monitoramento e Controle da 
Qualidade Ambiental — 
CMCQA — irá monitorar os 
empreendimentos já 
licenciados pela Sema e 
promover a coleta de água em 
todos os corpos hídricos do 
Município de Imperatriz. 

Além disso, Valdemar Teles 
da Silva lembra que a Delegacia 
Regional está em fase de 
estruturação, tendo sido 
liberados novos equipamentos 
pela governadora Roseana 
Sarney, como um veículo 
Toyota, uma lancha voadeira, e 
demais equipamentos de 
escritório e de 
desenvolvimento de 
campanhas de educação 
ambiental, a exemplo de 
máquinas filmadoras, video- 
cassetes, televisores, retro- 
projetor, máquina fotográfica e 
computador, entre outros. # - ' »——""..v ..Lv v-v/in«lumim, Lumpuuuior, entre outros. 

Semana do idoso será comemorada 

A Semana do Idoso, 
comemorada no período de 22 a 
26 de setembro, não passará em 
branco em Imperatriz. O Centro 
de Convivência do Idoso (CCI), 
departamento vinculado à 
Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Comunitário e 
do Trabalho (Sedesct) elaborou 
uma vasta programação para 
comemorar a data 

O Centro de Convivência 
programou para cada dia da 

semana uma atividade diferente. 
Na segunda-feira (22), as 
comemorações terão inicio com 
um clima de nostalgia Os idosos 
foram convidados a levar para o 
CCI suas fotografias antigas, com 
as quais será montada uma 
exposição. O tema do dia vai ser: " 
Recordar é viver". As senhoras irão 
contar as histórias de suas vidas 
através das fotos e serão 
premiadas. Os prêmios serão jiara 
quem melhor contar as histórias. 

melhor exposição e também para 
quem levar o maior número de 
fotos. Os organizadores também 
estão preparando uma sessão de 
múscias que marcaram éjiocas. 

Na terça-feira (23), as idosas 
irão visitar o Quinqüagésimo 
Batalhão de Infantaria e Selva (50° 
Bis). A quarta-feira (24), será 
marcada por um shaw de talenüjs. 
Nesse dia, elas poderão dançar, 
cantar, interpretar, o que quiserem. 
Será premiada a senhora mais 

elegante, a mais "elétrica", que tem 
mais tempo de casa... Já na quinta, 
o Centn > < ie Convivênica reserv< m 
para as idosas mostrarem os seus 
talentos culinários. Elas poderão 
trazer receitas de casa e fazer ali 
mesmo o seu prato. Também 
haverá premições. O prato mais 
exótico ganhará prêmio, o mais 
ornamental, o diferente etc. 
Também receberá \ irêmio a idosa 
que melhor explicar para as 
colegas a sua receita 

á Cl 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale TransDortc foi uma rnnniilc-t-d : ... 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Esquentando 

A eleição para a 
Presidência da Republica 
começa a esquentar, qual 
o cidadão brasileiro que 
não gostaria de governar 
a nossa nação ? O poder, 
mais do que o proprio 
dinheiro consegue 
magnetizar as pessoas, na 
virada do milênio . ano 
que vem teremos a mais 
acirrada disputa pelo 

maior cargo polílito de 
nossa nação. Presidência da 
República. A juventude e o 
entusiasmo de Ciro Gomes 
ex-Governador do Ceará e 
ex-Ministro da Fazenda do 
Governo Itamar Franco, 
começa a ganhar grandes 
dimensões políticas em todo 
o País, a alta cúpula do 
PSDB está preocupada. 
Collor de Mello , ex- 
Presidente, aguarda ancioso 
a decisão da Justiça para 
voltar com carga total, 
Collor se acha injusliçado e 
acredita que pode nesta 
eleição reverter o quadro. 
Senador José Sarney, ex- 
Presidente, gostou dos 5 
anos que passou no jfoder e 
promete voltar, colocando o 
seu nome pela primeira vez, 
a disposição do eleitorado 
brasileiro. Luis Inácio Lula 
da Silva, ex-Metalurgico, se 
considera ainda, lider dos 
trabalhadores. Um pouco 
desgastado, Lula acha que 
esta será a sua derradeira 
cartada rumo a 
Presidência, caso não se 
eleja, se contentará em 
permanecer mamando nas 

telas do PT, até o final de 
sua vida. Fernando 
Henrique Cardoso, atual 
Presidente, lenta se 
beneficiar através de uma 
manobra política 
governista, a reeleição. 
FHC vai tentar em seu 
discurso, dizer para a 
população que precisa de 
mais quatro anos, para 
colocar em prática o plano 
Real II . Caso minha bola de 
cristal não esteja me 
enganando,esse é o quadro 
atual, que começa a 
esquentar os bastidores 
políticos do País. 

Isso é Incrível 

O Governador de São 
Paulo, cuja Capital é a 
maior da America Latina, 
Mario Covas, desiste de 
concorrer a reeleição para 
o Governo do Estado. 
Mario Covas que também já 
foi Prefeito de São Paulo, 
tem o seu nome no livro dos 
recordes, foi o Senador 
mais votado até hoje na 
historia política do nosso 
País, 8 milhões de votos. 

Será que o Governador de 
São Paulo está desistindo 

do Governo, para tentar a 
Presidência da República ? 
Em política eu só não ví, boi 
voar, ou melhor, já voa, é só 
colocar um boi no avião que 
ele voa. 

Críticas 

Até o presente momento 
os Novos Prefeitos, ( não 
confundir com Prefeitos 
novos), estão-recebendo 
críticas contundentes da 
imprensa local, por não 
estarem trabalhando como a 
população esperava' são 
eles: Alfredo Nunes ( 
Senador La Roque) 
Ribamar Azevedo 
(Amarante) , Raimundo 
Jorge ( Ribamar Fiquene), 
Antonio do Leque 
(Buritirana), Lisboa ( 
Cidelandia) e Ney 
Bandeira ( Governador 
Edson Lobão). Caso algum 
Prefeito discorde , pode 
remeter relação de obras 
executadas que nós 
publicaremos, sem cobrar 
nada. 

Entre Linhas 

Começou ontem e vai até o dia 25 deste mes, a campanha 
educativa coordenada pelo DNER, em comemoração a 
Semana Nacional de Transito, A Policia Rodoviária, vai 
tentar orientar os motoristas no sentido de prevenir 
acidentes. 

Hoje Sexta Feira acontece oo Salão Nobre do juçara 
Clube, as 2Ôh00, o lançamento da Revista Atual, que tom 
como editor responsável o empresário Ely Nascimento ( 
Gráfica Stylus). A capa traz a modelo Yara, nas páginas 
amarelas uma entrevista exclusiva cora a Governadora 
Koscana Sarney. é sem dúvida, mais um canal de 
comunicação, para divulgar as coisas boas e belas da cidaíie. 

l>r Antonio Pedro diretor da divisão de Zoonoses da 
Secretaria Munkiapl de Saúde, comunica que amanhã 
Sábado, está tudo em ordem para a campanha de vacinação 
anli-rábica. Serão instalados 7 postos fixos nas unidades de 
saude da rede municipal e 26 volantes que funcionarão em 
escolas, sede de entidades comunitárias, etc Não 
esqueça, amanhã vacine o seu melhor amigo. 

Está se tornando tradicional o Pato no Tucupí, servido 
aos Domingos no Restaurante da People, a cokmiâ paraense 
está adorando, o preço é cobrado, apenas R$ ti.Ot) por 
pessoa. Do lado o amigo Carlos com muita fidaiguia recebe 
os seus clientes, no famoso e tradicional Gelobom, opção é 
o que não falta na esquina mais movimentada da cidade. 

Espaço Aberto para a 

Ci a 
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Macedo 
com força I 

O vereador João Macedo 
dá mostra que será mesmo o 
candidato único e 
preferencial do PPB na 
região tocantina. Hoje ele 
participa, com a presença do 
deputado federal Davi Alves 
Silva, da inauguração da Vila 
Davi. 

Macedo 
com força II 

A nova Vila Davi fica nas 
imediações do Conjunto 
Vitória. De início, serão 
distribuídos 3,5 mil lotes. 
Some-se aos votos de Vila 
Nova dos Martírios. Mais 
Davinópolis. E os votos do 
vereador Macedo. Esta aí a 
fórmula para eleger um 
candidato a Assembléia 
legislativa. 

Ildon 
Marques 

De forma correta, Ildon 
Marques ainda não decidiu 
quais os candidatos a 

deputado federal e estadual que 
terão sua benção. Político 
moderno, Ildon deixa a 
definição para a última hora. 
Para não desgastar seus aliados. 
Além de guardar para si, o 
elemento surpresa, 
fundamental numa disputa 
acirrada. 

Roberto 
Dornes 

O presidente do Sindicato 
que reúne os proprietários das 
escolas particulares, Antônio 
Ladeia, mostra que está bem 
articulado em nível nacional. 
Ele trouxe para Imperatriz, 
Roberto Dornes, presidente da 
Confederação Nacional que 
reúne o ensino privado. Ontem 
e hoje, no auditório da 
Associação Comercial, 
acontece debate sobre a nova 
Ix-i de Diretrizes Básicas da 
Educação. 

Sem ódio e 
sem medo 

Parece que a intervenção do 
PMDB será nos moldes do 
saudoso Marcos Freire, cujo 
slogan, Sem ódio e sem medo, 
marcou época na política 
nordestina. Não há espaço para 
rancor. Mas existe a decisão 
firme de fazer um partido forte 
e unido para as eleições do 
próximo ano. Nada de pardieiro. 

André 
Paulino 

O médico e vereador André 

Paulino ITAlbuquerque disse 
que está confiante na 
administração Ildon Marques. 
Segundo ele, as verbas liberadas 
para Imperatriz devem melhorar 
a situação de vida da população. 

Raimundo 
Cabeludo 

O ex-prefeito de João lisboa, 
Raimundo Cabeludo, continua 
tripudiando quando o assunto é 
a MA 122. Ele afirma que a 
()rdera de Serviço assinada pela 
governadora Roseana Sarney, 
para asfaltar a rodovia, é para 
inglês ver. Ele ajnista toda suas 
fichas na incompetência do 
governo estadual. E pretende 
fazer da estrada, um de seus 
moles para retornar à 
Assembléia Legislativa. 

FHC 
enrolado 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso está 
enrolado. Não custa nada 
relembrar que a esquerda 
brasileria tem caciques de fazer 
inveja a qualquer sioux. Desde 
o novício Uila, puxador de votos. 
Até o rei dos bastidores, João 
Amazonas. Passando pelo apelo 
na classe média de Roberto 
Freire e Ciro Gomes, até o 
populismo deslavado de Leonel 
Brizola. Como se não bastasse, 
o presidente perde um aliado 
que é uma rajxisa em matéria de 
eleição. Trata-se do governador 
Mário Covas. 

X 
Curto e Grosso 

^ Cai o prestígio dele. Cai o prestígio dela. 

# E FHC já não é mais o mesmo. Tivesse eleição, haveria segundo turno. 

^ O homem está caindo pela tabelas. Já não era sem tempo. 

^ E lua cheia. Lua cheia. Cuidado com o cadeirudo. 

^ Hoje é dia de Trajano. O vereador assume a presidência do PSDB. 

^ Façam suas apostas. Façam suas apostas. Façam suas apostas. 

^ Quando é que a governadora Roseana oficializa sua entrada no PSDB? 

^ E quando o deputado Madeira saberá que os Tucanos são Roseana? 

# Vivo, Miguel Arraes faz jogo de bastidores com Ciro Gomes. 

O PSB tem na presidência uma raposa astuta e de esquerda. 

O PMDB de Imperatriz está em processo de pacificação. 

# Cristãos ortodoxos e apostólicos, finalmente fazem as pazes. 

^ Está chegando a hora. A policromia vem aí. Para arrebentar. 

Onde será o próximo assalto a banco na região tocantina? 

^ Onde está Wally. Onde está Amtõnio Ladeia. 

# Prefeito popular nos novos municípios, somente um: João Pinto. 

0 Vila Nova dos Martírios está na crista cia onda. 

Aquele abraço para Machado Neto, super colunista do JC 

O Jornal Capital é úma publicação do 

Sistema lutanu's de Produfões 

Narciso Pires Reny Brito França Coelho 
Diretor Presidente Diretora Financeira Diretor Comercial 

JORNAL CAPITAL 
Super Quadra 602, Rua 4. Casa 3 - CEP 65900-000 - Telefax (098) 723-3022- Imparatríz-MA 

Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Aílton dos Santos Cardoso 
Rua Bom Futuro. 583- Fone: (098) 722-1338/723-3022 - Imperatríz-MA 

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

F rederico Luiz Eliene França Cláudia Pinheiro 

Diretor de Redação Diretora Gráfica Diretora Informática 

Subeditores: Francisco du Valle. Josafá Ramalho 
Colaboradores: Machado Neto. Linda Veloso. Soraya Luiza. Renilson Sousa. Jorge 
Quadros Thompson Mota e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Clodomir Alves 

: 0 Jornal Capilal ro rlx n«»iu lia V;< iu ia l -aado r Vo/. da Amérka 
Os artigose notas assinadas na-, l olnnav ix m t nino os t-nsaios publicados, nao rclVleni 

necessariam* nu a opinião do Jornal 
Fotos o matérias « nviada- na.. r/t. - d. ...L id,.-. na sino qm não laiblicadas 

■ -- tymÊm 

Utilidade Pública 20/09/97 
••••••• • • • ' ' •• • •• • •: 

Polícia Militar   190 
Delegacia de Plantão  r | 722-1287 
Corpo de Bombeiros __ 193 
Hospital de Plantão (Geral)_ 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria)  721-8174 
iAáÍMip 721-0662 
Estação de iTremlIiiiiM Ly i1: T ü-éA1'", 4 723-2260 

|iiéi|li íliiil lUéíli i lllli Í! iji® ' 1 |l 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 _ í | 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 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Josafá Ramalho Sábado, 20 de setembro de 1997 □ regional □ 1-5 

■ Senador La Rocque 

Portuguesa pode assumir liderança do campeonato 

Depois de passar por momentos difíceis o Portuguesa de Desportos, supera os obstáculos, e a sorte 

pode lhe dar a liderança do campeonato municipal 

A Portuguesa de 
Desportos conseguiu dar a 
volta por cima no campeonato 
amador da primeira divisão 
de Senador La Rocque. 

Ü time que no início da 
competição não conseguiu 
encontrar a sua formula de 
jogo, finalmente espantou a 
zebra, passou times 
considerados fortes e chegou 
a vice liderança do torneio. 

Para Dida Pinheiro 
atacante do Portuguesa, os 
últimos resultados 
mostraram a garra que todos 
os jogadores do time 
possuem , "Temos um grade 
elenco, capaz de derrubar 
todos os obstáculos que 
surgirem a nossa frente", 
afirmando acreditar que 

aquela agremiação se 
consagrará vencedora do 
primeiro campeonato amador 
de Senador I^i Rocque. 

Além da disponibilidade do 
trabalho determinado de todo 
o elenco, o Portuguesa de 
Desporto, pode contar ainda 
com uma sorte, no último fim 
de semana o Elétro atual líder 
da competição colocou em 
campo na partida contra o 
Olho D'Água, jogadores que 
haviam recebido três cartões 
amarelos, com a infração time 
pode perder pontos e 
consequentemente a 
liderança do torneio. 

A punição do Elétro ainda 
será definida, o Secretário 
Municipal de Desporto de 
Senador Ozias Pânzilo, que se 

encontra em São Luís, já foi 
comunicado sobre o assunto, 
em resposta, o vice-prefeito, 
informou que no fim de 
semana estará mantendo 
reunião com od deportistas e 
na oportunidade, o recurso 
impetrado pelo Elétro será 
julgado, mas deixou claro sua 
pretensão em fazer valer as 
regras do campeonato. 

Dida Pinheiro, disse não 
defender uma punição para o 
segundo colocado da 
competição, "defendo apenas 
que às normas criadas para 
melhor dirigir o torneio seja 
cumprido" enfatizou, 
acrescentando que o 
Portuguesa caso assuma a 
liderança por este motivo "fica 
muito grato. 
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Dida Pinheiro, "temos um grande elenco 

Proger supera dois mil contrato no mês de agosto 

O Programa de Geração de Emprego e Renda já liberou um montante equivalente a R$ 15,7 milhões 

PROGER RECEM FORMADO 

■'t* UF Quantidade Saldo Devedor 
de Total 

Contratos 
BA 21 63.100,82 
GO 02 10.106,54 
MG 37 273.801,87 
MT 17 38.731,41 
PA 01 5.000,00 
PB 72 166.102,84 
PR 902 2.154.351,47 
RN 36 100.569,80 
RS 143 415.564,88 
SC 31 89.966,60 
SP 71 198.386,06 
TOTAIS 1.293 3.533.682,29 

PROGER MICRO E PEQUENA EMPRESA 

UF Quantidade Saldo Devedor 
de Total 

Contratos 
CE 02 32.000,00 
GO 14 249.270,70 
MG 135 1.733.057,94 
MS 03 40.000,00 
MS 02 10.000,00 
PB 03 45.002,73 
PR 255 3.005.142,00 
RN 10 127.365,74 
RS 112 1.532.067,28 
se 60 865.359,40 
SP 27 392.765,44 
TOTAIS 623 8.032.031,23 

A Caixa Econômica 
Federal atingiu duas mil 
contrtações no âmbito do 
p tílgrama de Geração de 
? mprego e Renda -Proger. 
No mês deagosto, foram 
fechados 767 contratos, no 
valor de R$ 5,7 milhões. O 
valor aplicado pela Caixa já 
superou R$ 12,5 milhões. 

Na modalidade para 
profissionais recém- 

formados, foram 390 
contratos fechados no mês de 
agosto, no valor de R$ 1,1 
milhão. As contratações com 
esta linha de crédito 
totalizaram 1.293 desde a sua 
implantação, com 
financiamento de R$ 3,5 
milhões.O paraná foi o Estado 
que mais efetuou operações 
com linhas de crédito do 
Proger. Foram 125 

financiamentos para recém- 
formados e 146 para micro e 
pequenas empresas só no mês 
de agosto. Depois, segue 
Minas Gerais, com 54 e 80 
contratos respectivamente. O 
Rio Grande do Sul fechou 51 
contratos em cada uma das 
modalidades. 

Km pernambuco, a Caixa 
financiou convênio com a 
üniversodade Federal 

daquele Estado, Ufpe, para 
desenvolver projetos de 
financiamento para recém- 
formados. Através de contrato 
de cooperação técnica, a Ufpe 
possibilitará a implantação do 
Proger no EStado, 
encarregando-se da 
apresentação e análise das 
prpostas, além da capacitação 
gerencial dos interessados. 

Em Santo André, no Estado 

de São Paulo, foi assinado o 
primeoro contrato, no âmbito 
do proger, beneficiando uma 
empresa que atua no ramo de 
serralheria de alumínio e 
ferro. A empresa utilizará os 
recursos do proger para 
comprar novos 
equipamenm tos, além de 
modernizar suas instalações. 
O valor do projeto é de R$ 63,9 
mil e o valor financiado para 
investimentos fixos será de R$ 
38,5 mil. A empresá também 
recebrá R$ 11,5 mil para 
capital de giro associado, 
resultando numa contratação 
final de R$ 50,0 mil. O 
empréstimo terá 48 meses 
para pagamento do 
investimento fixo e 24 meses 
para o pagamento do capital 
de giro.Em todo o país, a 
Caixa dispõe de R$ 130 
milhões para empréstimos 
(recursos originários do Fat- 
(Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) para o ano de 
1997. As linhyas de crédito do 
proger foram lançadas na 
Caixa, como piloto em 
fevereiro de 97 e o seu 

lançamento nacional ocorreu 
em maio do mesmo ano. 
Alguns escritórios de 
negócios da Caixa Econômica 
ainda não aderiram ao 
programa. Para operar com o 
proger é necessário que 
exista, no município, uma 
comissão de Emprego que 
defina a aplicação dos 
recursos e acompanhe os 
financiamentos contratados. 

A Caixa está propondo 
alterações no proger ao 
Ministério do Trabalho. 
Dentre elas, está o aumento 
do limite de crédito a recém- 
formados de R$ 5 mil para R$ 
10 mil, de acordo com a área 
de atuação do proponente, e 
financiamente para 
profissionais de nível médio. 
Também está-se propondo o 
aumento da prporção do 
capital de giro associado para 
50%, que atualmente 
corresponde a 30% do 
investimento fixo. As micro e 
pequenas empresas com 
menos de um ano de atividade 
terão financiamentos 
limitados a R$ lOmil. 

Mulheres realizam encontro em Pamaíba 

Várias delegações da região Tocantina, participaram do Encontro das Mulheres 

Marginalizadas, em Pamaíba no Estado Piauí 

"Altamente positivo". 
Foi desta forma que a 
vereadora J.osefa Coimbra 
avaliou o 1 Encontro das 
Mulheres Marginalizadas 
do Nordeste realizado na 
cidade piauiense de 
Parnaíba. 

Josefa Coimbra que 
compareceu a sessão da 
câmara de Senador La 
Rocque nesta quinta feira, 
fez a seus colegas um 

relato de tudo o que foi o 
encontro onde esteve 
representando as mulheres 
larroquenses. 

O evento teve a duração 
de três dias, e o objetivo foi 
de "Concientizar as 
mulheres sobre seus 
direitos". 

Na oportunidade foram 
ministradas palestras que 
contaram com a presença 
de psicólogas. 

Segundo a vereadora, 
delegações de todos os 
Estados da região Nordeste 
estiveram presente, cada 
uma sob a direção de uma 
coordenação. Ela ressaltou 
o conhecimento que obteve 
sobre a situação de 
milhares de mulheres 
brasileiras, "que vivem 
oprimidas na Alemanha, 
Costa Rica e outros países". 

Josefa Caoimbra 

apresentou, durante a 
sessão ordinária, textos 
analizados durante o 
encontro, onde o futuro da 
mulher e sobre-tudo 
nordestina foi o tema 
central de todos os debates. 

O evento realizado era 
Parnaíba, foi promovido 
pela Pastoral da Mulher 
das diversas dioceses no 
Regional Nordeste V e na 
oportunidade foram 

traçados os planos para o 
terceiro milênio, e a 
p o s i ç à o d a m u 1 h e r n o 
novo contexto social do 
ano 2.000. 

para o Encontro das 
Mulheres marginalizadas 
do Nordeste, Alzira 
Soriano, foi a escolhida 
g o m o m o d e 1 o d e lula. 
Alzira foi a primeira 
mulher do país a se 
tornar prefeita por voto 

direito no ano de 1969, 
superando as forças de 
um regime machista e a 
arrogancia dos coronéis 
da época. 

Ao lembrar de Alzira 
Soriano, Josefa Coimbra 
desabafou: "Isso nos vale 
como exemplo, para não 
deixar-mos baixar a 
cabeça quando o prefeito 
nos chama a fazer um 
acordo que prejudicará o 
povo". 

Hospital Santa Maria 

Da - QfUç&t,. 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Intel consegue dobrar 

capacidade dos chips 

Técnica permite aumentar potência 

desde PCs a câmeras digitais 

A Intel, maior produtora de 
semicondutores do mundo, 
anunciou um avanço 
tecnológico importante que 
dobra a capacidade de 
armazenamento de dados dos 
chips. Esta conquista vai 
melhorar muito o 
desempenho da próxima 
geração de computadores 
pessoais e outros produtos 
eletrônicos como câmeras 
digitais, videogames e 
telefones " intel igentes". 

Nesta quarta-feira (17), a 
empresa apresentou seu 
primeiro produto que utiliza 
esta nova tecnologia: um chip 
de memória flash com 64 
megabil de capacidade, o 
quádruplo fios que estão 
atualmente no mercado. Este 
tipo de chip é muito usado para 
armazenar dados importantes 
em PCs, telefones celulares e 
computadores de mão. Ao 
contrário da maioria dos chips, 
ele consegue manter os dados 
intactos mesmo se a 
alimentação de energia for 
interrompida. 

O novo StrataFlash é o 
primeiro a armazenar dois bits 
de informação no espaço em 
que antes "cabia" apenas um 

em cada transistor "Dois bits 
no espaço de um é o começo 
de uma nova direção na 
tecnologia de memória", disse 
Gordon Moore, um dos 
fundadores da Intel e 
presidente de honra. Até 
agora os avanços na 
tecnologia de chips têm 
respeitado a "Lei de Moore", 
segundo a qual o poder e a 
complexidade dos chips 
dobram a cada 18 meses. 

A tecnologia deve 
encontrar aplicações mais 
amplas, segundo o inventor 
dela, Greg Apwood, um dos 
principais pesquisadores da 
Intel. "Isto vai permitir 
também o barateamento do 
produto", disse. 

Com esta novidade, as 
câmeras digitais, por 
exemplo, será capaz de tirar 
mais fotos com melhor 
qualidade enquanto os 
computadores de mão vão ficar 
menores e mais potentes. O 
objetivo da Intel é cada vez 
transformar o microcomputador 
em um aparelho central nas 
casas, ao combinar funções de 
televisão, telefone, cinema, 
música e entretenimento em 
geral com as tradicionais como 
processadores de textos e 

planilhas. 
A Intel possui 85% do 

mercado de chips para PCs e 
também é lider no setor de 
"flash memory"; com 33% de 
participação, de acordo com a 
Dataquest, uma empresa de 
pesquisa de mercado. No ano 
passado, a Intel teve 
faturamento de quase IJS$ 1 
bilhão somente na área de 
memória flash. O StrataFlash 
deve aumentar a liderança da 
empresa. "E mais ou menos 
como o medidor de 
combustível dos carros", 
observa Bruce Bonner, da 
Dataquest, a respeito do novo 
chip. "Não existe apenas cheio 
ou vazio mas outros valores 
enlre eles." 

A tecnologia foi alcançada 
da seguinte maneira. Os 
pesquisadores resolveram 
medir a quantidade de carga 
de cada transistor. Antes, os 
dados só podiam ser alocados 
em transistores 
completamente vazios. O que 
a Intel conseguiu fazer foi 
estabelecer uma maneira de 
medir a quantidade de carga 
em cada uma das células de 
memória (o transistor). Com 
isso, conseguiu dividir o 
espaço em dois. 

ECT anuncia demissão 

de 153 grevistas 

A direção dos correios informou que as demissões 

foram por justa causa pelos excessos cometidos 

A diretoria dos Correios 
demitiu nesta quarta 153 
funcionários que participam da 
greve que já dura 13 dias úteis. 
Em nota distribuída á imprensa 
a direção da ECT (Empresa 
Brasileira de Correias e 
Telégrafos) informou que os 
funcionários foram demitidos 
"por justa causa, pelos excessos 
cometidos e devidamente 

comprovados durante a greve". 
A Federação dos Sindicatos 

dos Funcionários dos Correios 
disse que vai recorrer na 
Justiça contra a decisão. 
Segundo o diretor da federação, 
Urbano da Cunha, o anúncio da 
demissão por parte da empresa 
é uma tentativa de intimidação 
dos grevistas. 

Segundo a federação, a 

adesão à greve teria caído, de 
70% para 65% dos funcionários, 
em seis Estados e no Distrito 
Federal. Já a ECT afirma que a 
adesão é de cerca de 8% dos 79 
mil funcionários. Os 
funcionários pedem 26,3% de 
reajuste salarial. A ECT oferece 
5% de aumento para 85% dos 
funcionários mais abono de R$ 
200 para toda a categoria. 

Lula não crê no sucesso 

da frente contra FHG 

O oposicionista acredita que o sucesso depende do 

apoio de outros partidos 

O presidente de honra do 
PT, Luiz Inácio Lula da Silva, 
disse nesta quarta, em 
Salvador, que não acredita no 
avanço da proposta de 
formação de uma frente de 
centro-esquerda em torno do 
nome do ex-ministro Ciro 
Gomes. 

Lula afirmou que o sucesso 
dessa frente numa eleição 
presidencial dependeria do 
apoio dé" todos os partidos de 
oposição e o PT tem cacife para 
manter candidatura própria. 
Lula disse, contudo, que é a 

favor de uma união entre as 
oposições para combater a 
candidatura do presidente 
Fernando 1 lenrique Cardoso. 

O líder jxTista defendeu que, 
para isso, é necessário antes 
discutir um projeto que 
englobe as propostas de todos 
os partidos. O nome do 
candidato só seria discutido 
depois disso. Segundo ele, o PT 
só espera a união dos partidos 
de oposição até dezembro. Se 
não houver uma decisão até 
essa data, o partido lançará 
candidato próprio, disse. 
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Ficou fdcií dizer: "enfim sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 
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Traçando um pacto para Imperatriz 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Muito proveitosa ajyak^stra 
proftTÍda pelo cconornisla 
Cláudio Ferreira Lima, ex- 
secretário de Planejamento do 
Ceará, Ha noite de quarta-feira, 

^ 17. no audibirio da Associaçào 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII), numa 
promoção da Prefeitura 
Municipal. 

A palestra, que teve como 
tema Gestão Compartilhada— 
Pacto dc Cooperação, 
conseguiu reunir lideranças 
políticas empresariais, 
comunitárias, profissionais 

liberais e representantes das 
coorporações militares da 
cidade, conseguiu despertar o 
interesse do público presente. 

Durante sua explanação o 
consultor Cláudio Ferreira Lima 
chamou a atenção não só do 
empn -sanai lo local, mas de l< w 1( )s 
os movimentos como forma de 
fazer Imperatriz retomar o seu 
processo de desenvolvimento. 
Segundo ele, torna-se, mais do 
que , nunca, importante o 
envolvimento da sociedade (sem 
distinção de segmentos) para 
que o município possa 
efetivamente chegar ao á| )ice da 
economia regional e, quiçá, do 

Brasil. 
I )e acordo com o palestrante, 

para que o pacto fosse 
implantado no Ceará, foi 
necessário fazer um 
chamamento à população e 
esc larecesse, em detalhes, o que 
eslava acontecendo e quais eram 
seus reais objetivos. Várias 
reuniões foram realizadas. A 
meta era tirar o estado do caos e 
divulgá-lo País adentro. Foram 
explicados inúmeros conceitos 
de desenvolvimento, objetivando 
que o Ceará não ficasse a 
reboque. 

L bom saber que o Poder 
Público está preocupado com o 

futuro do município. Quer 
realmente trabalhar por 
melhorias ao seu povo. Ressaltar 
que isso ocorra justamente no 
momento em que o povo luta por 
diversas melhorias, sobretudo no 
campo da Segurança Pública, 
onde já foram registrados crimes 
que ainda não foram explicados 
e cujos autores permanecem 
soltos, vem em colocando em 
risco a vida da ixipulação, vem 
em boa hora. Só para ilustrar, 
recentemente a ACII enviou 
ofício ao diretor do Ministério 
Público, Laerte Pinho de 
Ribamar, para se manifestar 
sobre a Segurança Pública na 

cidade c repudiar o alto índice de 
criminalidade, bem como a 
impunidade de sucessivos 
delitos. 

No documento, o presidente 
da Associação Comercial, Vüson 
Estado Maia, menciona graves 
crimes ocorridos em Imperatriz 
e solicita "redobrado esforço pela 
consumação da Justiça, visto que 
tais crimes abalam os alicerces 
da nossa sociedade, tanto física 
como psicologicamente — e são 
causa de grande sofrimento". 

Entretanto, um dos 
principais e justificáveis 
objetivos do pacto é promover 
o incremento da economia 

imperatrizense, hoje 
emperrada em face da 
política do governo do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso e, ao 
mesmo tempo, por não 
contar com o apoio que 
deveria receber por parte da 
administração estadual. 
Todavia, lldon Marques sabe 
que a cidade tem forte 
ix)tencial e é por isso que luta 
com garras e dentes no 
sentido de colocá-la em 
posição de destaque, atraindo 
o interesse de 
empreendedores de centros 
mais avançados do País. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 
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Gêmeos 

'3 A Lua transita agora por 
seu signo e faz com que hoje 
seja dia de intensa 
magnelizaçao. Você poderá 
r\ ,irregar suas baterias 

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

Leão 

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

Touro 

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona um período excelente 
para você cultivar as relações 
pess( »ais. 

Sagitário Aquário 

Câncer 

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

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

ni) Virgem 
m. 

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

Escorpião Capricórnio 

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

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

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

xVW 
yWV 

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

Peixes 

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

CRC Canal 
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TV 

Capital Canal 
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OÍLOO Igreja da (iraça 
OfidK) Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:1)0 Seven Day Diét 
08:00 Dia-a-l)ia 
10; 10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12::>0Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 (írafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
10:00 Supermarket 
10:50 Silvia Ppppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor " 
20:00 Jornal tia Band 
20:50Taixa Nobre do 
F.-qiorle 
22 Oi t" jn<• S'ar 
OO P.O Jornal da ,Noite 

7 

TV 

Difusora 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:2,0 O Agente (i 
09:2)0 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Baiig Bang 
17:40 Cidade Alerta- T Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23;2>0 Paixões Perigosas 
00:2,0 Palavra de Vida 
02,:2.0 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

10 

TV 

Mirante 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:2)0 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:0(1 Jê Soares Onze e Meia 
o!:! 5 Jornal do SHT 
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 Te lemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
1-5:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
U45, Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:2,0 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball. Força 
Bruta 
21: lOJuca Klóruri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Gilles Vieira esbanjando charme e 

beleza nesta coluna 

' " ' : 

Railda Ramos, Flavia Barros 

e Sílvia Bòrneo em recente evento 

% 

J6 Ataide e Fátima Fancischeto 

destaque da coluna de hoje 
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Esta colunista e o 

deputado federal Nan Sousa . 
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O charme da dupla Wanderson 

Vasconcelos e Sérgio Ricardo 
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De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 
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Social 

Linda Veloso 
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/vjão |"ic<A^<AnA só parei CJmperci+^iz os clivideiaclos cio 

'ns+olo<põo temporária da Superirv+ervdervela (Ss+adual 

a a óóaixo <SeoL\óiniea T^ederal rves+a cidade. Todas as 

demais cidades^ rvuma reurviao coordemada pelo 

prejeifo TldoiT /vAarpues^ tiveram oportunidade de 

sentar a mesa do superintendente da íÓaTF) /vAaEvrício 

yAntonio o uaresemumy recebendo orientações sobre 

projetos que podem ser encaminhados visando 

soluções para questões de in|raestrutura. AJa loto/ ao 

lado do preleitoy o superintendente da TóÀTÃ * 

^(ríeimtçm m 'pTtCDS 

Raimundo Polegada^ esse e o nome do novo 

interventor do Partido do TVlovimento Democrático 

Brasileiro (P/VVDB). 7\)a ultima sex+ct-jelra,, (i2)y 

Raimundo Polegada/ também assessor-cKeje do 

governo Pldon 

yVlarques/ voltou 

de São Luís/ 

capital do 

(Sstado/ 

acompanhado 

do pre|eito/ 

trazendo o 

documento de 

intervenção, /da 

joio 1-Blegada e 

..Jldon yV\arques 

no aerofit^rfo de 

piq ■»ert viriz. 
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As socialites (Slianice Sabag/ /Naylame/ Violeta/ 

/vlina/ yVlaristeia e Li/ em noite de muita belaza e 

cies contração 

O simpático vice-premei to doutor Luiz L-arlos /doleto 

ao lado do amigo /Vloura cliçados pela colunista 

Sm IRafaid 

y\]cx último segurvdo-L'^0 a diretório do ■Hospitol 3õo T^o|"oei 
recebeu o sooiedode locol por*o os boK\<pÕos de ÍK\ou0ur*o<poo do 

novo olo do Kospitol^ oconteceu òs 20^00 com um coquetel e o 

pi^esenço de todos os diretores com os esposos. /sJo pt^ÓTomo 
ediçõo divulgo remos alguns |Kosks do acontecimento. 

Ontem Hoitc da "Paqade 

<3i-n clima de muito pagode,, o colunista Lindo Veloso e 3usscu*a 

ó^erqueiro realizaram o partir dos 22^00 /""Ooite do Pagode no 

tHoopy Llour. LAm sucesso. 

ÓtCcmTJíacei 

^m suo mãos está o delicadeza de ser mulker, o toque e o 

sentimento de suavidade. 7A.0 conkecer os anéis e melas-allanças 

das Óticas yVAaiay tudo estará completo, você possuirá também 
em suas mãos o que ká de mais belo em jóias de qual idade. 

Óticas yV\aia, 27" anos de qualidade. 

fértik 

Cíínica de Çinecoíogia e Obstetrícia 

Pré^Natal, EsteiríRiidlade Coimjug-al, IPireveimção do Câncer 
Gilnecolégico,. Viseolapairoscopila, Videocolposcopila, 

V(ideohilsteroscop|af Ulidrasonografíla. Atende todos 0'S convêmlos. 

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

Dr. Amelio Marques Dra. Cristina Célih Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 3055 CRM MA. 2236 CRM-MA.2I23 CRM-MA. 2919 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPLCÍAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL f ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 S? Fono: (09S) 722-2112 Fa\: (098) 7;i-2666 

.é J* 
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Francisco do Valle 

Elson 
Araújo 

O companheiro Elson 
Araújo já está de volta a 
terra do Frei. 

O repórter nota dez 
do Sistema Nativa th' 
Comunicação esteve na 
capital carioca para 
ampliar seus 
conhecimento^ com a 
realização de um curso. 
Perguntar não ofende, 
será que o Sistema 
Nativa colaborou com a 
iniciativa do 
companheiro?. Tomara. 

Marwel 
O Marwel Esporte 

Clube é a novidade do 
Campeonato Amador da 
Segunda Divisão desta 
temporada. 

Com apenas quatro 
equipe, o Marwel 
Esporte Clube tem 
possibilidades de 
garantir sua volta a 
primeira divisão. 
Estamos torcendo, 
Moreira Silva (merece). 

Banda 
Magníficos 

E grande a 
expectativa da população 
Imperatrizense no 
sentido de prestigiar 
uma das melhores 
bandas do País. 

A contagem 
regressiva já foi iniciada 
e nos estamos na 
arquibancada torcendo 
pelo sucesso. Os 
promotores do evento 
garantem mais uma vez 
superlotar o Balneário 
late Clube. 

E por 
falar 

Fm Balneário late 
Clube, neste domingo 
acontece a tradicional 
pelada. Os amantes do 
futebol estão convidados a 
enfrentar os craques do 
Sistema. 

Quem preferir ir de 
"Sinuca" o desafio está 
feito. O colunista aqui, e o 
experiente Narcisio Farias 
estão esperando você! que 
o diga o Formigáo e o 
Bicho... 

Brigas 
internas 

Equ ipe de esportes 
estão se organizando para 
a cobertura do 
Campeonato Maranhense 
de Futebol. 

De acordo com o 
presidente Alberto 
Ferreira. Imperatriz, Moto, 
Caxiense e Sampaio 
Correia vão decidir o título 
de 97. 

Brigas 
internas II 

Dois apresentadores de 
programas esportivos do 
Rádio Am. estão 
desesperados, um deles 
usou até o microfone de 
sua emissora para abrir o 
verbo. Será que o ouvinte 
merece tanta baixaria no 
ar. Pega leve garotinho, 
você não o José Carlos 
Araújo. E lógico se fosse 
ele eu náo estaria falando 
sobre o assunto. 

Duas 
vagas 

As duas vagas 

Deu na Imprensa 

O narrador Renilson Souza, meteu a ripa na Seleção 

de João Lisboa. A confirmação é do companheiro 

Josafá Ramalho que ouviu os desabafos do melhor 

narrador do Norte e Nordeste. 0 curioso é que a 

Seleção da Cameleira vem de um ótimo resultado e o 

"Bom de Bola" faz parte do governo Sálvio Dino. 

Mistérios! Deu no programa Bola na Rede. 

mmmmrnm 
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Vai doei Ferreira, titular da Sedei também é leitor do Jonal Capital 

garantidas pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol na Copa do Brasil 
do proximo ano estão 
ameaçadas. A 
Confederação Brasileira de 
Futebol está exigindo do 
presi^n te da F. M. F 
Alberto Ferreira uma 
posição. Você sabe qual? 
Eu também não. 

• PM 
A Polícia Militar de 

Imperatriz vem realizando 
um brilhante trabalho. As 
barreiras móvel que vem 
sendo implantada em locais 
estratégicos estão pegando 
em flagrante todos os 
veículos e condutores de 
veículos com as calças 
curtas. 

O objetivo do 
comandante é desarmar a 
população e garantir a 
segurança. Na última quarta- 
feira foram apreendidos 
vários veículos e armas 
sem o porte. 

De 
volta 

O prefeito Sálvio Dino 
retornou ontem da capital 
l-ederal onde esteve se 
encontrava desde da última 
segunda-feira. O prefeito 
da gameleira que vem 
seguindo os passos do 
prefeito Ildon Marques 
vem mostrando que ainda e 
um grande líder na 
gameleira. 

A realização do I - 
Sábado Solidário foi uma 
prova do excelente 
relacionamento do 
executivo daquela cidade 
com seu povo. 

Ondas Curtas 

® Pedalando, pedalando... 

® Na bicicletinha... 

® Alô, Cabeludo... 

® Estava indo tão bem-.. 

® O brilho da Karlinha... 

® Foi por àgua-baixo 

® Chega de ultrapassados. 

® Ultrapassar era só para o saudoso Sena. 

® Aurino Brito é pesado!!! Gente nossa. 

® E por falar em Aurino... 

® Como vai as experiências. 

® Um toque esperto para a moçada da COMI1 NIC 

® Ana, Durcila, Pinheiro, Jaldene Nunes e Henrique 

® Vamos coloca o pingo no "i" 

® O jornalista Zé Filho... 

® Idealizador do Jornal dos Municípios... 

® Brevemente estará lançando outra novidade. 

® Uma certa repórter anda falando muito... 

® Nem sabe se fica e... 

® Já quer vestir a camisa 1 0. 

® Fm abraço ao companheiro Elson Araújo. Já de volta. 

® Mas, sfiu rhia»...valeu carioca. 

Lusa! 

  
A 

W':: ; 

Os FanfasAAi minhas 
Gosto - O Rcnsador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01- Domestica 
01 • Mecânico de 

motos 
01- Patrulheiro de 

base 
01-Operador de retro 

escavadeira 
01- Operador de 

espargi dor 
01- Operador de rolo 

comp«ictador 
01-Operador de rolo 

22 Vendedores 
externos 

01- Fiscal de loja 

lÂBORÂTORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

DecLaração do IR podERÁ 

SER POR TELEFONE EM 98 

A partir do ano que vem o contribuinte brasileiro poderá 
trocar as filas intermináveis da entrega do Imposto de Renda 
pelo conforto de sua poltrona preferida. A Receita Federal estuda 
a implantação do telefone para receber a declaração do IR de 
1998. 

O serviço é dirigido somente à pessoa física e aos 
contribuintes com uma spo fonte de renda que utilizam o modelo 
simplificado de declaração, curto e com pouca informação. 

Cerca de 2 milhões de contribuintes poderão se beneficiar 
do novo sistema, que já é usado com sucesso nos Estados 
Unidos. 

Rara a Receita Federal a vantagem de declaração telefônica 
está em diminuir a enorme quantidade de papel que todo ano 
inunda o departamento de processamento, baixando assim os 
custos operacionais (Revista ISTOÉ Dinheiro, nas bancas via 
Dimapi). 

OUIINA 

Dezenas sorteadas para o concurso 333 da QUINA: 
OI, 03, 18, 46, 64 

Revísta AtuaI 

O empresário Ely Marinho, lançou ontem, no Salão Nobre 

Mercado- 

Friaanceéro- 

PoupANÇA 

Hoje 1,20% 

Amanhã  1,12% 

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

UFír (FecIeraI.) 

Setembro A) 7 RS 0.9108 

3 N UrFí (MunícípaI) 

otSetembro/97 RS 09.11 

UFr (EsTAduAl) 

Setembro/97   RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo... R$ 1,13 

* Turismo R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 19,09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 19.09.97 

R$ 11,41 
SaLárío Mínímo 

Setembro/97  R$.120,00 

SaLárío FamíLía 

Setembro/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

do Juçara Clube, a primeira edição da revista Atual, trazendo na 
capa a musa Iara Soares, que já foi capa da revista Ele Ela e tem 
se revelado uma modelo muitíssimo requisitada por conta de sua 
exuberante beleza e carisma, além é claro, do seu 
profissionalismo. Produzida por uma equipe de primeira linha, a 
revista Atual promete st1 transformarem pouco tempo, no sucesso 
editorial que todos nós esperamos, veiculando em toda sua 
plenitude, o melhor que a região tem a oferecerr em termos de 
informação, conceitos, opiniões e tudo o mais que o leiot r, ávido 
por novidades, espera encontrar na nova publicação. 

Ao empresário Ely Marinho, cuja capacidade no ramo gráfico 
é do conhecimento do todos, desejamos pleno sucesso à frente 
desse novo empreendimento. 

Vale o registro e os meus agradecimentoss pelo envio do 
atencioso convite para o lançamento da Atual. 

Tim-tim. 

i 

Destaque também hoje, para o aniversário de 
fundação dia 20 de setembro de 1993, da 
Fundação para o Desenvolvimento Comunitário 
(Fundeco), ali na esquina da rua Piaui com a 
João Lisboa, próximo ao Timbira. A Fundeco tem 
como atual presidente, o industrial Alair Chaves 
(sec. da Indústria e do Comércio do Município); 
como vice-presidente, a senhora Auzéria Bonfim 
Bezerra; e como Diretor-Administrativo, o 
experiente Raimundo Prado e Vasconcelos. A foto 
de arquivo, mostra um detalhe do "banco de 
matéria-prima ", que atende a fabricantes de 
confecções do Maranhão, Pará e Tocantins. Vale 
o registro e o nosso tim-tim. 

Humor 

E a vaca, recatada estrila: 

- Acho que você não escutou. 

Eu falei "bumba", meu boi. 

(Playboy/Set/96). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getdlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA G MO! TC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323, fax: (098) 723.1 Uri 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões di. 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gelúlio Vargas, Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PÀLACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas, 560. Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone; 723.2.374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 52.3. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-Ü10. fone: (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Ru^çnçdik^^il^Alcrcadinho (em frente ao BIG BOX) 

SUNSET ARACATl 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098)' 721.7717, 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740, fone: (098) 72.3.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
A\. Bernardo Sayão c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone; (098) 722.3838. 
BOINA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Vargas. U^^^nm|i^^lauoas. fone; (098) 721.3565 

DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rim I 3 Hp Nnvcmhrn Rcítm Rin 

BARES E RESTAURANTES 

ZERO GRAU 
Rua Cel. 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. 

INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.3153 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

m^ÊÊÊÊÊÊmmmrm 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.58.36. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510, 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs. 1599. fone; (098) 721.7182. 

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

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone; (098) 977.2767. 

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

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

_a 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

Materiais para 

Jjlhsihjsi escritório, escolar, ' 
ÍAJJlÁÀyIâaJz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J   y 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDfl, 

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

I /aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí-010^ 

Clênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/Mfí - 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro • Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Tudo pronto para campanha de vacinação contra Raiva Canina 

No total serão 33 Postos de vacinação na zona urbana e rural do município 

O Diretor da Divisão de 
Zoonoses da Secretaria de 
Saúde do Município Antonio 
Pedro Rocha Filho, informou 
que serão instalados em 
Imperatriz, 33 Postos de 
vacinação contra Raiva canina, 
para a campanha que será 
realizada hoje em todo o país. 
Do total de Postos 7 são fixos; 
funcionarão nas unidades de 
saúde do município e 25 são 
volantes; escolas, e sedes de 
entidades comunitárias. 

Segundo ele, após o 
encerramento da campanha 
equipes de vacinadores 
volantes percorrerão a zona 
rural, incluindo os distritos de 

PUK* 
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« Gatos c cachorros deverão ser vacinados neste sábado 

Coquelândia e Olho Dágua 
dos Martins para facilitar o 
acesso da comunidade dessas 
localidades ao serviço de 
imunização. 

É alto o índice de animais 
domésticos (cães e gatos) no 
município e a maioria dos 
proprietários, principalmente 
nos bairros mais distantes e 
povoados ainda insistem em 
deixá-los perambulando 
pelas ruas, colocando em 
risco a saúde das pessoas. 

A Raiva, segundo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, é uma doença fatal 
de fácil transmissão e a 
única forma de evitar que o 

animal adoeça é vacinando 
todos osanos nas unidades 
de saúde. 

Na rede municipal a 
Divisão de Zoonoses 
funciona no Centro de 
Saúde Nova Imperatriz. 

O médico-veterinário, 
Antonio Pedro Rocha é o 
diretor de Zoonoses e 
Coordenador da campanha 
de vacinação contra Raiva 
canina, o especialista 
convoca a população para 
levar seis animais, 
principalmente cães e gatos, 
aos postos mais próximos 
de suas casas, no horário 
das ()8;()() às 18:00h. 

Semus divulga lista de Postos para 

campanha de vacinação contra Raiva Canina 

A Secretaria de Saúde procurou a   1- , 

A Secretaria de Saúde do 
Município divulgou a listados 
Postos de Vacinação para a 
campanha de vacinação 
contra a Raiva canina. 

Segundo o titular da pasta, 
Dr. Carlos Amorim, a 
secretaria teve o cuidado de 
melhor distribuir os postos 
de forma a facilitar o acesso 
da população a esse serviço. 

Os Postos fixos em um 
total de 7 funcionarão nos 
seguintes locais: 

Centro de Saúde Nova 
Imperatriz- Rua Sousa Lima 
S/Np 

Centro de Saúde Santa 
Rita- Bairro Santa Rita 

Centro de Saúde Lagoa 
Verde- Lagoa Verde 

Centro de Saúde Cumarú- 
Rua Leôncio Pires Dourado 
no Racurí 

Centro de Saúde Vila 
Lobão- Bairro Vila Lobão 

Centro de Saúde Vila 
Nova- Bairro Vila Nova 

Centro de Saúde 
Camaçarí- Distrito Camaçarí 

Os Postos volantes serão 
distribuídos da seguinte 
forma: 

Unidade Integrada Nova 
Vitória- Conjunto Vitória 

Creche Nossa Senhora de 
Fátima- Parque Alvorada I 

Centro Educacional Frei 
Damião Parque Alvorada II 

Subsecretária de Saúde do 
Estado- Bairro Três Poderes 

Escola Adelino Lopes- 
Bairro Santa Inês 

F.N.S- Rua Coriolano 
Milhomem 

Sesi II- Conjunto Cristo Rei 
Fumbeart- Bairro Bom 

sucesso 
Escola Municipal Tomázia 

de Carvalho- Bairro Ouro 
Verde 

Caie- Bom Sucesso 
Escola Santa Tereza 

D'Ávila— Vila Cafeteira 
Creche da Vilinha- Bairro 

Vilinha 

melhor forma para que a população tivesse acesso ao serviço neste sábado 

Secretaria de Saúde elabora 

revista em quadrinho 

O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a doação de 

Juçara Clube- Bairro 
Juçara 

Sesi I- Bairro Mercadinho 
Secretaria de Saúde do 

Município- AVenida Getúlio 
Vargas-Centro 

Garagem Chico do Rádio- 
Rua Ceará- Nova Imperatriz 

Ciei- Bairro dos 
Imigrantes 

Escola Pedro Ferreira de 
Alencar- Avenida JK 

Creche Dom Bosco- Rua 
Dom Pedro II- Bacurí 

Clube de Mães- Parque 
Anhanguera 

Escola Técnica Amaral 
Raposo (Velha) - Rua Monte 
Castelo- Centro 

Escola Pedro de Abreu- 
Vila Eiquene 

Escola Tacredo Neves- 
Redenção I 

Escola Municipal Ipiranga- 
Vila Ipiranga 

Voz da Telma- Parque 
Amazonas 

Vila Militar- 50° Bis 

sangue, numa linguagem clarae divertida. 
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Carlos Amorim, "é preciso facilitar as coisas 

O personagem Hemozé. 
A Secretaria de Estado da 

Saúde em parceria com ô 
Centro de Hematologia do 
Maranhão, está levando às 
escolas, a revista criada para 
explicar tudo sobre doação de 
sangue. 

A revista tem uma 
linguagem simples e de fácil 
interpretação, no texto criado 
por Waniel Jorge, o 
personagem Hemozé ( uma 
bolsa de sangue), conhece 
uma família onde todos 
tinham medo de doar o líquido 
que salva vidas. daí. ele tem a 
missão de tirar todas as 
dúvidas, e por fim. leva a 
famíüa })ara visitar o Hemomar 
de Imperatriz. 

Para o Hemomar, a revista 

leva a família para conbeeer o 
cm quadrinhos é considerada 
um grande recurso, já que 

gravuras apresentadas e pela 
facilidade, na interpretação da 
mensagem a ser transmitida 

A principio a revista 
Hemozé está sendo distribuída 
aos professores das redes 
municipal e estadual de ensino, 
mas já estão sendo 
confeccionados novos 
trabalhos de igual semelhança 
a serem distribuídos para os ; 
estudantes de todos os níveis. 
O objetivo, segundo a 
Secrctariade Estado da Saúde, 
é transformar o pensamento 
que a maioria das pessoas ainda 
possuem sobre doação de 
sangue. 

Hemomar de Imperatriz. 
Para a elaboração da; 

revista Hemozé, os seus 
criadores tiveram a 
preocupação de informar 
sobre questões importantes 
como a que ninguém doa um 
litro de sangue, que a medida 
retirada é de 
aproximadamente 430 ml. 
t.>or ÚiJlo, ao contrário do que 
se |)ensa, o doador não corre 
risco de emagrecer, 
engordar, atinar o sangue c 
muitos menos viciar-se. A 
revista também esclarece 
que após a doação o 1 
organismo comjxmsa cm 24 ; 
horas o volume líquido e 
outros componentes do 
sangue voltarão a circulação 
normal em imhicos dias 

> imiÁmm, - 
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M i, 

laje com Expresso Açailândia e 

nna certeza de uma boa viagem 

A N 

Via 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Centrai de Atendimento Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros; oferece 
_ _ lambem o tranporte de carga e encomendas no Maranhão c outros 
ÜO Cliente Estados do País. 

I.xpiesso Açailândia, tranportando cargas c encomendas com 
'  pontualidade, segurança e responsabilidade. 

X 
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Nossa idéia é quebrar paradigmas", diz Ildon 

Afirmação foi feita na palestra ministrada anteontem, na ACII, pelo consultor Cláudio Ferreira Lima 

"A nossa idéia é mudar os 
conceitos administrativos, 
quebrar velhos paradigmas. 
Nós sabemos, temos 
consciência que isso não pode 
ocorrer de forma imediatista. 
E preciso, primeiro, que a 
gente conceitui as coisas de 
maneira diferente, que a 
comunidade compreenda isso, 
que as instituições — como 
Câmara, Prefeitura, Imprensa, 
Associações — tenham visão 
diferenciada do que vem 
ocorrendo no mundo, das 
experiências que têm 
acontecido no mundo todo". 

As palavras foram ditas 
anteontem (17) pelo prefeito 
lldon Marques, durante 
entrevista à imprensa, por 
ocasião da palestra "Gestão 
Compartilhada", ministrada a 
seu convite pelo ex-secretário 
do Planejamento do Estado do 
Ceará, consultor Cláudio 
Ferreira Lima. "Portanto, 
nossa idéia é trazer o 
testemunho de pessoas que já 
passaram por esse processo, 
para juntos questionarmos e 
indagarmos, e daí também 
implantarmos nosso 
comportamento de 
mudanças". 

Tanto sabe que o mundo 
tem mudado numa velocidade 
enorme, que é o próprio 
prefeito Ildon Marques quem 
afirma: "A medida em que o 
tempo passa, as mudanças 
ocorrem numa velocidade 
superior ao que se davam 
antes". Para exemplificar, 
numa linguagem comparativa, 
disse; "Se há dez anos, para 
mudar dez coisas, eu precisava 
de vinte unidades de tempo, 
hoje para mudar vinte já não 
preciso de cinco. Esse é o 
conceito que eu quero 
implantar, por meio de uma 
gestão participativa". 

O prefeito de Imperatriz 
voltou a insistir que, para se 
atingir de verdade o slogan que 
traz desde a sua campanha, é 
necessário a participação de 
todos no governo. "Quanto nós 
entendermos que a cidade nos 
pertence, que ela não é do 
veredor, não é do prefeito nem 
do deputado, aí nós poderemos 
dizer: Imperatriz somos nós. 
Ela é nossa, temos que ser 
também agentes, que opinar 
como cidadãos, dizendo, cada 
um de nós, aquilo que mais 
precisamos no nosso bairro", 
disse. 

Ao comentar a "Gestão 
Compartilhada", desenvolvida 
no Ceará desde a década de 80, 
o prefeito Ildon Marques a 
considerou positiva. Por esta 
razão convidou Cláudio 
Ferreira Lima, um dos 
gestores do pacto, para trazer 
seu testemunho e sua 
experiência que muito 
contribuirão para o Município 
de Imperatriz. O prefeito disse 
ter consciência de que a 
mudança não é rápida, 
demanda tempo, mas que, 
entretanto, dispõe do tempo 
necessário e suficiente para 
fazê-la acontecer. 

Para Ildon Marques, as 
mudanças iniciaram quando 
ele assumiu a Prefeitura de 
Imperatriz e o pacto "Gestão 
Compartilhada", que pretende 
implantar, vem consolidar a 
ruptura de conceitos antigos 
com a administração atual. 
"Vivemos um processo de 
mudança nos diversos setores, 
como saúde e educação, por 
exemplo. E essa mudança será 
uma constante do nosso 
governo. Com convicção, eu 
afirmo: os quatro anos desse 
governo são um processo 
contínuo de mudança". 

íxví: 

Chiúdio Ferreira Uma, (a direita),ex-secretário do Planejamento do Ceará mostrou 
como é Gestão Compartilhada 

Leia o discurso do prefeito: 

Boa noite. 
Agradeço a presença de 

todos, que atenderam o 
chamamento da carta- 
convite que lhes enviei. 
Reconheço, com satisfação, 
o interesse e a participação 
em mais este encontro que a 
Prefeitura de Imperatriz 
promove. 

Estamos — a Prefeitura e 
todos vocês — dando 
continuidade não a um 
sonho, mas a um início de 
realidade: a realidade de 
uma Imperatriz melhor. E a 
melhoria de uma cidade se 
fa com pessoas que se 
ei em ao trabalho duro, 
cotidiano, de resultados 
imediatos, e com pessoas 
que pensam, planejam e dão 
os contornos da realidade 
que será preenchida por 
outros tipos de trabalho. A 
idéia é o motor das 
realizações. 

Se não houvesse o 
trabalho das pessoas que 
pensam, muita gente sequer 
pensaria em trabalhar, pelas 
dificuldades e desgastes 
inúmeros, oriundos da falta 
de alternativas, que só o 
planejamento, o pensamento 
objetivo pode proporcionar. 

E o que tem a ver com 
todos vocês aqui? 

Hoje, administrar com a 
participação da comunidade 
deixou de ser uma opção. É 
a via de mão única pela qual 
obrigatoriamente têm de 
trafegar os gestores, 
sobretudo os 
administradores das causas e 
da coisa pública. Se quiser 
fazer um trabalho que 
permaneça, um trabalho em 
que as pessoas se sintam não 
somente usuárias mas 
também agentes, fazedoras 

dele, um prefeito e seus 
assessores têm de buscar a 
comunidade, por meio das 
suas entidades organizadas e 
suas representações. 

Começamos nosso 
governo em Imperatriz 
desse modo, com o "Sábado 
Cidadão", com o programa 
"Cidade Limpa", entre outras 
ações. São atividades 
operacionais, de aplicação e 
resultado imediato, que 
continuarão em toda a minha 
Administração. 

Hoje, nesta noite, estamos 
trabalhando conceitos. 
Vamos ouvir palavras, vamos 
beber experiências e 
resultados. Vamos ouvir falar 
quem tajnbém sabe fazer. E 
igualmente quero dividir 
essa oportunidade com 
vocês, para que, envolvidos, 
se sensibilizem e atuem 
conosco para a definição de 
que Imperatriz queremos. 

Para contribuir nesse 
processo de pensamento e 
discussão do 
desenvolvimento, a 
Prefeitura trouxe o doutor 
Cláudio Ferreira Lima. 

Ex-secretário de 
Planejamento do Estado do 
Ceará, Cláudio Ferreira 
Lima participou do começo, 
em 1986, e da continuidade 
do Pacto da Cooperação, um 
dos maiores e melhores 
exemplos de união de 
sucesso entre quem 
administra a coisa pública e 
as organizações e os 
cidadãos que, ao mesmo 
tempo, fazem e 
compartilham dos bons 
resultados. 

Cláudio Ferreira Lima é 
economista. Foi técnico do 
Banco do Nordeste, assessor 
da bancada nordestina na 
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Ildon Marques convoca a sociedade para o entendimento 
Assembléia Nacional 
Constituinte. Presidiu o 
Instituto de Planejamento do 
Estado do Ceará e 
coordenou a relação entre o 
Governo e o Setor Produtivo 
no Pacto da Cooperação. Foi 
superintendente geral da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (a FIEC). 
Por último, foi assessor do 
Ministério do Planejamento, 

'coordenou o Plano de 
Governo da Administração 
Tasso Jereissati. Recebeu o 
convite e exerceu o cargo de 
Secretário de Planejamento, 
de onde desligou-se para 

colocar em prática sua 
decisão de dividir seus 
conhecimentos profissionais 
e sua competência técnica 
com outras setores da 
comunidade nordestina, 
brasileira e também 
internacional. 

Desta forma, apresento- 
lhes o economista CLÁUDIO 
FERREIRA LIMA, a quem 
convido para permanecer à 
mesa, enquanto eu me dirijo 
para a platéia, junto com 
todos vocês, para melhor 
absorver seus ensinamentos. 

Obrigado, e com a palavra 
o Dr. Cláudio. 

j Cidade l 
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BIC realiza quadrangular esportivo domingo 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Campeonato 
Brasileiro série "A " 
Resultados de quarta 

feira ( 17) 
Guarani 1 x I Flamengo 
Santos 2 x 1 São Paulo 
Vasco 2 x 1 Inter 
Criciúma 1 x 1 Juventude 
Sport 1 x 2 Lusa 
Vitória 2x0 Bragantino 
Cruzeiro Ox 1 União São 

João 
Paraná 0 x 0 América RN 
Grêmio 3 x 1 Atlético PR 
Goiás 1 x 0 Coritiba 

Próximos 
jogos 

20/09 
Vascox Paraná 
Grêmio x Corinlhians 
Juventude x Cruzeiro 
Flamengo x Bragantino 
Coritiba x Criciúma 
São Paulo x Vitória 
21/09 
Fluminense x Sport 
Palmeiras x Santos 
Botafogo x Bahia 
Inter x Goiás 
Atlético MG x Lusa 
América RN x Atlético 

MG 
Classificação 

Geral 
13 Lusa - 30 pontos 

jogos 
Inter - 31 - 16 
Vasco - 26 - 14 
Juventude - 25 - 16 
Palmeiras - 24 - 14 
Atlético MG - 24 - 14 
Santos - 23 - 14 
Paraná - 23 - 17 
Atlético PR - 21 - 15 
Flamengo - 20 - 13 
Goiás - 20 - 16 
Bragantino - 20 - 15 
Sport - 19 - 16 
Criciúma - 19- 16 
Grêmio - 19 - 15 
Corinthians - 18 - 13 
Coritiba - 18 - 15 
Vitória - 18 - 14 
São Paulo - 17 - 16 
Cruzeiro - 15 - 13 
Bahia - 15- 15 
Guarani - 15 - 16 
Botafogo - 13 - 13 
Fluminense - 13 - 15 
União São João - 12 - 15 
OBS: Os pontos dos 

jogos de ontem, Palmeiras 
x Bahia , Atlético MG x 
Fluminense não foram 
computados . 

Sampaio 
O único representante 

do Maranhão na terceira' 
divisão , soma 13 pontos e 
já está classificado para a 
próxima fase do 
campeonato. O Sampaio 
fecha a sua participação no 
próximo domingo as 17 
horas em jogo programado 
para o estádio Castelão com 
o time Santa Rosa do Pará. 

Na próxima fase a Bolívia 
irá enfrentar Picos do Piauí 
ou o representante do 
Fstado do Tocantins. 

FMF 
O Presidente Alberto 

Ferreira recebeu 
comunicado da CBF , de 
que o Maranhão ficará 
sem representante na 
Copa do Brasil de 98. 
Motivo: A FMF não 
realizou o campeonato 
Regional e será punida 
com a não inclusão de 
times na Copa. Alberto 
após receber o 
comunicado disse que fez 
um acordo com Sampaio e 
Moto , para realizar o 
campeonato estadual após 
o brasileiro.Imperatriz, 
Caxiense , Moto e 
Sampaio deverão realizar 
o campeonato em dois 
turnos. Se o campeonato 
for realizado , o campeão 
e o vice, irão Ipara a Copa 
do Brasil 

Amador 
Um jogo será realizado 

na noite de ontem no 
Estádio Municipal 
Guarani e Ajuventus , irão 
pagar a iluminação para a 
Sedei e jogarão pela 11a 

Rodada do campeonato 
amador. 

O jogo deveria ser 
realizado no sábado a 
tarde. Agora o Municipal 
está mais uma vez com 
jogos excessivos. 

A rodada se completa 
sábado e domingo . 

João 
Lisboa 

O Atacante Valdson 
será o reforço da seleção 
da Gameleira para o jogo 
de domingo as 16 horas no 
estádio Cafeteirão. 

O Coletivo apronto foi 
as 16 horas , sob o 
comando do técnico Pelé. 
Valdo é noutro jogador 
que deverá reaparecer. 
Ele esteve entregue ao 
departamento médico do 
lime , mas já está 
totalmente recuperado. A 
sua experiência vale muito 
no setor de meio campo da 
seleção da Gameleira. 

Cavalo 
de Aço 

A Exi>ectaliva é grande 
para sabeVmos quem vai 
dirigir o time de maior 
torcida na cidade. Justino 
Oliveira afirmou que será 
o presidente. Para isto já 
manteve contatos com 
^)amião e com Alberto 
Ferreira , e quer incluir o 
time no campeonato 
maranhense ao lado de 
Sampaio , Moto e 
Caxiense. Justino disse 
que vai trabalhar com 
grandes empresários.Com 
o locanlins , o time não 
teve sucesso.Mas vamos 
esperar que com o 
Imperatriz , o próprio 
Justino entre nos trilhos. 
Se conseguir 
patrocinadores , méritos 
dele. 

Manha será movimentada pelos desportistas 

No próximo domingo (18) 
irá acontecer mais um torneio 
de futebol Socyet no Bic, onde 
estarão se enfrentando os 
seguintes times : Capital , 
Bareze , US e Clínica Sampaio. 
O início está previsto para as 8 
horas , antes haverá sorteio 
para saber quais os times que 
jogarão entre si. 

O Presidente do time da 
Capital, Narciso Farias afirmou 
que fez algumas contratações 
para o importante evento 
esportivo de domingo. Ele 
disse ainda que o seu time 
jogará completo, inclusive com 
a volta do artilheiro Renilson 
Sousa , que esteve ausente no 
último jogo . 

O Campo socyet do Bic , 
passa a ser nos finais de semana 
o ponto de encontro dos 
desportistas que levam suas 
famílias e além do futebol 
passam momentos de lazer , 
saboreando cervejas e 
refrigerantes geladinhos, além 
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do Parque Aquático e do 
Restaurante que traz comidas 
deliciosas. 

O Presidente do time da 
Capital e também um dos 
proprietários do Bic , afirma 
que esta promoção futebolística 
irá acontecer durante todo 
período de veraneio e que as 

Time da Capital jogará completo 
pessoas só tem a ganhar 
participando dos momentos de 
lazer do Balneário. 

O Lime da Capital realizou 
ontem o seu colet ivo apronto , 
ás 16 horas no Campo do Bic. 
As principais estrelas do time e 
que estarão participando do 
jogo: Renilson Sousa, Genuíno 

, Edvaldo Cardoso , Reinaldo 
Baixinho .Tirço , Ruflins, 
Clqves Aguiar . Mirim etc. 

O Jogador Cobrador , está 
entregue ao departamento 
médico. 

No último jogo fraturou o 
braço e irá passar 90 dias sem 
jogar. 

Seleção de João Lisboa realiza apronto 

A Seleção de João Lisboa 
realizo ontem às 16 horas , o 
coletivo apronto no Estádio 
Cafeteirão. O time joga 
domingo pelo Copão Maranhão 
do Sul e precisa de uma vitória 
para garantir a classificação 
para a próxima fase. A Seleção 
tem 7 pontos. 

Restam dois jogos , um com 
o Galletti e outro com o 
Comercial de Dom Elizeu na 
cidade paraense. 

A Grande deficiência da 
seleção era o ataque. Até o 
último jogo não estava 
funcionando , mas após a 
goleada de 7 x 2 , o time está 
confiante mais uma vez na boa 
apresentação no jogo de 
domingo. 

O Coletivo de hoje será 
realizado as 16 horas com todos 
os jogadores que deverão ser 

Lreinador Pelé comanda o treino de hoje 

ilii 

illfl 
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Seleção de João Lisboa faz apronto 
relacionados . O Definição da futebol do Estado do Tocantins, 
onzena titular irá acontecer 
após o treino. O Treinador Pelé 
disse que o time jogará 
completo e poderá contar ainda 
com o retorno do jogador 
Valdson , que estava atuando no 

mas que telefonou 
comunicando que está a 
disposição do técnico Pelé. 

O Jogo de domingo é 
esperado com muita 
expectativa por parte dos 

torcedores que ficaram fc Jrés 
da vida, após o jogo com o Dom 
Elizeu , quando a seleção 
venceu pelo placar de 7x2 
Sobre a antecipação de 
domingo para sábado. O 
Componente da junta 
organizadora do Copão Isnard 
Antônio, afirmou que não 
recebeu nenhum comunicado 
por parte dos dirigentes de 
João Lisboa e Galletti ,para 
jogar no sábado. Segundo ele o 
jogo está mantido para 
domingo as 16 horas no Estádio 
Cafeteirão. 

O Secretário da Sedei de 
João Lisboa, Euripédes Batista 
, afirmou que toda diretoria da 
seleção está confiante em -mi 
bom resultado e logicameiv : a 
classificação para a próxfifra 
fase do Copão Maranhão do 
Sul. 

F utebol legal 

é na Capital 

Domingo 

Copão Maranhão do Sul 

João Lisboa x Galletti 

16 horas - Estádio Cafeteirão 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens : Cloves Aguiar 

Colaboração: Wecy Vieira e Ocione Araújo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

COMUNICADO 

A TCI 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 
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Venha e comprove! 
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Política, políticos, desenvolvimento 

por: Edmilson Sanches (*) 
lldon Marques (*) 

lodo homem é um animal 
político. Mas isso só será 
defensável se, na condição de 
poíílico, o homem reduzir a 
condição de animais a que ainda 
está submetida grande parte da 
população brasileira, 
especialmente no Norte e 
Nordeste do Brasil. 

Ksse é o desafio que a 
consciência ética e o esforço 
conseqüente impõem 
permanentemente — e que se 
renova como uma praxe da 
saudação, ou se reforça, como 
uma praga da preocupação. 

lassas palavras, que parecem 
ser uma falta de elegância, são. 
na verdade, um excesso de 
confiança Porque, quero crer. á 
(•<- linência dos temas que 
loi mam a agenda nacional 
haverá de corresponder uma 
saudável impertinência na 
busca dos resultados que 
transformam o cotidiano 
individual. 

h possível fazer uma idéia 
das dificuldades que os Srs. 
Administradores da coisa 
pública devem enfrentar na 
gestão dos diversos — e. muitas 
vezes, conflitantes — interesses 

•n, seu "Ioeus" de atuação 
velados, Municípios etc.), 
sobretudo no território nortista 
e nordestino. 

Sem grande densidade 
eleitoral, sem maior peso 
industrial e mentirosamente 
responsabilizadas como 
sumidouro de recursos 
governamentais, as l 'nidades 
Federativas da Amazônia Ixgal 
e do Nordeste não lém 
merecido os melhores olhares 
do C íoverno Federal. A falácia do 
des|K'jo de dinheiro nessas duas 
regiões há muito foi 
tecnicamente comprovada. 
Fntretanto, até por falta de uma 
mídia nortista e nordestina mais 
robusta (quando não mais 

comprometida), aquela mentira 
de grandes pernas ainda 
continua a prosperar e. parece, 
a reforçar-se, alimentada pela 
precariedade ética, pela 
estreiteza política e pela 
esperteza negociai de altos 
representantes dos setores 
políticos e econômicos da parte 
desenvolvida do Brasil. 

Alguns números, embora 
não os mais recentes, mostram 
o quanto é enganoso o discurso" 
de que as regiões jiobres do País 
recebem muito e gajdam mal os 
recursos governamentais. No 
caso da Região Nordeste, o 
Fundo de Investimentos 
FINOR, em TRINTA ANOS, não 
somou mais do que oito bilhões 
de dólares, ou seja. muito menos 
que os investimentos feitos na 
usina alómica de. \ngra dos Reis 
tno TTio de Janeiro) ou na 
hidroelétrica de Itaipu. 
Portanto, um Nordeste lodo 
merece menos que um só 
investimento situado no Sul- 
Sudeste. 

Dados técnicos comprovam 
que o Nordeste transferiu, mais 
do que recebeu, recursos para 
financiar o desenvolvimento das 
regiões mais desenvolvidas, 
como. [jor exemplo, os QUINZE 
BILHÕES DE DÓLARES do 
superávit da balança comercial 
nordestina com o Exterior no 
período 1982-1992. Outra 
injustiça: embora o Nordeste 
detenha mais de 27 |)or cento 
da população brasileira, só 
recebe lo por cento dos 
recursos orçamentários da 
União. 

() Nordeste — antes de tudo. 
um forte — tem dado 
demonstrações cabais de que, o 
que nele se planta, nele se colhe, 
com fartura. De 1970 a 1991, a 
taxa de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) nordestino 
foi de quase seis por cento, 
contra 4.8 por cento da taxa do 
Brasil. De lObfia 1985, nenhum 
país atingiu as taxas de 
crescimento do Nordeste. 

Nesse |)eríodo, a economia do 
Nordeste cresceu mais do que 
a do Japão. E quem diz isso é o 
Banco Mundial, no seu Relatório 
de Desenvolvimento Mundial. 
Em 1991, o PIB nordestino foi 
de b5 bilhões 400 milhões de 
dólares. 1 )os \ taíses da América 
do Sul, somente a Argentina e a 
Venezuela ultrapassaram esse 
valor. O total da produção de 
bens e serviços do Nordeste foi 
quase DUAS vezes maior (lo que 
o de países como a Hungria e 
Portugal. 

Portanto, lém de acabar os 
mitos, v mentiras, que tentam 
taluar na cultura, na consciência 
e na alma do produtivo povo 
nordestino. E mentiroso o mito 
da estagnação econômica, da 
evasão de recursos e da 
improdulividade dos nossos 
empreendimentos. 

Nem mesmo quando para cá 
vieram empresários do Sul e do 
Sudeste, induzidos pelo 
(íoverno Federal, a boa intenção 
deste não foi corres]xmdidacom 
boas ações daqueles, e os 
recursos para os projetos ao 
abrigo da SUDAM e da 
SUDENE foram alocados e 
usados da forma mais 
administrativamente 
irresponsável possível — 
embora espertamente mais 
rentável, pelos artifícios 
contábeis que, com perdão da 
frase, se sucederam 
sucessivamente quase sem 
cessar. 

Por aí se poderia ir. listando 
as impropriedades técnicas, 
políticas, fiscais, orçamentárias 
de que estão cheios os discursos 
e práticas governamentais e de 
alguns setores que teimam em 
reiterar a falácia da 
incompetência e. às vezes, da 
inutilidade nortista e nordestina. 
Disso está cheia a nossa 
tolerância. Disso está farta a 
nossa paciência. 

No terreno ambiental, as 
solicitações ao (íoverno Federal 
devem ser feitas como uma 

■ Leitura nas escolas 

Projeto da FGI terá o 

acompanhamento da Seduc 

As primeiras escolas a serem visitadas serão os três 

Centros Integrados de Ensino de Imperatriz 

I )entre as várias propostas 
ile trabalho da Fundação 
Cultural de Imperatriz (FCI) 
para este ano, está o Projeto 
Arte e Leitura nas Escolas. 
Este trabalho consiste em 
despertar o interesse pela 
arte escrita nos estudantes da 
Rede Pública Municipal de 
Ensino. 

O início do programa está 
previsto para a primeira 
quinzena de outubro. As 
primeiras escolas a serem 
visitadas serão os três 
Centros Integrados de Ensino 
de Imperatriz (CIEIs). As 
atividades do projeto serão 
feitas com os estudantes do 1" 

grau menor. Em cada escola, a 
equipe de trabalho ficará por 
cerca de três dias. 

Segundo informou Cláudio 
Marconcine, secretário da 
Fundação, os livros a serem 
utilizados no projeto já estão 
catalogados. O acervo da FCI 
para este projeto conta com 
cerca de 200 volumes. São 
livros indicados ao público 
infantil e infanto-juvenil. As 
temáticas abordam tanto 
histórias modernas, quanto 
contos de fadas clássicos. 

Duas monitoras farão o 
trabalho diretamente com as 
crianças e jovens nas escolas. 
Este programa tem o apoio da 

Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), que 
fornecerá o transporte dos 
livros e das monitoras, 
Joanires Santos e Didi Praes. 
A Seduc fará, também, o 
acompanhamento das 
monitoras durante os 
trabalhos. 

Nesta etapa inicial do 
projeto, as atividades de 
leitura abrangerá desde o 
est ilo contadores de história, 
como a utilização de teatro de 
bonecos. Futuramente, a FCI 
espera atingir outros 
métodos didáticos de 
trabalho, como música, 
bandinhas e outros. 

lembrança e uma cobrança. A 
kmbmnça é a de que, se não 
puder ajudar com recursos para 
restaurar o que a ação 
destruidora dos 
empreendimentos fracassados 
fez na natureza nortista e 
nordestina, basta, pelo menos, 
não fazer nada. isto é, zelar para 
que a natureza, por sua própria 
conta, se restabeleça onde 
houve degradação. A cobrança, 
entretanto, é para os estragos 
que foram feitos na natureza do 
homem desta terra ou que para 
cá foi tangido pelo cíik') verde da 
esperança. Esse homem, cujo 
capital, na maioria das vezes, era 
só sua fé e sua força de trabalho, 
esse homem se decepcionou, se 
depredou, se desesperou, se 
desumanizou. Como, pergunta- 
se, réstaurar confiantemente a 
natureza humana tão vilmente 
brutalizada pelas erráticas 
políticas governamentais? 

Talvez o Governo tenha essa 
resposta, e na urgência 
necessária. Até mesmo porque, 
liara problemas envolvendo 
recursos financeiros muito 
maiores, ele encontrou 
rapidamente a fonte estável e 
engendrou noturnamente a lei 
cabível. São incompreensíveis 
estes tempos em que.se mostra 
interesse e velocidade na 
ressurreição de uma instituição 
financeira e não se tem o mesmo 
zelo e sentimento na salvação do 
cidadão brasileiro. O certo é 
que, sendo vítima dessa 
insensibilidade, desta vez o ixivo 
não jxKlerá ser responsabilizado 
— nem pela quebradeira de 
instituições financeiras nem. 
tampouco, pf^a ruína moral a 
que tem se submetido o 
Governo na confusa defesa de 
interesses, digamos, difusos. 

O ambiente de mudanças 
que se instaura no mundo 
parece encontrar um forte 
oponente. As empresas estão 
mudando, as tecnologias estão 
evoluindo. Só a política parece 
querer resistir e ainda insiste 

no uso de práticas atrasadas e 
moralmente condenáveis. Por 
que, na política, ainda se luta 
pelo poder pessoal e não pelo 
poder fazer para as pessoas? Por 
que se faz mais em nome de 
um grupo do que para toda a 
sociedade? 

A ingenuidade dessas e de 
outras perguntas serve para 
introduzir uma preocupação 
que deve ser característica 
inarredável não só das 
reflexões de todo indivíduo 
mas, sobretudo, das ações de 
todos os gestores da coisa 
pública. E a preocupação com 
a educação, com a formação da 
consciência crítica do ser 
humano. 

Como é do conhecimento 
de todos, o mundo está-se 
tornando menor, não por 
alguma redução de território, 
mas pela velocidade com que 
transitamos pelo espaço e pela 
geografia, por meio de 
veículos de transporte ou de 
telecomunicações. O que era 
um planeta, cada vez mais se 
torna aldeia. É a globalização 
— espacial, temporal, cultural 
e econômica. Com ela, o longe 
fica perto e o que se faz de bom 
em um canto pode ser 
consumido em outro, com 
preços competitivos. E a 
prática da Qualidade Total. E 
só há qualidade nos produtos 
se existir qualidade nas 
pessoas. Qualidade deixa de 
ser um procedimento industrial 
e torna-se um processo 
educacional- Já se diz que os 
países não mais serão 
classificados como pobres ou 
ricos, mas como ignorantes ou 
não-ignurantes. 

Desta forma, com que cara 
vamos ingressar no Terceiro 
Milênio? De bobos? Como 
superar isso, como chegar a 
esse estágio, digamos, 
superior, se, nas vésperas do 
salto para o próximo século, 
ainda continuamos deitados 
neste berço esplendidamente 

sem sentido? Não tem sentido 
um País com a nossa extensão 
territorial e ainda perdurar o 
conflito agrário. Não tem 
sentido a fertilidade do nosso 
solo, nossos recursos hídricos, 
frente à fome e á miséria. 
Estatísticas oficiais já 
anunciaram; a renda ficou mais 
concentrada; os dez por cento 
mais pobres ficaram mais 
pobres, e os dez por cento mais 
ricos... mais ricos ficaram. 
Como chegar, pois, à 
qualidade total em nossa 
gente se, nas elites, há uma 
quase total falta de gente de 
qualidade? 

Não se sabe o que atrasa 
mais um país: se a pessoa com 
a doença do analfabetismo 
escolar, que não sabe ler uma 
palavra, ou se os gestores 
maiores analfabetos^ de 
sentimento, que não sabem ler 
a própria consciência. Desta 
forma, vai-se dando esmolas ao 
povo, e a esmola, como se 
sabe, atrasa a revolução. Mas 
a revolução que interessa só 
virá com a educação, que é o 
que possibilitará ao homem 
tornar-se solução para seus 
próprios problemas. 

Estas considerações fogem 
do tradicional para textos 
sobre economia e. até, sobre 
política. Mas talvez não valha 
a pena empertigar a alma, 
eníatiotar as palavras. Conta-se 
com a paciência, 
complacência, consciência e, 
quem sabe, cumplicidade do 
leitor. 

(*) Edmilson S.anches, 
jornalista, é secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

(*) lldon Marques de 
Souza, empresário, é 
prefeito de Imperatriz. 

Texto produzido com base 
em um diálogo entre os 
autores, em 1995. 

Wilson Zara 

homenageia Raul Seixas 

Cantor apresenta "A Hora do Trem Passar", no 

Caneleiros, hoje e amanhã 

Pelo sexto ano 
consecutivo, est# 
acontecendo desde ontem 'e 
amanhã, o show "A Hora do 
Trem Passar", por meio do 
qual o cantor Wilson Zara 
presta homenagem a Raul 
Seixas. 

Embora tradicional, o show 
apresenta variedade no 
repertório de Wilson Zara 
que, entretanto, canta 
exclusivamente músicas — 
conhecidas ou não — do ídolo 
do rqck brasileiro. 

"E um momento especial, 
que acontece uma ou duas 
vezes por ano. no qual as 
pessoas que gostam de Raul 
aproveitam para reviver suas 
músicas, bem a vontade" — 

diz. 
O primeiro "A 1 lora do Trem 

Passar" data de 1992, quando 
Zara lotou o Teatro Ferreira 
(íullar. Este ano o show 
acontece no, Caneleiros (Rua 
XV de Novembro, fiOfi, Beira- 
Rio). 

Tanto o cantor — que agora 
vem acompanhado da banda 
Flor de Cactus — quanto o palco 
vão estar caracterizados. "O 
show é tudo sobre Raul, Raul, 
Raul, Raul. Raul...". 

Para que isso prevaleça, 
Wilson Zara não apenas 
conhece a vida e a obra de Raul, 
mas se destaca como um dos 
melhores intérpretes das 
músicas do maior ídolo do rock 
nacional. 

No repertório, ele tem o 
cuidado de reunir músicas 
que atravessam toda a vida 
artística do baiano. "Desde o 
primeiro disco, lançado em 
68, até o último, em 89" — 
reforça. 

Com duração de duas 
horas e meia, 
aproximadamente, serão 
relembradas pelo menos 28 
canções do Raulzito, desde "O 
Trem 103", passando por "O 
Trem das Sete", até o 
"Banquete de Lixo". 

"Quem for ao Caneleiros, 
só tem a ganhar. Faremos 
uma passeada em toda a obra 
de Raul". Os ingressos 
custam R$ 5,00 e podem ser 
adquiridos no local do show>. 
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Polícia não tem pistas dos assassinos 

O crime do bairro Vila Nova ainda é mistério para os agentes da PC 

A Polícia Civil ainda não tem 
pistas dos dois elementos que 
saíram ilesos do assassinato 
ocorrido na tarde desta última 
terça-feira. O duplo assassinato 
que chocou a população do 
bairro Vila Nova ocorreu por 
voltadas 14h(). 

De acordo com as 
informações obtidas no local do 
crime o menor Elison Pereira 
Silva, 17 anos de idade, eslava 
sentado em frente a Drogaria 
Naturalistra, quando chegou 
dois elementos em uma 
bicicleta Moutain bick. 

Ao chegar em frente a vítima 
o elemento autor dos disparos 
teria perguntado para Adeilde 
Domingos Silva Reis, 
maranhense, 21 anos de idade, 
se era aquele o elemento que 
estava procurando, ao ter a 
confirmação, sacou de um 
revolver e detonou vários tiros 
de revolver calibre 38 contra 
Elison 

Após efetuar os disparos os 
dois elementos evadiram do 
local na referida bicicleta. 
Alguns metros depois do local 
do crime, quase em frente um 

li 

Polícia Militar e Civil ainda não conseguiram desvendar o misterioso duplo 

bar de nome não lembrado, 
Adeilde Domingos Silva Reis, 
foi alvejado com dois tiros de 
revolver. 

No local do crime havia 
várias pessoas, mas ninguém 
quis falar sobre o assunto. 
Elison Pereira Silva, foi 
socorrido as pressas por 

assassinato 
familiares, mas não resistiu aos 
ferimentos e acabou morrendo 
a caminho do Hospital. 

Já Adeilton Domingos da 
Silva Reis, 21 anos de idade, 
fnorreu no local. 

Os dois disparos atingiram 
a cabeça e o peito esquerdo da 
vítima. 

O comparsa do assassino foi 
morto em frente a um 
movimentado bar onde 
estavam dezenas de pessoas. A 
omissão de informação de 
acordo com o agente Jocimar 
(lotado na Delegacia do 
Primeiro Distrito) atrapalhou 
as investigações iniciais. 

Omissão de informações 

complica investigadores 

Duas versões e muito silêncio no caso do duplo homicídio 

m 

'M 

Dr. Lu ei ano Abreu exigiu esclarecimento para o duplo 
assassinato 

A Polícia esta trabalhando ser identificadas afirmaram que 
em cima de duas versões. Uma 
delas, seria a epotese da vítima 
Adeilton Domingos, ter sido 
assassinado por puro engano. 
Testemunhas que não quiseram 

ele foi colado na garupa de uma 
moto e morto a sangue frio sob 
suspeita de ter participado do 
assassinato do menor Elison 
Pereira Silva e que o homem 

que teria executado o jovem 
teria fugido em uma bicicleta na 
companhia de outro elemento. 

Outros afirmam Elison 
estava em frente a Drogaria 
Naturalista (na Rua Principal) 
quando abordado por dois 
elementos desconhecido e que 
o assassino entes de cometer o 
crime teria perguntado se era 
aquele mesmo que estava 
procurando. Ao ser informado 
que era Elison o homem não 
identificado sacou de um 
revolver calibre 38 e detonou 
vários tiros de revolver 
atingindo todo o corpo da 
vítima que ainda com vida foi 
transportada para um Hospital 
e não resistindo veio a falecer. 

Após o crime os dois 
elementos teria se evadido do 
local, quando foi interceptados 
por um elemento não 
identificado que também 

armado de um revolver calibre 
38 detonou dois certeiros 
balaços que atingiu a cabeça e 
o coração de Adeilde. 

Os parentes de Adeilton 
garantiram a reportagem que 
ele (Ta um homem trabalhador 
e que não devia nada pra 
ninguém. Prova do esforço do 
jovem é que segundo a família 
afirmou a reportagem que ele 
morre a caminho do Hospital, 

A violência vem crescendo 
nos últimos dias na periferia de 
imperatriz. Mesmo com as 
rigorosas investidas da PM os 
elementos continuam agindo e 
cometendo crimes em plena 
Iaiz do dia. O aposentado João 
Santana da Silva, 67 anos de 
idade, disse que está com muito 
medo que ImixTatríz possa a vir 
ter o mesmo procedimento da 
"Baixada Fluminense" no Rio 
de Janeiro. 

Arrombadores são detidos pela PM 

Polícia Militar dar continuidade a "Operação Desarmamento" em Imperatriz 

A Polícia Militar através do 
tenente coronel Emir Linhares 
vem dando uma geral na 
periferia e no centro de 
Imperatriz. O objetivo do 
comandante que deverá deixar 
o comando no final do ano é dar 
seqüência ao trabalho que 
vinha sido desenvolvido pelo 
major Francisco Melo da Silva, 
ou seja, desarmar a população. 

Com o tema, "Violência, 
gera Violência". 

A Polícia Militar está 
realizando blitz móvel em 
pontos estratégicos de 
Imperatriz. Na manhã de ontem 
foram seis blitz móvel 
espalhadas pela cidade. Vários 
veículos em situação irregular 
foram levados para o pátio do 
Ciretran. 

Além desta operação 
deflagrada ainda no mês de 
agosto a Polícia Militar está 
agindo mais, é com isso dando 
mais trabalho para a Polícia 
Civil. Francisco das Chagas, 
maranhense 21 anos de idade, 
vulgo "Gordo" e o elemento 
conhecido pela alcunha de 
"Vange" foram presos e 
entregues no plantão central. A 

dupla é acusada de praticar 
vários assaltos e 
arrombamentos no bairro Vila 
Ipiranga. "Gordo" estava com 
um cigarro de maconha entre 
os dedos, quando uma viatura 
da PM passava pelo local e o 
enquadrou. Já o elemento 
"Vange" se encontrava no 
interior de uma mercearia 
naquele bairro. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Agressão 
Jonas Pinto de Assis, 

maranhense, solteiro, braçal, 
residente na vizinha cidade de 
Edson lx)bão comunicou que 
quando se encontrava no 
interior de um bar de nome não 
lembrado na Vila Lobão foi 
agredido por dois elementos 
não identificados. O queixoso 
que sofreu várias lesões disse a 
reportagem que os dois 
elementos estavam em elevado 
estado de embriaguez alcoólica. 

documentos 
Ana Maria de Assis Oliveira, 

maranhense, solteira, 22 anos 
de idade, estudante, residente 
na Rua Gonçalves Dias-Juçara 
- comunicou que jxTdeu todos 
seus documentos pessoais, tais 
como, Carteira Identidade Civil, 
C.P.F.,e outros. 

Perda de 
documentos II 

Ediberto Soares Viana, 
maranhense, solteiro, 18 anos 
de idade, residente no Conjunto 
Vitória comunicou que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, entre os quais, sua 
Carteira de Identidade Civil e o 
Título Eleitora] 

Furto de bick 
überdan de Jesus 

Nascimento, maranhense, 
solteiro, residente no Ixúrro Vila 
Nova, comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta Moutain 
Bick, cor azul, ano 97. Falo 
ocorrido quando a referida 
bicicleta estava estacionado em 
frente sua residência, na tarde 
da última quarta-feira 

Perda de 
documentos III 

Antonieta Saraiva do 
N aseim ento, maranhe nse, 
solteira, residente na Rua José 
Bonifácio Lagoa Verde esteve 
na Depol para comunicar que 

perdeu uma bolsa contendo 
vários documentos pessoais. 
Fato ocorrido quando a 
comunicante trafegava em um 
ônibus da empresa T.C.I - no 
sentido Imperatriz. 

Arrombamento 
Edna Santa dos Santos, 

maranhense, residente na Rua 
Alagoas- bairro Nova Imperatriz 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato ocorrido 
na tarde da última quarta-feira 
quando a comunicante se 
encontrava no trabalho. Os 
larápios, além de provocar 
baderna dentro da residência 
levaram uma TV em cores e 
Várias peças de roupas 

Arrombamento II 
Pedro Cavalcante Sarmento, 

pernambucano, casado, 
comerciante, também reclamou 
que desocupados arrombaram 
a porta dos fundos de sua 
residência e retiraram vár n 
objetos. O ** 

De acordo com a queixosa o 
fato ocorreu na manhã de 
ontem. 

Furto de bicicleta 
Gilson Nunes Viana, 

maranhense, solteiro, residente 
no bairro Cafeteira - comunicou 
que elementos desconhecidos 
furtaram sua Moutain Bick, cor 
cinza, ano 97. De acordo com o 
queixoso a bicicleta estava em 
frente ao antigo prédio da Cobal, 
local onde o queixoso esta 
praticando esporte. 

Mistérios 
A Polícia Civil conl' ^a 

investigando o duplo hom. ao 
ocorrido na tarde da última 
quarta-feira no bairro Vila Nova. 
Os crimes ocorreram por volta 
das 14h(M) horas em plena Rua 
Principal onde transitavam 
dezenas de pessoas. Até o 
fechamento desta edição a 
polícia civil de Imperatriz não 
tinha pistas dos envolvidos. 
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