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Estudantes disputam 11 modalidades 

na 29a edição dos Jogos Escolares , 

Foi aborta ontem a 29;' 
edição dos jogos Fscolaros do 
Imperatriz. Uma multidão do 
ostudanlos o torcedores 
prestigiaram o evento no 
Estádio Frei Epifânio 
l)'Abadia. 

Simbolizando o espírito de 
confraternização dos jei's, a 
Tocha Olímpica saiu da 
Secretaria dos Esportes e 
l.a/er e chegou ao Estádio por 
volta das 18:40 hs. 

() prefeito lidou Marques e 
todo seu secretariado 
estiveram participando da 
lesta desporliva. 

•'' xadnz futsal. 
_ handebol, voleibol, ginástica 

I artística, judô, futebol de 
campo, atletismo, tênis de 

| mesa e natação serão as 
modalidades disputadas esse 

m ' .s competições serão 
| realizadas de forma 

simultânea nos ginásios: 
Fiqueninho. AABB, Santa 
Terezinha e ainda a pista de 
corrida da Sedei. 

Veja mais sobre a maior 
competição esportiva da 

N região Tocantina na 
Página 1-3 e 1-10. 

Comércio 

fecha às 

22 hs 

O comércio de 
'iperatriz deve funcionar 

<ilé mais tarde. Os 
empresários querem 
esticar as compras para o 
dia dos pais. Muitas lojas 
estarão a disposição dos 
clientes ate as 22 hs de hoje. 
Veja mais na coluna 
Intornies Espci iais 
assinada por Machado 
Neto. Página 1-7. 

Dólar Comercial 
Compra  1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra    R$1.1350 
Oólar Paralelo 
enda  1.039 
ólar Turismo 
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■ Futebol amador 

Artur Moura 

quer o retorno 

da Segundona 

O presidente da junta 
governativa da Liga | 
hnperatmensede Futebol. 
Artur Moura, que o retorno 
das disputas da Segunda 
Divisão do futebol amador. 

A Segundona foi extinta 
na administração do 
desportista Toninltõ 
Bareta. 

Mais na Página 1-H). 

Itaguatins 

comemora 

52 anos 
Página l ã 

Ontem, uma multidão (dir.) compareceu à abertura dos JeVs. Outra multidão deve se formar boje no 
Bairro Lagoa Verde para o Sábado Cidadão. Página 1-3, 1-9 c 1-10. 

■ Por Dentro da 

Imprensa 

Frank 

grava CD 

Messias júnior revela a 
disposição do cantor 
compositor Frank Seixas. 
A coluna também mostra 
os bastidores da mídia 
Imperatrizense. 

Página 2-1. 

Lagoa Verde recebe hoje 

sargeta, meio-fio e asfalto 

Acontece hoje mais uma parceria com instituições, estrutura aplicou mais de 2.()()() 
edição do Sábado Cidadão. O autarquias e a iniciativa metros de sargetas na Lagoa 
programa é realizado pela privada. . Verde (veja gráfico abaixo). 
Prefiilura Municipal em A secretaria da Infra- Página 1-9 

Finai de semana 

Multidão lota Imbiral 

Cacau e Praia do Meio 

INDICADOR 

CAPITAL 

Uma multidão de 
imixratnzenses e turistas da 
região Tocantina é aguardada 
nesse final de semana nas 
praias de ímivratriz, 

A prefeitura Municipal 
garante a limpeza nas Praias 

do Meio e Cacau. A Kaiser é a 
responsável pela organização 
da Praia do Imbiral. 

A Cemar ainda não instalou 
a rede elétrica na Página do 
Cacau. 

Mais na Página 1-2. 
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Major reúne imprensa 

para apresentar balanço 

Sarjeta e 

meio fio 

Asfalto 

Polícia 

O comandante interino da 
Policia Militar do Imperatriz | 
major Melo, irá reunir a 
imprensa no próximo dia 15 dc 
agosto para fazer uma 
avaliação dos trabalhos 
desenvolvidos pela PM ern seu 
comando. Melo, repassará o i 
comando da Policia Militar; 
para o tenente coronel 
Linhares no próximo dia 20. 

quando ele estará retornando 
do período de férias. O 
comandante interino mostrou a 
população imperatrizense que 
quando se tem vontade de 
desempenhar um trabalho; 
sério em prol da defesa da 
comunidade é possível, e isso 
foi feito como às mesmas 
condições íle trabalho que tinha 
o comandante Linhares. 

PC investiga enterro 

clandestino de bebê 

Família alega falta de condições financeira 

e sepulta bebê prematuro em Davinópolis 

São Luís 

terá turismo 

incrementado 

Foi encontrado enterrado 
em um terreno baldio em 
Davinópolis um bebe 
prematuro que após a 
identificação tios pais, a Polícia 
C ivil através do perito Mário 
Amorim descobriu que os pais 
th» bebe residiam em 
Iinperatriz . 

O bebê já linha sele meses 

idade e foi eneoutrado por 
outras crianças que brincavam 
em um terreno baldio de 
propriedade tia família. 
Segundo o perito Mário 
Amorim o bebe estava dentro 
de um buraeo eonsiderado razo 
t em caixa de papelão. 

Veja todos ws detalhes na 
Página 1-12. 

O assunto foi lema de 
reunião entre agentes de 
viagens que deíêntlemredução 
de tarifas aéreas. Página 1-5 
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Imperatriz Cta^j 23 34 
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Fraca | 21 32 
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Belém , . Nublado | 20 29 

Palmas 
Chuva i <H Fraca t 23 32 
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Prefeitura mantém limpa a praia do Cacau 

/e lotar no Dia dos Pais 

Organização começa a atrair turistas de cidades da região tocantina e do sul do Pará 

A presença cia Secretaria 
da Infraeslruiura (Sinlra). por 
meio do Departamento de 
I.impeza Pública, constilni-se 
na principal novidade este ano 
da praia do Cacau. Presentes 
todos os dias. principalmente 
nos finais de semana, os garis 
da Prefeitura deixam a praia 
permanentemente limpa. 

Apesar de ainda não se ter 
inaugurado a praia 
oficialmente, a segurança 
pública e outra constante. A 
área está demarcada para os 
banhistas, delimitando a área 
de risco. Tanto a Policia 
Militar quanto o Corpo de 
Bombeiros estão presentes e 
oferecem maior segurança 
aos turistas e visitantes. 

A Prefeiturae a Associação 
dos Harraqueiros da Praia do 
Cacau padronizaram as 
barracas existentes No 
ultimo domingo foi 

possível constatar; as 
barracas já estão 
praticamente padronizadas. 
Resta, ainda, a instalação da 
rede elétrica; pela Companhia 
Hnergetica do Maranhão 
(Cemar). 

Para o presidente da 
Associação, Paulo César, é 
possível que no decorrer 
desta semana todos os 
detalhes sejam acertados para 
a inauguração oficial da praia. 
"Serátudo definido até o final 
da semana e, no proximo 
domingo, dia dos Pais. 
inauguraremos nossa praia", 
disse PC. otimista. 

No Sábado (2). a 
movimentação na maior área 
de lazer de Imperatriz ja foi 
bastante intensa. Mas e no 
domingo que a praia fica 
mesmo lotada. Os banhistas 
chegam cedo e tomam lugar 
nas m- ,ÚB na baira todi 

do rio. enquanto homens da 
Sinfra procedem a limpeza 
permanente 

Pessoas de todas as 
classes, idades e lugares são 
atraídas pela beleza do rio e 
apreciam a praia do Cacau 
que tem. alem de limpeza, 
segurança garantida. "K uma 
praia diferente, que busca a 
infraestruIura necessária 
para a exploração do 
turismo", declarou jose 
Almeida, do Itinga (MA). 

A Prefeitura entende que 
o turismo — e não o turista - 
- deve ser explorado como 
fonte de renda para o 
Município. E por isso que a 
praia do Cacau está sendo 
dotado de toda a 
infraestrutura necessária 
para o seu pleno 
funcionamento, como a 
limpeza pública, o tempo 
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a Direito do adolescente 

Membros reúnem-se 

( /J/v//./ ./fr.n JH-* •ío.i< i/i- (ijíI.k ;i*i c/./-v«íí fui/- <u.i fu/cS.i 

C) Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA). 
órgão deliberativo e 
encarregado de definir as 
açws voltadas ã criança e ao 

ado^sceme, estará promovendo 
napnVxiinaterça-íeira (12), às Ki 
h. na sede da Secnáaria.do 
l.>< -seiivolviuK-ntcí Comnnitario * - 
do Trabalho (Sedesct). tima 
sessão de estudos sobre as 

normas e «tribuicViesdo jiroprio 
ConscvllK» cdo Conselho Tutelar. 

Segundo Sebastião Sousa, 
assessor da Secretaria 
Munk ii cilde hdueaçao (Seduc) 
c membro do Conselho, ó 

li 
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objetivo da n uuião será faze r 
com que todos os membros 
c« mhc \"am su as at ribu içóc -s {vara 
atuar cada vez melhorem defesa 
dos direitos da criança e do 
adolescente. 

■ Lazer 

Durante a reunião, haverá a 
escolha da comissão que irá 
tratar da eleição do Conselho 

1 uteiar, que verifteíi se esta, ou 
não. sendo cole nado em pratica 
o que rege o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Haverá 
lambem palestras que serão 
ministradas pela orieut.ad 
educacional da Seduc. e 
conselheira no listado do 
Paraná. Ester Amália ( ilitz. 

Praia do meio recebe limpeza 

pública e está pronta para banho 

Final de semana de\ e atrair banhistas de Imperatriz 
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1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E ív iA / 

M. 

m 
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A pniui do meio \;u tvcehcu ontem íiês tfwis que permaneceram durante lodo o dia 

Por determinação do 
prefeito lldon Marques, a 
Praia do Meio ou Praia da 
Ilha, loc alizada em frente ao 
Cais do Porto. lambem está 
sendo beneficiada com os 
serviços de limpeza 
realizados Secretaria de 
Inlraesirulura (Sinfra). 

Segundo o assessor. 
Francisco Brandão, esta e a 
primeira vez que este tipo de 

trabalho esta sendo realizado 
no local, e durante este final 
de semana ja foram 
implantados toneis e sacos de 
lixo nas barracas para 
usuários, facilitando, (h 
forma, o recolliimenlo 
sujeira. 

A limpeza lambem esta 
sendo teita por três garis 
permanentes, (pie instalam- 
se na ilba desde ontem e 

os 
sla 
da 

ficam durante todo o final de 
semana. Estes serviços 
poderão ser aumentados de 
acordo com o movimento no 
local. 

"0 publico está 
colaborando com a limpeza e 
cobra sempre os sacos para 
depositarem o lixo", explie 
Brandao. informando aind 
que o acompanhamento 
Sinfra é constante na ilha/ 

Som e 
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JEIS's atraem multidão para abertura 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Jr 

Bom dia, 
governadora! 

() lermino do seu 
govorno aproxima-se numa 
velocidade impressionante. 
() lemiH) passa, o tempo voa. 
mas Imperatriz permanece 
no atraso. Culpa de quem? 
da inércia do governo 
estadual Chc^a de tanto 
marasmo, pois o povo cxij^e 
ação. 

Fundação 
Cultural 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz acaba de anunciar 
que já estão abertas as 
inscrições para várias 
oficinas. São gratuitas e 
possibilitam a participação 
de toda a comunidade. 

São oficinas 
permanentes, uma após 
outra, onde as aulas teorico- 

áicas serão minCiradas 
as ãreas de: pintura (todas 

as técnicas), esculturas 
(diferentes materiais). 
teatro (diversos métodos), 
entalhe e xilogravura. 

O resultado prática de 
cada oficina, será mostrado 
para a comunidade 
i m p e r a l r i z e n s e . 
gratuitamente, através de 
exposições e apresentações, 
quando for o caso, com 
divulgação maciça, através 
dos meios de comunicação. 

O instrutor, responsável 
por cada oficina, será 
remunerado pela Fundação 
Cultural de Imperatriz. 

Causas 
e repercussões 

Ja esta na fase final o 
concurso de monografia 
vobre "A-* ( ausas e as 
Képercusso« s Sociais do 
I )rsi>inprcgo r 

Su beunii ( go no H ra si |: 
Alternai ivas Folil icas e 
F.conomicas para a (ieraçao 
de I' mpregos promovido 
i<< ia I undacão M ii I on 
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Campos v o Conselho de 
Reitores das l niversidades 
Brasileiras - Crub. 

Durante oito meses os 
candidatos ao Prêmio 
receberam bolsa no valor de 
R$ 400.00 para 
desenvolverem a 
monografia. 

Os candidatos enviaram 
resultado de seus trabalhos 
ale o dia 1 (i de junho. () 
trabalho que apresentar o 
melhor conjunto de 
alternativas, abrangendo os 
setores público e privado, 
sobre o tema será o vencedor 
e receberá R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), em dinheiro. 

Uma 
loucura 

Os vendedores de fitas ; 
cassete clandestinas estão i 
enfernizando o Centro da 
cidade. Fslá urna verdadeira 
loucura e os comerciantes da 
área estão pedindo uma 
urgente solução ao problema 
por parte das autoridades 
competentes. 

Açailàndia 
no atraso 

A comunidade 
açailandense continua 
solicitando maior agilidade 
por parte da administração 
Deusdele Sampaio. 
Revoltada, afirma que o chefe 
do executivo ainda não 
conseguiu colocarem prática 
nem mesmo as obras 
consideradas importantes 
durante sua campanha 
eleitoral. 

Casa 
do operário 

() Congresso Nacional e a 
casa do operário c do 
empresário |- oquealirmoii 
o presidenli do Senado. 
Antonio Carlos Magalhaes, 
ao pedir mobilização nacional 
ilos empresários em favor 
das reformas 

O 
CJLEJTVfl 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO 

Informamos que por falta de quorum a Licitação abaixo 
cilada, na modalidade C( )N VTIE. foi considerada "DESERTA". 

LICITAÇÃO Ne 070/97 - CONVITE 
OBJETO: Aquisição de uma Camioneta 

flipo PICK-UP. 
REALIZAÇÃO: Dia dl de julho de 

1997 às (HEK) horas. 
São Luís, 07 de agosto de 1997. 

NONATO MARTINS 
Presidente- CSI. 

Estádio Frei Epifânio recebe bom público que prestigiou a chegada da tocha 

O Estádio Municipal Frei 
Epifânio iLAbadia foi o palco de 
abertura dos XIX Jogos 
Escolares de Imperatriz CIEls), 
que aconteceu, ontem, às IHhdO. 
A cerimonia contou com a 
presença do prefeito Ildon 
Marques. demais 
personalidades ligadas ao 
esporte da cidade, os 
representantes das escolas e, 
também, de grande parte dos 
atletas inscritos nos JEIs/97. A 
comi hdiçãt > j tn)ss<-gu irá até o dia 
17 de agosto. 

A tocha olímpica saiu da 
Sedei, com destino ao estádio, 
onde leve início a cerimônia 
oficial de abertura. Em seguida, 
o prefeito Ildon Marques fez seu 
pronunciamento, abrindo as 
competições. Os atletas se 
confraternizaram no gramado 
do Frei Epifânio. 

O evento, promovido pela 
Prefeitura de Imperatriz, está 
sendo organizado pela 
Secretaria Municipal dos 
Fsporli s . do I a/er (Sedei) 
Segimdo inlormou a direção da 
Sedei, cerca de 1 .(>00 atletas 
estão inscritos para os jogos 
deste ano. isso sem contar o 
numero de pessoas que 
trabalham nas equipes técnicas 
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Estudantes e comunidade prestigiam JEIS 's 
de cada escola concorrente. Os 
alunos estão divididos nas 
categorias infanto e juvenil. 
Participarão escolas das redes 
pública^ municipal, estadual, 
federal e colégios cia rede 
privada de ensino. As 
competições lorao divididas em 
onze modalidades esportivas 
(basquelV. xadrez, futsal. 
handebol;- \-oleiho1. ginástica 

artística, judô. futebol decamiK», 
atletismo, tênis de mesa e 
natação). Além do pjsladio Frei 
Ivpifânio, vão sediar os Jogos 97 
i»sginasic ><: Piqueninho. do S<'si. 
Associação Al lei içado Banco do 
Brasil (AABB), Santa Teresinha, 
Juçara e a pista de corrida da 
Sedei. A Sedei divulgou a 
listagenwlos locais que sediarào 
cada modalidade nos JF.Is deste 

ano. A distribuição ficou assim 
definida: basquete (Juçara 
Clube); futsal (Fiqueninho); 
handebol (Sesi): voleibol 
(AABB); ginástica artística 
(Santa Teresinha); judô (Santa 
Teresinha): futebol de campo 
(Estádio Municipal): atletismo 
(Sedei): natação (bicara):xadrez 
(Juçara) e tênis de 
(luçara). 

mesa 

Cultura 

A Oficina Permanente de 
Artes é um dos mais novos 
j in íjelosc 3a Eu i idaçã») Cultural 
d< - imjx ratriz (FCI) r^iraeste 
mes, O projeto visa a criação 
de oficinas de arte, em 
diversas áreas. Segundo 
informações da FCI. o 
trabalho terá continuidade 
para que novos valores 
artísticos jmssam surgir cm 
nossa cidade. As inscrições 
para a Oficina Permanentedc 
Artes estão abertas c 
prosseguem até o dia 15 
deste mês. 

< Es iuleressatFis iia<,)ficina 
devem prtH iirar a sede da 
FVI. situada a rua Imís 
Domingues. bóh. esquina 
com rua Simphcio Moreira, 
em horíuãvcomeirial. No ato 

das inscrições, os inscritos 
receberão a lista de material a 
ser utilizíulo, bem como dias e 
horários de funcionamento da 
oficina. As inscrições são 
gratuitas. As aulas começam no 
dia 18/08e vão até o dia 01/10. 

Segundo os organizadores, o 
principal objetivo éf|)SsMiUira 
participação de toda a 
comunidade. 0 projeto será 
desenvolvido através de oficinas 
IHTmãmmlcs, com ãúlasUórico- 
prátkas, A oficina abrangera as 
áreas de pintura (todas as 
técnicas), esculturas (cmvários 
materiais), teatro (diversos 
ntéiodos), entalhe e xilogravura 
(gravura em madeira). 

Os trabalhos realizados nas 
oficinas serão expostos a 
comunidade impcralrizense. 

através de exposições e 
apresentações, cora vários 
stands das peças produzidas 
pelos artistas, 

L m dos primeiros trabalhos 
previstos é o de pintura, que 
será ministrado pelo artista 
plástico•Tonneves". O monitor 
irá expor desde técnicas com 
lápis de cor a óleo sobre tela. A 
Casa do Artesão, localizada na 
Praça Brasil, sediará esta oficina. 

Serão formadas, inicialmente, 
duas turmas de cinco pessoas, 
com 20 aulas, nos dias de 
segunda, quarta c sexta-feira. As 
turmas funcionarão pela manhã. 
A primeira turma ocupará o 
horário de 8h as í)h3dc a outra 
turma ficará tu > j K-ruKlodas 9h2»0 
as 1 Ih. Os interessados devmu 
providenciar uma lista de 

materiais para partidparcin 
deste curso, que abrange 
pincéis, tinta j «ira tecido, tinta 
óleo para tela, fáeode linhaça, 

borracha, rêgua, 
pano 

para fintpezados inncéis, tida. 
camiseta, tecidos, peça de 
gesso, cartolina c alguns tipos 
de papéis. Esta lista de 
materiais serão entregues 
aos interessados no ato da 
inscrição. {'Ale projeto da FCI 
tem o apoio cultural da 
Associação Artística de 
imperatriz, t asa do Artesão. 
A expectativa dos 
organizadores e a melhor 
IHisstvcl, |K»isesta iniciativa c 
uma boa oportunidade para 
que novos valores artísticos 
surjam na cidade. 

Saúde treina agente comunitário 

í 

: 

.Agentes treinaram no Centro de Saúde dos Três Poderes 

A Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus) realizou na 
última semana treinamento para 
os trinta agentes do Programa 
de Agentes Comunitários de 
Saúde (Paes). Iniciado na última 
quarta-feira o treinamento foi 
encerrado ontem (8). no Centro 
de Saúde Três Poderes e teve 
como finalidade princi|)al instruir 
os agentes como trabalhar com 
o novo formulário do "Projeto 
Bacuri eu Acredito". 

() novo formulário elaborado 
pela coordenação do projeto 
facilitará a busca ativa dos 

doentes da comunidade do 
Bairro Bacuri. O Projeto Bacuri 
eu Acredito foi iniciado em maio 
deste ano com um treinamento 
dos Agentes dc Saúde e 
Itesquisa de campo para fazer um 
levantamento da real situação do 
bairro, no que se refere à saúde 
pública. 0 Projeto abrange nove 
programas, são eles: DST/AIDS, 
Divisão de Planejamento 
Familiar, Divisão de Hipertenção 
e Diabetes, Divisão de 
Zoonoses, Saúde Mental, 
Divisão de I lanseníase e Divisão 
de Tuberculose. 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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Assentamento 
Fazenda Tacira 1 e II 

distante de Imperatriz 31 
quilômetros na yila 
Conceição, é um exemplo 
para todo Brasil de que 
quando se quer realizar 
algum projeto é possível. 
Com recursos oriundos do 
INCHA , está em fase final 
de acabamento 118 casas 
residenciais, escola e posto 
di- saúde, além de poço 
artesiano , energia e estrada 
vicinal. tudo isso numa área 

de 5.024 hectares. Este projeto 
de assentamento está sendo 
possível num esforço 
concentrado de toda a 
população da comunidade e a 
participação de alguns líderes 
como o Vereador Waldinar 
Barros, Darlindo Pereira Pres. 
Associação dos Moradores. 
Luiz Vaz Rego Pres. Sind. Trab. 
Rurais eSra. Maria Quirubina 
Pres. das Mulheres 
Trabalhadoras no Campo. 
Toda essa conquista deve-se a 
10 anos de luta e muito 
trabalho. 

Celmar 
Segundo o Relatório Anual 

da Celmar - Celulose do 
Maranhão S. A versão 96, foram 
investidos na Região U$ 32,4 
milhões, com esse montante foi 
feita a aquisição de 31 mil 
hectares de terra e instalação 
para produção de 10 milhões 
de mudas por ano. A população 
da Região Toeantina na sua 
maioria, está torcendo por este 
grande empreendimento que 
está sendo realizado e que em 
breve vai gerar inúmeros 
empregos diretos e indiretos. 
A Celmar tem a frente Dr 

Fábio Lúcio Medeiros Dir. 
Superintendente, L)r. Tito 
Sérgio Moraes Dir. Florestal. 
Contando com o trabalho dos 
colegas Félix Alberto e 
Roberta do Carmo no setor de 
imprensa e relações 'públicas, 
as fotos do Anuário feitas pelo 
competente fotógrafo Brauny 
Meireles, uma obra de arte. 

Audiência pública 
A Câmara Municipal de 

Imperatriz tem realizado 
inúmeras sessões de audiência 
pública, Segundo o Presidente 
Vereador VValmir Izidio o poder 
Legislativo Municipal tem 
aberto as sua portas para as 
entidades discutirem 
juntamente com os 
Vereadores os problemas da 
cidade. Na última quinta feira 
foi a vez dos Profissionais da 
Imprensa, usaram da palavra 
em nome da classe: Daniel 
Souza Três. do Sindicato, 
Clelio Silveira Pres. da Airt, 
Josué Moura. Wilton Alves. 
Flson Araújo. Gil Santos, 
telim Galhães e Cl and ir 
Porcino. Pela Câmara usaram 
a tribuna os Vereadores Joel 
Costa. Simplieio /uza. Ademar 

Freitas, Otair Moreira, 
Raimundo Trajano. Mary di 
Pinho, André Paulino , 
Waldinar Barros e Arnaldo 
Alencar. A Sessão foi 
proveitosa para ambas as 
partes. Valeu... 

Sábado Cidadão 
Hoje acontece mais um 

Sábado Cidadão, desta feita 
será realizado na Gigo a Verde, 
quando na oportunidade 
centenas de moradores serão 
atendidos pelo esquemão, a 
exemplo dos anteriores toda a 
estrutura estará a disposição 
dos moradores da Lagoa e 
Região. Presença confirmada 
do Prefeito Ildon Marques e 
todo o seu secretariado, na 
oportunidade o Prefeito 
entregará a cidade as obras 
qué foram realizadas através 
do projeto Cidade Limpa. É 
sempre uma novidade a 
presença de alguns 
Vereadores tanto da chamada 
situação com da oposição, é 
sempre bom para a 
comunidade ver um 
parlamentar por perto, isso 
significa que as bases não 
estão sendo esquecidas. 

SáKio Dino prefeito de João Lisboa bem que poderia 
assumir a liga Imperatrizense de Futebol, motivo; o 
mandatário da cidade vizinha é ligado e manja e muito de 
esportes. 

Amnatna Juiiior um dos grandes comunicadores da América 
latina retorna ao batente nesta segunda fejnç ap ís merecklas lérias 
aobi5go(LvtK^íUK)scles(^rvia>,aniíú()raiKliénciad<)Ráli() (Nídiva 
F V1) volta emgi-ande estilo comvinlxnasiinxiuzidas em São Paulo 
. Arínvilcia assume mA-amente o coneintlo lambem na'IV Nativa 

Vereador Otair Moreira representante da classe na 
Camara Municipal esteve anhersariando no dia 7 passado, 
ontem dia 8 quem esteve no berço foi o Vereador Carlinhos 
Amorim, aós Edis votOvS de muito sucesso, saúde e 
felicidade. 

Jantar que si-rá oferecido a Impn-nsa patrocinado pelo 
Vena<ior Awlre Pauliuo acontea' na próxima quinta feúa a partir 
das I8h()0 na Cabana do Sol, Guio seu Assessor está na 
organização. 

Amanhã é Dia dos Pais, é dia de ficar em casa curtindo 
os filhos ou leva-los a um balneário .Uma forma de 
presentear um Pai e dar carinho e principalmente 
compreensão. 

Posto N. S. do Perjietuo Socorro do amigo João Martins, na 
BR 010 (em frente a Cemar) onde álcool é álcinT óleoe óleo. 
gasolina é gasolina e um litro e um litro. F verdíule... 

Espaço Aberto para a ;no para a 

Ci a 

t 

M'rcdcric//compusho\v. coni.br 
por FREDERICO LUIZ 

2^5* freta ttãja cUta 

Quanto prazer se obtém do conhecimento inútil 
Bertrand Russeíl 

^ ©fã® 
Quando se rouba de um autor, chama-se piágio: 
quando se rouba de muitos, chama-se pesquisa 
Wilson Mizner 

Pe/é e 
Havelange 

O Brasil é interessante. 
Demais mesmo. Agora o mais 
novo Jrisson nacional é a queda 
de braço entre o Atleta do 
Século. Pelé, também ministro 
dos esportes, e o dirigente do 
século, João Havelange que 
dirige a Fifa. Nossa imagem sai 
mais uma vez arranhada. F 
FHC ainda quer participar do 
Conselho de Segurança da 

Cultura 

de Verniz 

"É tudo aquilo que você 
podia morrer sem saber" 

Nada 
de escrever 

Sócrates foi um dos 
grandes mestres da 
humanidade. Mas como 
Zaratrustra, Buda ou Cristo, 
não legou nem uma só palavra 
escrita. 

Filho 

Onu, Pode? Fslá é longe. 

Ni ver 
de Otair 

O vereador Otair Moreira, 
ITB, fez aniversário anteontem. 
Reuniu amigos no Pivas Bar. Ele 
está com um olho na Assembléia 
Legislativa. Pé quente e bom de 
voto, Otair integra a bancada da 
situação na Casa dq Dorgival 
Pinheiro de Sousa. Só 
esperamos que o PTB tenha 

ingrato 
Era dever de um bom filho, 

em Fidji, observar sen pai e 
matá-lo tão logo íipreseulasse 
sinais dc senilidade. 

Trânsito 
maluco 

Os americanos calculam em 
1,6 bilhão de horas por ano o 
tempo perdido por sua 
população cm 
congestionamentos de trânsito. 

Auto 
em baixa 

Por volta de 1910, havia cerca 

apenas um candidato a deputado 
estadual em Imiieralriz. 

Senador 
da cidade 

Fai qutTo saber qual será o 
candidato a governador de 
Estado que sinalizará para 
Imperatriz com uma vaga para 
o senado em sua chapa. Quem 
assim proceder, estará a um 
passo (fa vitória da região 
Tocanliúa. 

de duzentas empresas 
fabricantes de automóveis 
nos Estados Unidos. No 
começo dos anos 30. seu 
número reduzia-se a 20, seu 
número reduzia-se a 20, e. 
em 1960, a quatro. 

Virgem 
que riqueza 

Durante o ato sexual, um 
elefante tuaclio não precisa 
fazer muitos movimentos, 
de vez que ser pênis (que 
jwsa "{.O rpitlos) p<wsnt 
músculos especiais para 
isso., 

^ O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutaau'5 de Produtões 

Narciso Pires 
Diretor Presidente 

França Coelho 
Diretora Financeira 

José Filho 
Diretor Comercial 
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Obedecer - retirar o absorvente íntimo por baixo. Gozam 

Omitiu - e o irmão da minha mãe. 

Omollata - sabão espanhol próprio pra lavagem de dinheiro. 

Ovários - na matemática só existe um, ovários. 

Paranormal - é o que se diz de uma pessoa que fica em pé corretamente. 

Parmalat - leite próprio para cães. 

Perfil do consumidor - comprador visto de lado. 

Peste bubônica - doença transmitida pela-Buba, atriz de uma novela chata. 

Pneu radial - pneu para rádios 

Psiquiatra - um tipo de louco ... So que por dinheiro. 

X 
Curto e Grosso 

O jatinho transformando em Boeing. A policromia vem aí. Aguardem no JC. 

O Copáo eomeça amanhã. João Lisboa e Sena fazem o clássico. 

Alo papai, seu dia está chegando. .Alô meu país, seu dia está longe. 

Haneiseo Du Valle e a mais nova sensação na lelinha. i.Onlira o C idade Alerta. 

Está quase certa a reedição Frente Ética em nível estadual. 

C afeteira deve arrastar <> FSB. F Roseana leva o IVdoB. 

O Blocno da oposição cm nivv! siacional, está rachado aqui no MA 

Aquele abraç" para Aroaldo Santos. (. riminalista de renome no nicio-noiTe. 

Utilidade Pública 09/08/97 

Polícia Militar    ^90 
Delegacia de Plantão  722-1287 
Corpo de Bombeiros 193 
Hospital de Plantão (Geral)  721-8421 
Hospital de Plantão (Pediatria)  723 3022 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem  723-2260 
Hemomar   722-2737 
Tropigás  721-4528 
Paragás : 721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal  722-1748 
Câmara Municipal    723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque  721-0404 

Disque Boi na Moita  722-1956 
Defesa do Consumidor    193 
Cemar   -jgg 
Caema  722-2505 
Correios   721-0136 
Receita Federal  721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Policia Federal  722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Itaguatins vai comemorar 52 anos 

Na festa de aniversário da emancipação política, o executivo vai anunciar entregar obras 

A cidade de Itaguatins 
distantes apenas poucos 
quilômetros de Imperatriz 
completa nos próximo dia 18,52 
anos de emancipação política, 
para a cerimônia já foram 
convidados diversas autoridades 
políticas da região do Bico do 
papagaio, entre elas. prefeitos 
vereadores e deputados 
estaduais que representam suas 
regiões. 

Na oportunidade do 
aniversário da cidade de 
Itaguatins, a prefeita Ivaneide 
Barreto vai entregar a 
comunidade aavenida Beira rio, 
uma obra considera a maior que 
um administrador já fez no 
município. 

"A Beira rio terá calçadão 
Quiosques, e uma iluminação 
invejável" disse a prefeita, 
acrescentando que a obra vai 
proporcionar um novo aspecto 
urbanístico a cidade. 

Além disso, no seu 
aniversário, Itaguatins vai 
receber a Sede dos Pioneiros 
Mirins que atenderá 200 
crianças carentes, 
proporcionando a elas cursos 
profissionalizantes e 
atendimentos médico e 
hospitalar; a obra construída em 
dOO metros2 tem uma estrutura 
não obtida por muitas sedes do 
executivo na região. 

O executivo municipal, já 
recebeu a confirmação da 

presença da Secretária de 
Trabalho e Ação Social do 
Tocantins Doutora Telma 
Siqueira Campos, ela vai 
aproveitar o momento para se 
reunir com diversos prefeitos do 
Bico do papagaio; durante a 
reunião de trabalho, serão 
elaborados projetos no setor de 
ação social e trabalho. 

Para a solenidade do 
aniversário da cidade, os alunos 
das rede municipal e estadual de 
ensino terão um espaço aberto, 
onde farão uma homenagem 
especial aos pioneiros de 
Itaguatins, uma cidade banhada 
pelo Rio Tocantins, que cuja 
beleza honra seu povo e sua 
gente. 

IlHiP 
iü m 

Itaguatins vai completar 52 anos de emancipação 

Palmas vai ganhar estádio de futebol 

A obra a ser construída pelo governo do estado, deve ter capacidade para 35 mil torcedores 

F 

t À 

i mm 

Siqueira Campos garante construção de estádio 

A capital do Estado do 
Tocanlins vai ganhar um 
estádbTde futebol. No dia 15 
de agosto o governo do 
Tocantins e a Federal 
Tocantinçnse de Futebol vão 
lançar a pedra fundamental da 
obra. 

O estádio terá capacidade 
para 35 mil pessoas e será 
construído na Avenida 
Teotônio Segurado, próximo 
ao campos da UBRA. 

A sede da Federação 
Tocantinense de Futebol e 
uma escolinha do esporte 
também vão funcionar no 
estádio. 

O anúncio da obra foi esta 
semana pelo governador 
Siqueira Campos; para ele 

"Fsta era uma obra que faltava 
em Palmas" tendo em vista a 
força que é o futebol em todo o 
mundo. 

O governador, ao anunciar a 
construção do estádio, disse 
que esta é uma forma de 
incentivar os desportista do 
Tocantins. Siqueira Campos, 
acrescentou que outros 
incentivos ao futebol deverão 
sair em um curto período de 
tempo. 

Além do estádio que já pode, 
segundo o chefe do executivo, 
ser considerado uma realidade, 
outras medidas em benefícios 
de modalidades diferentes serão 
anunciadas em breve. 

Siqueira Campos, até já 
recebeu uma série de 

documentos de desportistas 
que pedem incentivos ao voley 
de praia, um esporte hoje 
muito praticado noTocantins, 
o governador encarregou os 
setores responsáveis pelo 
esporte que façam um 
levantamento das principais 
necessidades do setor, para 
que em um segundo momento 
se possa idealizar novos 
projetos para estas áreas. 

O estáelie) ele Palmas, ainda 
nàe) tem elata elefiniela para ser 
entregue a população, até ixm 
que, ainda falta muita coisa a ser 
concluíelapara que se possa 
"dar e) pemta pé" inicial para 
a cemstrução, uma delas por 
exemplo, é a licitação 
pública. 

São Luiz terá turismo incrementado 

Lm dezembro a cidade será declarada Patrimônio Histórico da Humanidade 

Fm elezembro cidaele ele São 
I .uiz será elexdaraela oficialmente 
Patrimônio Histórico ela 
Ilumanielaele, por esta razão , o 
poeleT públice) municipal e o 
getvérno elo estado estão 
preqtarando o município para 
isso. 

Nesse semlielo agemtes ele^ 
viagems estãe) reamielos naqueda 
capital para eliscutir a formula 
ieleal ele extemsãe) elo turismo em 
maior fluxo, para a capital elo 
Maranhãe». 

Michel Tuma Ne-to, 
presidente ela Feeleraçào 
Naciemal -das Empresas ele 
Turismo q.ue se encemtra em 
São Luiz, afirme)u que as 
possibi.lielãdes ele 
incremenlação elo turismo 
agora serão bem maiores, "Essa 
possibilielatle poele e^xatamente- 
o que nós e^slamos fazendo, 
ivuninele) ets agemtes ele1 viagvns, 
para vê o que4 nós estamejs 
fazendo lá ne) sul, São Paulo r 
IrázeT mais turista para São 

Luiz" elisse e-le4 acrescentando 
fine4 atualmente4, os turistas 
visitam Fortaleza, Rio Granele 
elo Norte4, Re4cife Natal e- param 
por aí, não incluindo em sem 
roteiro ele viagem uma visita a 
capital maranhense enfatizanelo 
que a cidade "é muito 
importante a nível ele Brasil" e 
merece4 ser elestacaela ainela 
mais nos cale4nelários luríslice)s. 

Para Miche4! Tuma nete), o 
que falta para São Luiz ter um 
fluxo ele turismo ainela maior, é 
elivulgação externa, ele elefende 
uma ami ila elivulgação ela capital 
em outras regiões elo país, para 
teu nar cemTmcielo as praias , e) 
fedclore e outras inúnjeros 
vale)res que a cidaele.pe)ssui, 
desta feirma, se4 estaria 
Inçemtivanele) eis turistas a passar 
férias ne) e4slaele). 

Durante ele)s agentes ele 
viagens, a reeluçãe) ele4 tarifas 
áre-as tem siele) e) assunto central 
ele)s elebates, para edes, e) 
turisme) ne» Maranhãe» precisa 

ele4sta mediela cetmo forma ele 
increinemtaçãe), e) i)re4sielente ela 
Federaçàe) Nacie)nal elas 
Empresas ele Turisme) elisse 
que pele)S vale)re4s elas tarifas 
praticaelas ne) Brasil, e) turista 
prefere o estrangeire), "Só para 
se4 le-r uma ieléia, ] )ara sair ele4 Sàe) 
Paule» e4 vir a Sãe) Luiz, pagasse 
R$ 1.100.00; e4nquanle) que ele 
São Paule) a Ne>va Vbrk gasta-se4 

US$ 814.00. 
Os agentes ele4 viagens 

que>re>m at) final ele» e-ncemtre) em 
Sàe) Luiz, e4labe)rar um 
eleicumente) a ser enviade) a 
Fm| )resa Brasileira ele Turisme), 
ce)m,o fe)rma ele demostrar 
premcupaçàe) ce)m e) quaelro. 

Ne» documento, eles 
ejefenderãe) a rexiução de tarifas 
areas para a capital maranhense, 
além de outros incentivos pelos 
quais o turismo da Ilha seja 
enriquecido. 

Os agentes também buscam o 
apoio do governo do Maranhão 
nesse objetivo. 

m 

* * 
« 

■ ■ 

■ 

Medidas vão incrementar turismo em São Luís 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Neste 

domingo, a 

partir das 

13h00 

BIC' Balneário 

Iate Clube 

Banfio de piscina 

grátis com e7(gme 

médico 

m WÊÊZt. 
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v( Ifi 

•:yyy/yyy.-yyyy/yy.'.'.- 
o quê me efizez me 

Ficou rácil dizer':enfim sós' 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone. 

Rí ?,0 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar 

BR~010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE 721-1438 

UMA NOVA MENSAGEM 

PARA ABRAÇAR VELHOS AMIGOS 

rnOMPSON MOTA 

fl 

k 

De Segunda 

a sexta 

das 13 ds 14 

horas 

TV CAPITAL 

CANAL 5 

REDE RECORD 

Jornalismo Sério, Competente, 

Imparcial, com Credibilidade 



Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Região 

Tocantina 

Página 1-4 

Social 

Linda Veloso comenfa os 

■paios que são destaque na 

sociedade in^pe^alH^ense 

Página t-7 

Social/Açailándia 

A\(dl^, 

e Os bastidores polítioo d 

Jmperatjfciz e Região 

eomentados sob a otioa de 

Rrarveiseo do Vale. 

Sábado, 09 clc agosto de 199 ♦ - . - " ■ 

Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Cidade Alerta 

•O- 

D João LímIc Ncio (|U(< 
'lic-oii na aprcscnlação do 

C idade Alerta, está aj^ora 
conseguindo enconlrar o 
seu próprio eslilo e não 
está mais usando o 
"direto" que foi inventado 
pelo Nei (jonçalves Dias. 
Ivle agora está usando a 
Irase "espaço aberto" ao 
anunciar as matérias. K 
isso ai cada um na sua 

Essa de imitar e para quem 
não tem criatividade. 

Novo disco 
Ducm estará lançando 

breve o seu novo disco (CD) 
c o cantor brega Frank 
Seixas, ele que ja tem vários 
lançamentos espera que o 
sucesso aconteça com esse 
novo trabalho que já está 
melhor produzido que os 
anteriores O cantor 

continua apostando no estilo 
brega que já consagrou 
muitos nomes, como Júlio 
Nascimento. Roberto Vilare 
Sílvio Max, 

C Frank ainda não 
conseguiu emplacar, mas 
como diz o velho ditado: "A 
esperança é a ultima que 
morre". Sucesso! 

A volta II 
h muito grande a 

expectativa para o show de 
Reginaldo Rossi que irá 
acontecer dia 16 de agosto 
no BIC. 

t) cantor já esteve duas 
vezes na cidade e conseguiu, 
lotar o Juçara Clube, e dessa! 
vez promete repelir outra* 

vez o grande sucesso. F por 
lalr no BIC, domingo tem 
mais uma Domingueira 
Dançante com a Banda 
Sintonia, que mais uma vez 
irá fazer a galera balançar. 
Participe! 

Fera na 
Capital 

Rocio Júnior (ex- 
Difusora) um dos grandes 
cinegrafistas da cidade e 
mais um contratado de 
Tlionipson Motta. O garoto 
c^stá agora mostrando todo o 
seu talento cimalográfico na 
C apitai, ahbn de profissional 
e também um excelente 
companheiro de trabalho. 
Cirande figura! 

índio deixar TV 
Sandro Moreno, o "pele 

vermelha" por motivo de 
força maior resolveu deixar 
a lunção de cinegrafista que4 

vinha exercendo na TV 
é apitai. O garoto que estava 
realizando um bom trabalho, 
sini]flesraénte desa])areceu, 
o que deixou muita gente 
sem entender o real motivo. 

Irresponsabilidade 
F incrível como certas 

pessoas que trabalham na 
imprensa querem passar 
uma imagem para as pessoas 
do que não são. Quando não 
se (em poder de decisão, não 
decida, Se não pode fazer 
algo, não faça. Se não tem 

capacidade, nem 
autonomia não assine o 
que não pode cumprir. 

Agora o que não se 
pode é assumir funções, 
fazer compromisso, 
assinar contratos na 
ausência do patrão para que 
depois com a 'Tara mais 
limpa" dizer "Ó, não dar 
mais para continuar". 

Meu amigo não é assim 
que as coisas funcionam. 
Feio menos 
responsabilidade e 
palavra a pessoa tem que 
ter e assumir o que faz. 

- Como diz o velho ditado: 
"Quem não pode com o 
pote não pega na rodilha". 

Certo? 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

n. Gêmeos Aries Leão Libra 

A energia de Júpiter con 
tinua atuando de forma inten 
sa em seu signo, favoreceu 
do a coragem. 

\ da Sorte: 1 3 

Touro 

1 ente resolver assuntos 
pendentes, sem medo de errar. 
Quem não arrisca não petisca. 
Fntendeu? 

V da Sorte: 55 

A> 
Câncer 

1'. hora de mostrar sua 
■ apacidaiM ■ h > onuinicar-se, 
óe tá/ei novo- 11 ml atos. 
apr» ik ler coisa-, im "Vas. 

\" da Sorte: 33 

Fn con Ir os. contatos e ale 
Uii s11i11 111Si íís-.i»,( s (lódem gi - 
•'ar niüdiak,.- x ' 
do. 

1 anto a posição do Sol como 
a de Mercúrio, o planeta da co- 
municaçao, favorece, neste 
momento. 

i\iy da Sorte: 23 

Virgem 

Novas (icrsj'ectivas profissi- 

Definaos rumos de sua car- 
reira. Apnweite aoitortunidade 
para colocar em dia pequenas 
coisas. 

\0 da Sorte: 59 

IA 
Escorpião 

1 a surgir, nu 

N" da Sorte: (>() 
continue na mesnía. 

N" da Sorte: HO 

For mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
diliceis, aproveite para tomar a 
dianteira. 

da Sorte: 44 

Sagitário 

A troca de idéias e 
experiências com os amigos 
pode trazer um novo impulso á 
sua vida neste momento. 

N9 da Sorte: 40 

Capricórnio 

Algo de novo. e positivo, 
aconlec» ra em Mia vida. So 
pia cisa ter paciência para ver 
como as coisas mudam. 

Nü da Sorte: 1 0 

Aquário 

Fr(4i)are-se (tara viver 
este novo momento que lhe 
é oferecido. No tenha medo, 
seja o que sempre foi. 

N9 da Sorte: 27 

ri—r 
^ O Peixes 

() momento e excelente 
para demonstrar seu carinho 
c a expressão de suas idéias 
para as pessoas. 

N9 da Sorte: 29 

Canal 
4 

TV 

CRC 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
5 

O.kOO Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Fstação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
0<S:0() Dia-a Dia" 
10:10 Marta Ballyna 
10; 1.) C oz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:46 Amaury Júnior 
11:7)0 Vamos Falar c/ Deus 
13: Jornal Acontece 
12:30Fsporte Total 
13:00 Prog. Tonipsom Mola 
14:00 Fsporh' l otai Focai 
14:30 Grafil \ ídeo Music 
lõ:00 Programa II 
lí):00 Supennarkel 
16:30 Silvia Piipjiõvic 
1 / :40 Brasi| \érdade 
10:00 Rede C idade 
10 1(1 Perdidos de Amor 
20:00Jornal da Band 
2(' .>0l'aixa Niibre ito 
I -|>o:-'e 
22'3< 1 i i 'i< • Si ir 
00:30 Jornal da Noite 

TV 

Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
00:30 O Mundo de Bt xikman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 imperatriz 24 Moras 
13:00 () Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
D :40 C idadi4 Alerta - I' Fdiçáo 
18:27) Cidade Alerta - 2' Fdiçáo 
20:00 Serie Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 (. ampeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00.30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Canal 
7 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Fliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 () Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena St4reia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:.)0 |J Brasil 
10:40 Maria do Bairro 
2F00 Programa Fivre 
22:00 ()ssos do Barão 
22 4.» r ur\as Perigosas (Série) 
23 1.) Jornal do SH l 
OM lHi j,", Soares ( bize e Meia 
Oj" 1 iJornal dó s|p( 
01:7.0 P.Tfil 

Canal 
10 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:3o Igreja da Graça no l,ar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:17) Sailor Moon 
08:47) Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:7)7) Feras do Carnaval, 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:17) TV Alternativa 
13:47) Fulsal - Ao Vivo 
17):45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imágem 
16:7)7) Esquentando os 

Tamborins 
I / :00 Sessão Animada 
17:17) Sailor Moon 
17:47) Samurai Warriors 
18:17. Shurato 
18:47. Os C avaleiros do 
Zodíaco 
19:37) Na Rola d<> Criiiit■ 
20:07) Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 SwatCats 
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 
13:45 Interpró- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CN F Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série llardball. Força 
Bruta 
21: lO Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

7- 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

Jô Atayde e Fdtima Fancicheto em 

pose para esta coluna 

josé 'Merrnes da Costa Oliveira e sm esposa 

Aríete Cutrin, vereadora 

■ ■■ 
m 

ii-wm 
Wi: 

Musa Verao/97 j Incriçoes: no 

'Boticário 

(Dia 16 de agosto no Çiganlao com: 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vítor Xavier 

*>v. 
m 

m 

. i 

'/íavia e (jerson Aèreu dando todo 

o cfarrnepara a coluna de hoje 

Cl 
i 

s ■i 
m. 

■/: 

":■■■■, 
V / 

Grupo de pagode Língua de Trapo 

em recente evento social na Cidade 

do Ferro 

r 

íCÍ; 

Vete 'Bote[fio e (Pimentei (prefeito e vice do 

ItingadhfA)ao lado de (fancij (Pimentei 

mmm MM « 
Elimine 

sua timidez 

Seja um 

vencedor 

Fale para pequenos e grandes 

grupos conquiste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 
Tudo isso em apenas 15 horas 

\\ AR - PRODrÇÕFS F. F\"FATOS C l I.Tl RAIS 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FACIUT.ADOR: DR. ORLANDO AUGUSTO JR. 

227-1191 981-7681 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

tfaiaãa e Socona 

t-tvstvl se pceptiivi pom <x vinrlcA tio pniv\O0£?i-\i+o yXiAcjeloy t? com 

líALldo 0IV|1\I1\0 o mcxmcvc ^>00o^Lo i*cccl'cn um seleto CjCLVpO de 

timpicvs i \o i L-cnifcA C-ojc 1 pnftA o cl\o cio L>cbc civa I AomoiAOCjcm c\o 

0t viAoftAo. yWoilo cmocioiacu lo o pcvpni C \nlvoo iaÕo sc coi\tove ç. 

HWOíjlU O jcsJo tf uc ortA soivaci aIo pó IV* ÓS ivauII\civs pó IR* \'C os 

p IV SC I *t O. S cfóC O fll!\ÓO 0ó!*I\OH cias coiwitfóclós. Pó a* óiaIiiaóR ó 

(estó c Óói* mais ivpulntc cio fim de ioa lc a felb iiAoinae ofcivccu 

r aa-sci \!cs ptvró as convidadas, ólcm de um c!\ó cL1 finíssimo posto 

C onJii^c* í \L K\ns fl is: \ s coll\u ú vs i^cIó colnnistó. 

A 

m 

-A: 

Fuji Foto Brasil 

.As nimcpAs de Soeori^iaKa, Tekeiy Vdaioy Dvc\nc\ e 

yMnrilici, neeinieiaado TAiAqelo 

■ « 
li 

1 
-c;-; 

>>: -í 
J m mmv » V. A-. 

' í's t.-í --- 

C;- 

yA futuro nuunoe Socorro obriiAtl o os piveservTt 

■l Z/yi4v j||Í|íi;Í^!0:lÍPS^|;f 

1 

W$m A • 

't*i .v.- 
yA t o)' neioso 3>ocorro cliviejluelo pose 

eom Id. tAI^íí^a Poudo 
wm 

? 
¥;W'Sf 

1 

^ !? 
m \ - li m-m 

m mmmê K * 

•••V. %i-' '-X*- 

^ f 0 L>c'IKU M I V >c It")! *< fc^stc It It'» c IO pt *f \ II L U *l\'< Vil c |( \t *1 \t IO II \\ < u 11U t * 

V 
.S í ^ 

b " ■%;$«■ mm 

St > 
>• ■ ÍO 

■k <■ 
'•% 

l: < 
ft íS s 

> :>. A S; 
. 

LI luo pose espec iol cio o o sol port* 
Aleleuiul\o, XVa Zil c oiuuo 

or e Sooorriuho 

Imprecol 

indústria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

S 721 - 2995 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97, 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPEC IAIS. 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 
g Fo.ip: j<WS) 722-3112 Fa.v: (n9S| 711-2666 
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♦ 

Fazendo balanço 

O major Melo estará 
convocando a imprensa 
para uma coletiva nas 
dependências do BPM 
no próximo dia li) de 
agosto. O comandante da 
Polícia Militar (interino) 
irá apresentar o balanço 
das blits realizadas 
durante sua estada 
diante do comando da 
Polícia Militar local. 

Retornando 

O tenente coronel 
Linhares só retorna ao 
comando no dia 20. até lá 
o comandante interino 
prele.nde manter a 
segurança nos bairros 
mais distantes do centro. 
O comandante Melo em 
poucos dias conseguiu 
com o mesmo contigente 
e as mesmas condições 
de trabalho afastar pelo 
menos temporariamente 
os marginas que vinham 
atuando com freqüência. 

Moto-taxi 

Os moto-taxislas 
estão não aceitaram á 
maioria da imposições 
feitas pelos vereadores. 
O presidente da classe 
pretende indicar os 
moloqiieiros c o pontos 
de moto-taxO (pie devam 
ficar prestando o serviço 
em Imperatriz. 

Moto-taxi II 

E grande o numero de 
m o l o q u e i r o s 
prestadores do serviço 
moto-taxi trabalhando de 

Francisco do Valle 

forma irregular em 
Imperatriz. Entre ás 
irregulares está a falta de 
habilitação e motos sem 
condições de trafegar. O 
I) MT está somente 
aguardando as definições 
por parle do executivo e 
legislativo para tomar às 
devidas providências. ou 
seja. retirar das ruas às 
motos sem condições de 
trafego e o moloqueiros 
qia estiveram trabalhando 
de forma ilegal. 

Bacuri 

Algumas ruas do bairro 
Bacuri estão recebendo às 
máquinas da Prefeitura 
Municipal. Trechos da Rua 
Bela por exemplo estão 
sendo recuperados. A 
Sinfra - Secretaria de Infra 
Estrutura através do 
projeto Cidade Limpa 
pretende atender a todos os 
bairros. 

Lagoa Verde 

A expectativa para a 
realização do Sábado 
Cidadão na Lagoa Verde e 
das melhores. O 
atendimento a população no 
Campo de Futebol daquela 
localidade que deverá 
receber em torno de duas 
mil pessoas. 

Capital 

A Rádio v apitai nu- 
prox miu- dias r-1 ara 
colando no ar uma super 
programação voltada para à 
comunidade. De acordo 
com o presidente do 
Sistema TucamCs de 
C omunicaçào. Conor 

Farias, o programa terá três 
unidades movei para levar a 
informação com precisão. 

Capital II 

A Radio Capital (pie já 
vinha dando um show nos 
jogos do Campeonato 
Brasileiro. agora irá 
lambem rolar a bola no 
Copão Maranhão do Sul. () 
bom de bola Renilson Sou/a 
anunScie-u a . • ib< rt a - a da 
competição nu jogo 
Palmeiras e Botafogo. O 
repórter pesado Helder 
Madeira foi contratado para 
reforçar a equipe 950. 
Outro que foi anunciado foi 
o companheiro Thompson 
Mota. 

Capital III 

A abertura do Copão 
Maranhão do Sul acontece 
no próximo domingo e a 
emissora da Super Quadra 
estará falando desde das 
primeiras horas do dia. A 
seleção de João Lisboa 
enfrenta o Sena- Sociedade 
Esportiva Nobre Armações 
representante de 
Imperatriz. 

Domingueira 
dançante 

O Balneário late Clubt 
apresenta amanhã mais 
uma domingueira 
dançante. Para esquentar o 
domingd lui contratada a 
banda -1liIuma. Alem de 
muita música o HIC 
também coloca a 
disposição dos associados 
e a população de Imperatriz 
o melhor Parque Aquático 
da região. 

Deu na Imprensa 

A: 

O sindicalista Ismael Bonfim (Telefônicos) assumiu 
a presidência do Partido Comunista do Brasil. A eleição 
aconteceu terça-feira, no auditório da Secretaria de 
Educação, por ocasião da Conferência Municipal da 
legenda. Ismael reafirmou que a luta do PCdoB é a do 
trabalhador e que o partido precisa ampliar o número 
de filiados. O ex-presidente do partido, Genner Marinho, 
continua como membro da Executiva Municipal. 

1 
Lula Almeida, advogado, é leitor assíduo do Jornal Ca pitai 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

A reunião houve... 

O jantar só na próxima semana. 

Otair Moreira esteve aniversariandu. 

A galera comemorou pra valer... 

O Pivas-Bar esteve super lotado. 

O verdadeiro jantar... 

Só na próxima quinta-feira 

C) cardapio fica por conta do vereador APA 

Que por sinal tem bom gosto. 

Um jantar a moda da oposição. 

Mas com a presença de vários da situação 

E verdade...E verdade! 

Recanto do Recreio... 

Sua casa fora de casa , 

Um abraço ao amigo Zezinho 

Zezim sim mamãe...Zezim sim mamãe...! 

O Copão começa no domingo... 

Seja o que Deus quiser 

Alfredo Nunes continua mergulhado... 

A administração da cidade também 

Elson Araújo... Helder Madeira...João Rodrigues 

O bom dia de hoje e para o editor Fredson "t1 Lem lieiado 

Cadê 

/Alfredo? 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01 -Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

02-Capmteiros 

04-Ar ma d ores 

extuiura de 

Os Ftan ftas-MM m in h as 
Gosto - O Pensador 

01 -Baba 

05-Doméstica 

IABORATORIO CIESIO FOMSE 

sangue. , urina. 

Atendemos por convênio, fone: 721 -5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

ComÉRCÍO FecIiA MAis TARcIe 

poR conta do Día dos País 

Arxcmiílodo que estará acontecendo na Capital, São Luís e 
nas demais cidades do listado, o comércio de Imperatriz deverá 
fechar as portas um pouco mais tarde neste sábado, vésperadò 
Dia dos Pais. Adilalaçãodo horário de fechamento vai permitir 
que os consumidores tenham mais tempo disponível para a 
compra de presentes, aumentando também o índice de vendas. 

()s dois grandes shoppin^s, I inibira e Imperatriz, cada um 
com dezenas de lojas, devráo ficarem funcionamento até as 22h, 
com tendência de abertura de portas ate mesmo no domingo 
(nada confirmado). 

Correção 

Ontem, no luipir de 'Novos Desembargadores", saiu 
"desempregados". no tópico sobre a esmllia da Juiza Maria 
Madah na Serejo e ilojuiz Raimundo f reire Culrin. para as duas 
vapa-^ de I tesemliarcador abertas pelo 1 ribunal de Justiça do 
I' <lado. 

f u <1 a correção. 

DR. TAdEU EM SP 

^B^O D'" ( I ad' n H d. MaOi^. ({)i«iri inocí•oloi ) enc onlra- 
1 'm Sao Paulo, participando de imporlante lam.eresso sobre 

ol>in iiiojarinçoloçia (f»ii\ido. nariz eçarçaula) 
I )e|;^lips depois 

MLItí VACINACAO 

íruwxx^eÁrcr 

Hoje  

PoupANÇA 

I 16% 
Amanha   1,10% 
Fonte BG Gazeta Mercantil (723- 1759). 

Ufin (FtderaI) 

RS  . RS 0.9108. 

Unfi (MunícípaI) 

Agosto 97  

Uír (EsiAduAl) 

 RS 09,11 

Agosto f)7 

UPC (Frdera!) 
RS 20.21 

Agoslo t)7 

DóLar 

RS 1 3.90 

* Paralelo  RS 1 13 
* Turismo  RS 1 10 
* Comercial... RS 1,08 
Cotações de 08.07.c)7 

Ouro 

O graina na abertura da BM&F do dia 08.07.97 

R$     n.io 
SaLárío Mínímo 

Agosto/97    R$.120,00 

SaLárío FamíUa 

Maio/97.,,    R$ 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2.12. bobinas para calculadora 

(57x60): R$ 0.29 Rua Simplicio Moreira. 1478. 

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

O governo procura resgatar a credibilidade do programa. 

Aníversaríantes 

Você que é leitor, anunciante e também assinante e está 
aniversariando hoje, receba os parabéns da galera do seu Jornal 
Capital. 

Tim-tim 
Má 

: 

') minisiério da Saúde prepara para o dia 1b deste mês, a 
mullivac inaçao de 1<S milhões de crianças menores abaixo de 
cinco anos. 

O Tvn. Cd. /:.!/} K()l)HI(,l JiS ÍJ}t IL VRliS, C OniãndiUilf do 
• S Ii/'M (dt' íorí.is), piissn o din do bojo rocehondu ini/moms 
o nwrodd.is numlfosiuçõos do uproço o ourinho por contn do 
yit u .mivors.irio. Com n iorno no bníonio proxisfo pura o 
próximo dia 20. para dar oontinuidado no grnndo trabalho 
twili/ndo e/77 suagostno, atunlmonto conduzida polo interino 
Major MoJi). o lon. Cd. Linhares recebo cuniprinionlos 
especiais de todos cpie íazeni a Escolinha do Mar md Clube. 
Queremos prestar nossa homenagem hoje ao Ten. Cd. 

IJnhares, que cem se revelando um dos grandes henfeitores 
da primeira escolinha de futebol de Imperatriz, a exemplo de 
tantos outros sócios especiais que nos honram com sua 
prestimosa assistênciaressalta o presidente Moreira Silva. 
Vale o registro e o nosso tim-tim. 

PIantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE 

Hospital São Marcos (721-8421); PEDIATRIA: 

Hospital Pequeno Príncipe(723-2022): 

OBSTETRÍCIA (todos os dias) Hospital Regiona 

Materno Infantil de Imperatriz (723-1843) 

ORTOPEDIA: (todos os dias) Clinica dc 

Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ, na Ruz 

Ceara, 1)4 - (723-2224). desejando aos clientes e 

amnros. mmro sucessor 

Humor 

Nunca se esqueça: ao fazer sexo 

pela Internet, use sempre o 

antivírus. 

(Playboy/ agosto/97 nas bancas 

numa distribuição da Dimapi).) 

Aníversaríantes ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € DOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.1109 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
començões.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax; (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodoxia BR-010. s/n. fone; 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Nciva dc Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodoxia BR-010. fone; (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (cm frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Exentos e Turismo) 
Rua João Lisboa. I249-.A. fone; (098) 721,7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. "40. fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
-\x Bernardo Saxào c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone (098) "22 3S38, 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Rutroncamcuto, fone (098) 7213)592 
FEITO À MÃO 

.\ Gclulio Vu uas. 1863, esquina d a Alagoas, tone. (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 de Nox cmbro, Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Ax. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Nox cmbro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Ax. Dorgixal P. de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodox ia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 84.3. 

VIDEOLOCADORAS 
V1DEOMAMA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs. 1599. fone: (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
FLY BACK 
Ax. 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 
Rodox ia BR-OK). fone: (098) 977.2767. 

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

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

 ü? 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para í 

JjLfin/lJSj escritório, escolar, iAMUÃ/UUz bobinas para Fax. Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Rua SimP,,c'0 Moreira, 
_ _ 1478, Centro. Cx. Postal, 
f- ronioçao em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 Cep gg 901. 490 . 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Bxames 

Laboratonas e Atendimento á propriedade rurais 

(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 
Imperatriz-MA 

Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Emater desenvolve projetos em assentamentos 

O órgão além facilitar o acesso de trabalhadores ao Pronaf, promove o combate a febre aftosa 

A Empresa Maranhense de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural, desenvolve um amplo 
trabalho e projetos nas áreas 
que foram consolidadas 
legalmente pelo Instituto 
Nacional de Colonização e 
refonna Agrária. 

O coordenador regional da 
Emater Valter Martins dos 
Santos disse que o 
trabalhadores rurais recebem 
assistência do órgão para ler 
acesso ao PRONAF- Programa 
Nacional de Agricultura Familiar, 
ainda segundo ele, o combate a 
febre aftosa vem sido 
desenvolvido normalmente itela 
EMATER. Coder e técnicos da 

Secretaria de Agricultura. 
O coordenador Regional da 

EMATER disse que os técnicos 
daquele órgão estão trabalhando 
para a liberação de crédito rural, 
uma vez que nenhum município 
da região Tocantina foi 
contemplado com as ações 
integradas do CODER. 

Valter Martins dos Santos 
informou que os recursos do 
PRONAFprevêm a instalação de 
um completo serviço de infra- 
estrutura, como estradas, 
eletrificação, postos de saúde e 
outros. 

A ações da Empresa 
Maranhense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural junto 

aos assentamentos visam 
qualificar os mesmo para torná- 
los aptos a terem acesso aos 
projetos que beneficiam este 
setor . onde a carência é muito 
grande. Na região da grande 
Imperatriz, existem diversos 
assentamentos onde não existem 
escolas, água tratada, estradas 
para escoar a safra agrícola e 
nenhum outro incentivo. 

O Programa Nacional de 
Assistência familiar tem dado 
oportunidade a muita gente, mas 
para ter acesso aos recursos, são 
enfrentadas muita burocracia, 
barreiras que os trabalhadores 
rurais dificilmente derrubaria 
sozinho. 
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Trnh.ilh.idorcs rumis >v7o assistidos pela Emater 

Cresce a busca de assistência jurídica em Imperatriz 

A cada dia é maior o número de pessoas carentes nas comarcas em busca de 

um beneficio garantido na Constituição 
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Cresce a procura de 
Assistência Jurídica gratuitá 
por parte da itopulação carenie 
em Imperatriz. Esse direto é 
garantido na Constituição diz 
que o listado deve garantir o 
direito a assistência jurídica a 
quem não tem poder aquisitivo 
suficiente. 

No Maranhão sao poucos os 
advogados disponíveis para 
atender a população carente 
que lotam as comarcas em 
busca do benefício. 

Em Imperatriz por exemplo, 
uma cidade cuja população esta 
estimada em 400 mil 
habitantes, há somente um 
advogado do Estado prestando 
assistência gratuita a população 
carente. 

Atualmente essa assistência 
está sendo feita pelo advogado 
Elias Santos, que exerce sua 
função com dificuldade; 
segundo ele "sua boa vontade 
é grande", mas isso não 
suficiente para atender o 
numero de pessoas que 
sempre lhe procuram. 

O advogado disse 
reeent ente mente que a 
Defensoria Pública do 
Maranhão, "ainda não foi 
instalada por falta de vontade 
política do governo do Estado", 
ele também criticou a 
Subsessão da Ordem dos 
Ad v o g a d o s d o B r a si 1 em 
Imperatriz, segundo ele, a OAB 
"tem sido omissa" com relação 
a esse problema, "por que tem 

couheeimeuio do caso e não 
procura resolver junto às 
autoridades eompetentes". 

Às população carente na 
sua grande maioria ainda nem 
conhece esse o direito a 
Assistência Jurídica grátuií * 
e quando se fala em direito' 
o brasileiro é desiuformado e 
isso vale para qualquer 
beneficio assegurado na 
Constituição. 

E o não conhecimento 
desses direito por parle do 
cidadão, permite que as 
autoridades cruzem os 
braços e não cumpram eoi|[ a 
responsabilidade que é 
assegurar ao cidadão, sobre 
tudo aos mais carentes o 
exercício de cidadania. 

I 

Projeto vai ligar o Senado às 

/V 

A proposta foi apresentada pelo presidente do senado ao BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento 

O senador Antônio Carlos 
Magalhães apresentou ao 
presidente do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 
Enrique Iglesias, os projetos 
Interlegis que interligará o 
Senado Federal a todas as 
assembléias estaduais e 
câmaras municipais brasileiras 
e comunicar, por meio do qual 
a Casa transferirá a 
legislativos latino- americanos 
tecnologia e experiência na 
área de comunicação social, 
dentro do espírito de 
fortalecimento da democracia 
representativa, no país e iío 
continente. - 

O presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso, 
e o vice-presidente Marco 
Maciel, o presidente da 
câmara Michel Temer, 
ministros de Estado, 
senadores e deputados 
assistiram à exposição sobre 
Interlegis e o Comunicar, 
durante o almoço em 
homenagem a Iglesias 

r ofeTbcido por Antônio Carlos 

Magalhães, na residência 
oficial do senado. 

Iglesias demonstrou 
grande interesse e 
comprometeu-se a investigar 
a possibilidade de concessão 
de financiamento do banco aos 
dois projetos. O Interlegies 
ligará, pela Internet, os bancos 
de dados do senado aos das 
assembléias estaduais e 
câmaras de todo os municípios 
do país, que (lesta forma terão 
acesso a informações sempre 
utilizadas na área do Direito. 

O lançamento do Interlegis 
acontece, no mês anterior em 
solenidade do plenário do 
senado, com a presença do 
presidente Antônio Carlos 
Magalhães, do presidente da 
câmara Michel Temer, do 
primeiro-secretário do senado, 
Ronaldo Cunha Lima, 
presidentes de assembléias 
legislativas e câmaras 
municipais, entre outras 
autoridades. 

Por sua vez, o projeto 
Comunicar visa criar um 
Centro de excelência em 

Comunicação Legislativa para 
elaborar projetos de 
comunicação de massa a 
serem implantados pelo Poder 
Legislativo dos países latino- 
americanos. valendo-se da 
experiência do senado 
brasileiro. O centro seria 
gerido pelo senado, que se 
encarregaria também do 
treinamento de pessoal 
técnico qualificado para operar 
em cada um dos veículos a 
serem criados. 

O presidente do senado 
confirmou a previsão de 
liberação de US$ S bilhões em 
empréstimos através do BID 
nos próximos três anos, feita 
pelo ministro Antônio Kandir, 
e disse que há grandes 
probabilidades de que a 
primeira parcela, de US$ 2 
bilhões, saia ainda neste ano. 

O senador mostrou-se 
otimista à negociação da 
contrapartida brasileira: "O 
Brasil está ganhando muita 
credibilidade, e com isto fica 
mais fácil obter esse tipo de 
finaneiamento". Afirmou 
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Iglesias, Fernando Henrique e Antônio Carlos ouvem explicações 
sobre os projetos do senado 

n 
00 w&Mm. 

VJ umÁmmtr 

JÊL 

Viaje com Expresso Açailândia e 

n tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Lxpnísso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao Cliente Estados do Tais, 
Expresso Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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Terceiro Sábado Cidadão acontece na Lagoa Verde 

Acontece hoje (9), no 
povoado Lagoa Verde, a 
segunda etapa do 3° Sábado 
Cidadão. 

O programa atrairá a 
.população de diversas 

^localidades da região. Toda a 
estrutura para recepcionar as 

f, pessoas já está montada. A 
f abertura oficial será logo ás 8h 
»#a manhã, pelo prefeito lldon 

Marques. 
O atendimento ao público 

(começará em seguida, ás 8h20. 
A programação oficial consta, 
ainda, da apresentação de 
bandas de som e do Amaral 
Raposo, show de calouros, 
fanfarra do .10 Bis. grupos 
Couro e Corda e Dança e Cia. 
liste último trazendo os 
professores Fernando. Nice e 
1 )anilo. 

() programa Sábado Cidadão 
e uma festa. Foi inaugurado em 
10 de maio deste ano. no 
Fstádin Frei Fpifánio I FAbadia, 

Mensalmente, por meio dele, 
são prestados atendimentos 
nas mais distintas áreas. 

O evento tem a participação 
da Rrefeilura, empresas, 
entidades e clubes de serviços. 

No Fstádio Frei Fpifánio, dia 
10 de maio, e no povoado 
Coquelàndia, em 21 de junho, 
já somaram mais de 36 mil 
atendimentos. 

O prefeito lldon Marques 
manifesta o seu otimismo e 
espera que. por meio do 
programa, pessoas de toda a 
cidade recebam instrumentos 
necessários á cidadania. 

Só em Lagoa Verde, a 
expectativa da Secretaria do 
Coverno (Segov) é que sejam 
beneficiados moradores do 
Centro Novo, Km 1.700, 
Açaizal. Vilas Chico do Rádio e 
Conceição I e 11. além da 
localidade anfitriã. Fies terão 
acesso a vários serviços, 
inclusive documentação e 

exames. 
"Vamos prestar 

atendimentos nas diversas 
áreas, com orientações, 
consultas e exames, além da 
emissão de documentos, como 
o Alistamento Militar, Carteira 
de Identidade, Título de Fleitor 
e Certidão de Nascimento, para 
menores de 12 anos", diz 
Raimundo Polegada, assessor- 
chefe da Segov. 

Para realizar o trabalho, a 
Prefeitura de Imperatriz conta 
com apoio de várias entidades, 
que relacionamos; Coverno do 
Maranhão, Câmara de 
Vereadores, Polícia Militar. 
Polícia Rodoviária Federal, 50" 
Batalhão de Infantaria e Selva, 
juizes de Direito. Corpo de 
Bombeiros, 'Secretaria de 
listado da Segurança Pública. 
Companhia Fnérgitica do 
Maranhão, Companhia de 
Águas e Fsgotos do Maranhão. 
Clínica de Prevenção do 

Ü 

População da Lagoa Verde recebe cidadania 

Câncer, Associação Comercial Brasil, Rotary Clube, Celmar Caixa Econômica Federal, 
S/A, Sistema Nacional de 
Emprego, Serviço Brasileiro 
de Apoio á Micro e Pequena 
Empresa do Maranhão, 
Banco do Nordeste, Banco 
do Estado do Maranhão. 

e Industrial de Imperatriz, 
Câmara dos Diritores Lojistas, 
Promotoria Pública, Cartórios 
de Registro, junta do Serviço 
Militar, Lojas Maçónicas, 
Ordem dos Advogados do 

Serviço Social da Indústria, 
Florestas Rio Doce, 
Fundação Nacional da 
Saúde, Subdelegacia 
Regional do Trabalho e 
Órgãos de Imprensa. 

Telecurso 2000 chega ao bairro 

tré os diversos projetos 
ajcrem apresentados, hoje, 
jxda Secretaria Municipal de 
íducação (S< xlue), no terceiro 

Sábady Cidadão, realizado no 
povoado cíe Lagoa Verde, 
estarão o Projeto de 
Aceleração e < > Telecurso 2990. 

O'Projeto de Aceleração 
çque em hnperatnz ja atende1 a 

749 alunos, abrangendo 27 salas 
de aula e tem o objetivo de 
diminuir o índice de evasão tias 
escolas e aumentar o índice de 
aprovação reduzindo, desta 
forma, o fluxo de alunos com 
defasagem idade/série. 

O projeto trabalha ainda a 
^•anto-estima do aluno, 

acreditando que o estudante com 

seu acentuado atraso escolar c 
cajia/ (k1 tlominar o curnculo, 
desde que sejí» colot íulo em tun 
ambitmle motiva<lo e sob a 
r< s{x»nsabili({a< le d< • pr( tfessorés 
adefjUiK lam< >11 f e pr ej tarad< »s. 

A Seduc estará expondo, 
através <le matérias pnblicailas 
em jornais, fotografias e vídeos, 
todo o trabalho que está sendo 

realizado jiela Secretaria nr-sta 
área, como tambem estará 
explicando dHalhadamcntc. o 
({ueéecomo funciona o pronto. 

(juanío ao Telecurso 2000, a 
etjuipe tccnicíi da Seduc montará 
uma t ele sala, mostrando as 
vatiPígcnsdo ensino á distância. 
I )e acortlo com a aceitação da 
população local, as jiessoas 

poderão fazer de imediato as 
inscrições para que tambem 
possam participar do programa i 

Elaborado jx la orientadora; 
educacional, Ester (ditz, o 
Telecurso 2000 tem eomo 
objetivo, através de uma 
parceria com o 50" Batafiião de 
Infantaria e Selva (50° BIS), a 
instalação de (elesalus para 

atetifler a uma clientela de200 i 
jx^ssoasna faixa etária de 14 a 
40 anos. 

O Programa vem de 
encontro às necessidades 
daqueles que buscam 
competir no mercado e que. 
em t< m]H> hábil, não tiveram ai 
oportunidade, ou pouco; 
freqüenUiram as salas de aula. 

Sábado Cidadão 

Sistema de abastecimento é ampliado 

prefeito lldon 
IV /lies, a exemplo do que 
aconteceu em Coquelàndia. 
determinou que fosse dado 

do beneficio á Lagoa 
Verde: enquanto a 

■ ponnLi. .. esperava para 
hoj* (9), a M gunda etapa do 
Sábado Cidadão, a 
Secretaria da Infraestrutura 
(Sinlra) procedia a operação 
Cidade Limpa, com 
abertura, piçarramento e 
asfaltaraento de ruas, 
recuperação de prédios 
públicos, ampliação do 
abastecimento de água e 
recuperação, com 
implantação do projeto 
Praça Viva, na praça 
pública, e construção de um 
trevo de acesso ao povoado. 
Além da Lagoa Verde, os 
benefícios foram 
estendidos, no caso da 
^.dade Limpa, a localidade 
de Centro Novo. distante 
poucos quilômetros. 

Os trabalhos iniciados 
pela Sinfra e que não 
ficarem prontos até hoje, 
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Ruas recebem meio fio e sargeta 
S('ra<) concluídos qui1 o trabalho da Sinfra acompanhou todo o 
posteriormente, segundo eonlinuará nestes locais, trabalho, por meio de visitas 
inlormações do secretário independente do Sábado de inspeção feitas aos 
da Pasta, jairo de Oliveira. Cidadão. povoados. "Temos que dar 
Lie eselaresee á população O prefeito lldon Marques assistência e apoio à equipe 

que está trabalhando. É bom 
acompanhar os serviços, 
porque, no decorrer deles, 
pode-se incrementar alguma 
coisa ou alterar, se houver 
necessidade. Estando nas 
ruas. se produz mais do que 
no gabinete", disse, terça- 
feira (5), numa das visitas. 
Ele estava acompanhado dos 
secretários Jairo de Oliveira 
(Infraestrutura), José 
Moura (Administração), 
Marcos Rodrigues 
(Desenvolvimento Rural) e 
Sérgio Macédo (Coverno). 

No geral, a Sinfra aplicou 
21400 metros de sarjetas e 
meios-fios, 1.200 metros de 
pavimentação asfáltica de 
boa qualidade (incluídas a 
avenida Bayma Júnior e o 
trevo de acesso á Lagoa 
Verde) e ampliou de 10 para 
20 mil a capacidade de água 
da Casa de Bomba, em 
Centro Novo. 

"Executamos a operação 
Cidade Limpa. Agora, vamos 
partir para o programa 
Sábado Cidadão", diz o 

prefeito lldon Marques. 
, Segundo ele, é boa a 
expectativa quanto a 
segunda etapa do mutirão cia 
cidadania, que acontece 
hoje, com atendimento 
previsto para a partir das 
8h20. 

O secretário Jairo de 
Oliveira disse que a 
intenção do prefeito é 
valorizar o cidadão nos dois 
sentidos. 

"Com os parceiros, 
damos a documentação, e, 
por meio da Sinfra, 
melhoramos as ruas com 
abertura, piçarramento, 
ãsfalfàmento e tratamento 
anli-pó". Para ele, os 1.200 
metros de asfalto, apesar de 
bem recebidos pela 
comunidade, não se 
constituem no único 
benefício. "Pessoas 
confessaram que moram 
aqui há mais de 35 anos e é 
a primeira vez que vêem 
esse conjunto de 
melhoramento na região", 
disse Jairo. 

Ao lado 

do Juçara 

Clube 

.spctacnlo 

ci> 201 IAO 

NESTA SEXTA MAO PERCA; 

Avant Première do sensacional 

Circo Nacional de Espanha 

O cupom abaixo vale 

uma entrada grátis 

Grande 
Circe 

#>ma entFS 

El Paniia 
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Jogos escolares de Imperatriz teve abertura ontem 

X. 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Botafogo 
O > Julgamento que 

estava marcado para 
acontecer na quinta feira 
7, as 20 horas não foi 
realizado , o motivo a 
ausência de um dos 
componentes da junta 
disciplinar, advogado 
Argelino Pereira , que por 
motivo superior avisou 
que não estaria na Lid. O 
Julgamento foi 
transferido para a 
próxima segunda feira dia 
11, as 19 horas. 

maioria dos jogadores 
preferem a praia e ele 
teme que os mesmos não 
compareçam em campo. 

O Auxiliar . Codó disse 
que, se a Lid marcou o 
time tem que jogar, pois a 
mesma vem realizando um 
trabalho sério e os times 
tem por obrigação em 
manter esta seriedade. 

Botafogo II 
<) Viee pre^idenle do 

time Ldinaldo . afirmou 
que os jogadores e toda 
comissão técnica do time 
estão confiantes na 
absolvição da equipe e 
que irão disputar o 
c a m p e o n a t o 
normalmente. Sobre o 
adiamento do julgamento 
ele disse que todos estão 
esperando com 
ansiedade, pois acreditam 
no |bi)m senso dos 
componentes da junta 
disciplinar, 

João Lisboa 
A Seleção da Cameleira 

treinou ontem o seu 
apronto, para pegar o lime 
do Sena domingo na 
abertura do ("opão 
Maranhão do -ml 

fvdmar Pereira 
treinador da equipe disse 
que irá colocar em campo 
a sua força máxima para 
conseguir uma importante 
vitória no primeiro jogo 
do campeonato. 

João Lisboa II 
Os torcedores da 

Cidade prometem 
comparecer em grande 
número neste domingo na 
arquibancada do Lstádio 
M u nicipal. 

Sena 
O Supervisor do Sena, 

Jonatas Moura está 
virando um verdadeiro 
cartola, o mesmo 
conseguiu juntamente ã 
lid, a antecipação do jogo 
com <> Bananal de 
domingo para este sábado 
as 16 horas no campo do 
JV Liderai. antigo 
Xurupitão. 

O Time do Sena volta 
a jogar amanhã domingo 
na abertura do 
campeonato Maranhão do 
sul . na Cidade de João 
I isboa. 

E por falar em Estádio 
o Cafeleirão será 

reinaugurado neste 
domingo em um grande 
festa que terá direito a 
presença do vice 
governador José Reinaldo 
Tavares. 

A cerimônia de 
abertura do Copào 
começará as 14 horas. 

Guarani 
O Treinador do Time 

Estevão Leão, disse que 
marcação do jogo do 
Guarani com oTiradentes 
para domingo as 16 horas, 
será um jogo muito difícil 
. porque domingo a 

Ferreira 
O Secretario da Sedei 

está de parabéns, ontem 
no Estádio Municipal 
aconteceu a abertura dós 
jogos escolares, que 
ficará" n a ' h i i " r i a <1" 
esporte Imperatrizense. 

A Presença do prefeito 
Ildon Marques de Sousa, 
que fez o pronunciamento 
de abertura , foi de 
grande importância para 
os mais 1.600 atletas que 
participam da 
competição. 

Vende -se 
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ocasiao 
Glóves 

Os XIX jogos escolares de 
Imperatriz, foram abertos 
ontem por volta das 18 horas, 
em grande festa realizada no 
Estádio Municipal Frei Epifánio 
. O Prefeito Ildon Marques de 
Sousa esteve presente no 
Estádio, onde fez um 
pronunciamento abrindo as 
competições. Em seguida 
houve a confraternização dos 
atletas no Estádio. 

O Secretário da Sedei 
Ferreira disse que 1.600 atletas 
foram inscritos e irão participar 
dos jogos deste ano, que 
começaram ontem e vão até o 
dia 17. 

A partir de hoje os jogos 
começam a ser disputados nos 
seguintes ginásios: 

Basquete / Juçara Clube 
Futsal / Fiqueninho 
Handebol / Sesi 
Voleibol / AABB 
Ginástica artística / Santa 

Teresinha 
Judo / Santa Teresinha 
Tulchol de Campo Estádio 
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Secretário disse que os jogos deste uno \uo /Jc;ir nu históriu do esporte jinperutrizense 

Municipal . M< >LV Juçara. -ãb MiUjjnent" para que .os jogos 
Atletismo:/. Sedei sec retario Vajdeéf deste ano ppss.ajLi.v fie.ar na 
Nalaçao Juçara Ti^n/ira disse qjhTlein uma .história do ('Sporle 
Xadrez lucara 1 11 n I < d e_ _ i (,\v (fafiajhand • Imperai ri V' usí-íf'" 
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Componente da junta disciplina;, rim cc, a pareceu 
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0 Jtiigmnehtó do time do 
Botatoe" esi^va précqstopata a 
acontecer na ncite de quinta 
feira 7. as 20 htTrãs na Sede da 
Liga Imperai meuse de 
l>t^s|rorios. 

A Dindonã do Botafogo e 
alguns jogadores r-stiveram na 
Sede , tyás reci'beram a 
infornr.içáí k it> di r (dor lécn ico da 
Lid. Mangueira que o 
juigmnento não seria realizado 
dev ido um dos componentes da 
junta disciplinar advogado 
Argentino Pereira .rnuv 
compareceu alegando motivo 
superior. O Julgamento do 
Botafogo está marcado ]sara a 

próxima segunda feira as &J 
horas na Liga Imijeratriz^nse^» 
O Vice pn^sidenle dq time , 
Ldinaldo ;Ulnnou que l<xj|s os 
jogadores e comissão Uxiiica 
csráoeoniiantes na absoh 
do tinu- e que iK>ssa.vol{ 
Jogar normalnH-nfe 
campeonato amador 
Imperatriz. SobEe 
cámpeoifáto amador, a |.id 
progranam o jogo do Seito x 
Bananal, para este sábadejas 
16 horas no CampofdoUV i\ 
tonai. (> outro jogo que má ' 
acontecer srra em PortugufsS^ 
x Ajuvetitus . também ás || 
horas no campo da G)wem4 

Segunda divisão 

será realizada 

O Presidente da junta 
governativa do futebol amador 
de Imperatriz. Artur Moura dos 
Santos disse que a segunda 
divisão do futebol amador de 
Imperatriz irá acontecer neste 
segundo semestre. A Segunda 
divisão foi extinta quando o 
presidente da liga . era Anlonio 
Alves dos Santos(Bareta). Na 
oportunidade o presidente , 
disse que o futebol de Imperatriz 
'só deveria ler uma divisão . 
porque ficaria mais fortalecido 
e mais competitivo. 

Com a decisão de extinguir 
a segunda divisão. alguns limes 
estavam se transferindo para 
algumas Cidades vizinhas a 
Imperatriz, por exemplo o time 
do Saad iria disputar o 
campeonato municipal da 
Cidade de João Lisboa. Na 
terça feira próxima passada . 
aconteceu na Lid . a primeira 
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reunião com os dirigentes da 
segunda divisão. Fizeram parte 
da reunião ,o representante do 
Marwerl. Moreira Silva, e os 
representantes do Marvvel . 
Ouro Verde e Vera Cruz. O 
Lime do América nao mandou 
represenlanle ,mas está 
confirmado na conipeliçào. 

Segundo o presidente da 
juntãgovernativa, Artur Moura 
dos Santos, o campeonato deste 
ano terá a participação de oito 
limes, sendo que dois subirão 
para a primeira divisão no 
próximo ano. 

Alguns campos já estão 
garant i( l< )s i tara a ccm i\\teliçãi >; 50 
Bis. Anhanguera . Brasileiro e 
Canljto do Augustão. Sobre a 
taxa de arbitragiMn . os times 
querem pagar cinqüenta reais, 
a liga quer setenta, na próxima 
terça feira 12, irá acontecer mais 
unia reunião. 

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 
.a,:- 

Atenciosamente, 

A Direção 

e férias 

1437 â ta;!G38?7z2 3G8S 
faK $381 723-234/.- CE? 3SB3T33C ■ ítf-ptsr&tm 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e halaííccaincnU) grátis 

Venha Conferir 
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