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Trens da Vale colidem em Gidelândia 

matando três e ferindo um gravemente 
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Dois trens da 

Companhia Vale do Rio 

Doce colidiram 

frontalmente às 07 hs de 

ontem matando três 

funcionários da empresa 
e ferindo outro 

gravemente. 

O acidente aconteceu 

a cerca de 15 quilômetros 

de Gidelândia e até o 

fechamento dessa edição 

a Vale ainda não tinha 

anunciado sua causa. 

E o primeiro grave 

acidente que acontece na 

Ferrovia dos Carajás, 
que interliga a Serra dos 

Carajás-PA o Porto do 

Itaqui em São Luís. 

Um dos trens estava 

transportando minério de 

ferro no sentido Carajás- 

Itaqui. No sentido 

inverso, outro trem 

t r'a nsportava 

combustível. 

O choque aconteceu, 

500 metros após um 

entroncamento. 

Mais detalhes na 

Páginas 5-2 e 8-1. 

Trens cnrfíüeiros dn Vnle do Rio Doce se chocaram causando acidente 

Economia 

Domingos Dutra abre 

campanha em Imperatriz 

Candidato esta\>a acompanhado dos candidatos 

proporcionais da cidade, periquitos, papagaios e 

Jandaias não têm vez na comitiva do PT-PCB 

Comércio de Imperatriz 

registra melhora nas vendas 

Caderno Dois 
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O Qüinquagésimo Batalhão dc Infantaria e Selva (509 Bis) também esteve 
ynta da passagem do aniversário 

sua dos 
estrutura durante a realização dos destiles, na praça Brasil 
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Bdnalva (Iaa esq.)t Manoel da Conceição (Ta dir.) eJomar Fernandes (2*0 din) 
acompanharam a comitiva de Dutra (centro) e Sabóia 

0 candidato a título eleitoral em econômico do Estado, 

governador da coligação Imperatriz; Ednalva c "É preciso programas 

PT-PCB, Domingos Dutra, Manoel da Conceição imediatos de geração de 

abriu ontem, oficialmente, que concorrem a uma emprego crenda; e esses 
sua campanha na região vaga à Câmara Federal, programas somente! 

tocantlna. c mais, Jomar serão implantados se o: 

"Começo por Imperatriz Fernandes, um dos maranhense e 
porque reconheço a puxadores de votos do particularmente, o 

importânciageo-políticada PT para a Assembléia tocantino, mudar as 
cidade", disse. Legislativa. 

A comitiva do Jomar disse que a 

Domingos Dutra era campanha da coligação 

formada pelos Muda Maranhão, será 

candidatos baseada em propostas 

proporcionais com para o seguimento 

elites políticas que há 32 

anos mergulham o; 

Estado no caos", disse. 1 

Aix>bertwi3t*Mnpíeta 

na Pá&na 31. 

Economia 

Escolas públicas 

participam de desfiles 

Página 5 

Ficou mais fácil comprar 

a casa própria 

Página 6 

Caixa adia 

pagamento de abono 
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por Frederico Luiz 

Erramos 

feio 

Erramos ontem 

quando noticiamos nessa 

coluna que o debate com 

os candidatos a deputado, 

começava ontem na TV 

Capital, canal 5. Na 

verdade, esses debates, 

no Programa Imperatriz 
24 Horas, levado ao ar, ao 

meio-dia, começam na 

próxima segunda-feira. 

Perdendo 

pontos 

E certo que o prefeito 

de Imperatriz, Ildon 

Marques, não precisa dar 

satisfações a papagaio, 

periquito ou jandaia. Mas 

"Ildão" ficou mal na foto 

durante a comemoração 
dos 146 anos da cidade. A 

população não atendeu a 

intensa mídia convidando 

para os eventos promovidos 

pela prefeitura. João Alberto 

saiu decepcionado, 

segundo me confidenciou 

um peemedebista. 

Público e 

privado 

Eu digo e eles não 

acreditam. Há uma 

substancial diferença entre 
o marketing público e o 

privado. E o próprio 

marketing público tem 

nuances bem distintos. 

Uma coisa é levantar o 

governo debaixo de um 

poderoso guarda-chuva. 

Outra coisa é convencer as 

pessoas da importância do 

processo de mudanças. 

Celim 

Galhães 

Quem conhece Celim 

Galhães apenas como 

repórter está perdendo uma 

ótima oportunidade de 

conhecer seu outro lado. O 

homem é uma fera na 

adaptação e montagem de 

roteiros para a telinha. 

Fator 

Arnaldo 

A candidatura do médico 

Arnaldo Alencar tomou 

certo impulso essa semana. 
Ele está visitando obras em 

companhia do prefeito 

Ildon Marques. Mas 

Arnaldo ainda não resolveu 

decolar. Ainda não vi 

cartazes nem santinhos do 

peemedebista. Por 
enquanto ele somente 

aquece as turbinas. 

A partir de hoje, é sem 

figurinha. Curto e grosso. 

Aqui na página 2. 

CURTO & GROSSO 

-êJ}- Abri a porta / APAreci / A mais bonita / Sorriu pra mim. Meu bom 

Dominguinhos. 

-^3- Jomar Fernandes se mostra um excelente aglutinador. O PT tocantino está 

fechado com ele. 

-Ejp Ei, você aí, viu um papagaio ai, viu um periquito aí. Será que tem algum 
perdido? 

^ Anteontem as Jandaias estiveram na cidade. Mas nada levaram da colheita. 

-Ejp O povo ficou em casa guardando seu arroz. A colheita está assegurada. 

-{$- Foi o maior ataque silencioso de mísseis terra-ar contra os pára-quedistas. 

^ Parece renascer o sentimento do Maranhão do Sul. Uma bancada de 

deputados ajuda. 

-fj- A saúde pública no Brasil continua em total abandono. 

Imaginem quantos não morreram nesse país por conta dos falsos remédios? 

"ít E a globalização de mercado. Atingindo a todos, de qualquer classe social. 

. . . . ^ Q 
ífL O cumprimento da lei virou exceção. Marginal é quem cumpre com seus 

deveres. 

Esses, é que verdadeiramente estão à margem da sociedade. 

SOS 
lldonic I 

O governo Ildon 

Marques está afundando 

com os índices de 

popularidade. O vazio tomou 

conta das comemorações 

dos 146 anos da cidade. 

Papagaios, periquitos e 

jandaias também ficaram 

decepcionados. Os nativos 

não se surpreenderam. O 

navio da administração Ildon 

Marques foi construído para 
não afundar, e agüentar 

quaisquer condições 

adversas. Igualzinho ao 

Titanic. 

SOS 

lldonic II 

Porém, o lldonic foi 

batizado pelas urnas em 04 de 

outubro de 1996. Até o ano 

2000, uma pequena parte do 

navio ainda flutuará. Nesse 

período, ostripulantes tem três 

alternativas. A primeira é 
pular logo fora enquanto tem 

muitas vagas nos botes salva- 
vidas. A segunda é usufruir 

até o fim dos confortos do 

lldonic, para somente 

abandonar o navio na última 
hora. E a terceira, e menos 

provável que os tripulantes 

sigam, é confiar no 

comandante que não se 
cansa de afirmar em alto e 

bom som: o navio não aJúnda. 

Jornal do 

Interior 

Saiu mais uma edição do 

Jornal do Interior. Assinado 

informe 

Da redação 

por Aurino Brito e Jaldene cidadão tomou 

Nunes. conhecimento que existe o 

papagaio poeta. Aquele que 
Tipos de aparece em véspera de 

papagaio eleição para declinar versos. 

Em Imperatriz tem todo 
tipo de pára-quedista. Tem 
toda qualidade de papagaio. 
Periquitos mil. Jandaia, tem 
que nem presta. No 
aniversário da cidade, o 

Longe da 

mídia 

A passagem do deputado 
federal pelo PMDB e 

candidato ao senado da 

República. João Alberto, foi 

mais do que discreta Ele veio 

a Imperatriz para o 

aniversário da cidade, mas 

ficou longe da mídia e da 

Mídia. Deve estai- revendo 

sua estratégia de campanha 

na região tocantina 

Horário 

gratuito 

O fogo da campanha 

somente começa quando os 

candidatos se apresentarem 
na telinha e nas ondas do 

radio. Até lá, nada de fogo alto. 

Somente banho-maria 

Ciro no 

dia 21 

Ciro Gomes deve fazer ato 

político em São Luís, no dia 21. 

Bem que Simplício Zuza 

poderia conseguir uma 

esticada na campanha do 

presidenciável, para ele vir a 

Imperatriz. O candidato do 

PPS-PL deixou uma ótima 

impressão da última vez que 

compareceu na Imperosa 

Direct 
TV 

O Direct TV veio para 

ficar. Um serviço de 

primeira linha em nível de 

informação por satélite. O 

preço é baixo. Paga-se R$ 

399 de entrada. Nesse valor 

está incluído o receptor e a 

antena parabólica. Depois 

paga-se uma assinatura 

mensal de R$ 63. E meio 

mundo de canal de TV a sua 

disposição. 
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Dutra confirma apoio a criação do Maranhão do Sul 

0 candidato da 
coligação PT-PCB, 

Domingos Dutra, fez 

campanha durante o dia 

de ontem em 

Imperatriz. 

Ele estava 
acompanhado do 

candidato ao senado, 

Haroldo Sabóia, à 

Câmara Federal, 

Ednalva e Manoel da 

Conceição e à 

Assembléia, Jomar 

Fernandes. 

Domingos Dutra e 

Haroldo Sabóia fizeram 

questão de fazer 

campanha, apenas com 

os candidatos da terra. 
"Não serei oposição a 

criação do Maranhão do 

Sul", disse Dutra que é 

v'ce-prefeito de São 

"V-ás. 

De acordo com o 

Candidato do PT-PCB fez campanha acompanhado com os candidatos da terra 

candidato do PT-PCB, a surgimento do 

região tocantina tem Maranhão do Sul. 

razão em reivindicar a Candidato ao senado, 
separação do Estado o deputado federal 

porque as elites que Haroldo Sabóia está 

dominam a política do confiante na eleição de 

Estado há 32 anos, 04 de outubro, 

fizeram questão de "Quero estar junto 

sufocar a região, tanto com Eduardo Suplicy e 

do ponto de vista Humberto Costa, 
modernizando o Senado 

da República", disse 
Haroldo. 

A bancária Ednalva, 

político • como 

econômico. 

Conhecido pelo 

discurso ágil, o que o 

coloca entre os candidata a deputada 

melhores oradores do federal, disse que a 

Estado, Dutra garantiu coligação Muda 

que seu governo Maranhão tem amplas 
prestigiará a região condições de minorar os 

tocantina, porém, se graves problemas 
mesmo assim persistir o enfrentados pelo 

desejo da separação, ele Estado. "As eleições 

não será obstáculo. Ao serão plebiscitária e o 

contrário, prossegue o povo deverá dizer o que 

candidato, ele facilitará pensa do desemprego e 

as condições para o da recessão 
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Manov! dn Conceição fciz cnmpauhn eleitond lignndo sen nome ã Reforma 
Agrária e a valorização dos pequenos e médios produtores rurais 

'SSSÍWK 
'mm 

i 

/ 

erno 

11 
■vm 

B 

M íáiil 

m 

Coligação 

Ética e Liberdade: 

PPB-PDT-PSDB- 

PSB-PMN-PSL- 

PTdoB-PRN 

eteim 

Haroldo Sabóia (esq.), 
esquentam 

econômica", disse. 

Ex-candidato ao 

senado, Manoel da 

Conceição aposta suas 

fichas na eleição para a 

Câmara Federal. Ele 

deve receber até 

mesmo, o voto de 

adversários ideológicos, 

a exemplo do presidente 

do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de 

João Lisboa, Cosmo 
Rodrigues, presidente 

do PCdoB da 
Cameleira. 

O respeito 
internacional adquirido 

por Manoel da Conceição 

deve-se a sua atuação 

pela valorização do médio 

e pequeno agricultar e 

pela defesa da reforma 

agrária. 

Apenas um candidato a 

deputado estadual 

Domingos Dutra (centro) e Jomar Fernandes, 
a campanha eleitoral em Imperatriz 
acompanhou Domingos economia", disse. Jomar 

Dutra em Imperatriz, voltou a defender uma 

trata-se de Jomar Zona de Processamento 

Fernandes, presidente de Exportação, ZPE, 

local do PT. para a cidade, além do 
"Dutrajá demonstra na imediata 

prática, respeito por 
Imperatriz. Ele e Sabóia 

estiveram na cidade, mas 

fizeram questão de 

dirigir-se ao público, 

implementação de um 

pólo universitário. 
"Somente assim, 

combinando tecnologia 

de ponta e formação 

apenas com os candidatos profissional, poderemos 

da cidade", disse. 
Jomar voltou a 

reafirmar a vocação 

separatista da região 

tocantina e também 

defendeu uma plataforma 

econômica de auto- 

sustentação para 

Imperatriz. 

"Acabou o ciclo do 

extrativismo e nós, para 
continuarmos 

crescendo, precisamos 

repensar nossa 

dar outro rumo a 
Imperatriz. 

Ele ainda defendeu o 

voto nos candidatos da 

região. "Uma bancada 

forte na Assembléia e na 

Câmara Federal, 

ajudará a implantar a 

ZPE e o pólo universitário", 

destacou. 

Domingos Dutra 

continua com sua caravana 

em outras cidades da 

região tocantina. 

JOMAR 

rcRM ANDES 

Nossa bandeira é 

Imperatriz 

13.112-PT 
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Aniversário de Imperatriz 

Celebrações religiosas abrem a festa 

O prefeito Ildon Marques, acompanhado do senador Edson Lobão e de sua esposa Nice Lobão, além de 

secretários e assessores assistiram a missa na Igreja de Fátima e o culto evangélico, na Praça Brasil 

Uma missa realizada 
na igreja de Fátima, e um 

culto evangélico na praça 

Brasil abriram na noite do 

último dia 15 (quarta- 

feira) as comemorações 

dos 146 de Imperatriz. 

Em ambos os eventos 

o prefeito Ildon Marques 

esteve presente, 

acompanhado do senador 

Edison Lobão e sua 

esposa, Nice Lobão, além 

de secretários, assessores 

vereadores. 

A missa celebrada por 

padre Felinto, lembrou os 

primeiros missionários 

que chegaram em 

Imperatriz, e que a 
história da cidade foi 

escrita com os olhos da fé 

e com a participação de 

cada cidadão, 

O bispo dom Afonso 

Felipe Gregory, por não se 

encontrar na cidade, 

deixou uma mensagem 

que foi lida durante a 

celebração. Na carta, 

dom Gregory registrou 

que depende sempre da 

participação de cada um 

nós em todas as causas, 

para a cidade possa viver 

o seu tempo de paz e 

prosperidade. 

Ao final, o prefeito 

Sistema Tu<anu's de Produções 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

i 

Fundador: Conor pires de Farias 
St deselemfrfpde 1995 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51 - Cj. 12 - Tels.: 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 

255-9944 
Cep; 01049-000 - Centro - São Paulo - SR 

Filial; Av. 13 de Maio. 45 - 6o and. - si. 603 - Teí/Fax; (021) 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 
r?imestral   R$ 75, 

 R$ 140 ; 

B-- - R$280; 
avulso   R$ 1,00 

iento ao cliente 721-4006 

Ildon Marques comparou 
o crescimento de uma 

cidade ao de uma 

criança, que cresce tendo 

seus momentos difíceis 

de acertos e brincadeiras. 

"Imperatriz está deixando 
de ser criança e entrando 

na fase adulta, e é nesse 

momento que ela mais 

precisa de carinho e 

atenção", finalizou o 

prefeito, que agradeceu 

também as palavras 

deixadas por dom Afonso 
e a presença de todas as 

autoridades. 

Na praça Brasil, o culto 

foi celebrado por diversos 

pastores e contou 

também com a presença 

da banda musical Lírio 

dos Vales. 

Os pastores louvaram a 

Deus pela vida do prefeito 

Ildon Marques, e pela 

saúde da governadora 

Roseana Sarney, que 

atualmente passa por 

momentos difíceis." Nós, 
da Associação dos 

Pastores, fomos 

N< 
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unanimes 

demonstrar nossa 

confiança a esse homem, 

que foi eleito pelo voto 

popular, mas, sobretudo, 

constituído por Deus", 

disseram. 

Ildon Marques 

aproveitou o momento 

para fazer uma pequena 

retrospectiva do processo 

degradativo pelo qual 

passou Imperatriz nos 

Evangélicos também participaram da programação 
de aniversário de Imperatriz 

em querer últimos anos. "Chegou o sofrimento, mas muitas 

artigos e notas assinadas nas Colunas, 
como os ensaios publicados, nâo reflo- 
necessariamentc a opinião do Jornal, 

de exclusiva responsabilidade de 
seus autores. 

momento de 

restaurarmos Imperatriz. 

Sobrou para nós, os que 

ficaram. E são com 

gestos, e não com 

agressões que se faz uma 

política de reconstrução", 

declarou. 

Para o senador Edison 

Lobão Imperatriz, com 

quase um século e meio de 

existência, passou por muito 

vitórias tornando-se assii 

um monumento da 

Amazônia, sendo grandiosa 

em tudo quanto realiza. 

Anda durante o culto, a 

candidata a deputada 

federal Nice Lobão disse 

que Imperatriz tornou-se 

independente, pois tem 

políticos e empresários que 

trabalham para a sua 

grandeza. 

Bandas acordam a cidade no aniversário 

O aniversário de cidade. Na rua XV de 

imperatriz, fundada por Novembro, onde a 

frei Manoel Procópio do cidade começou a ser; 
Coração de Maria em povoada, a banda'da 

1852, foi comemorado 

com uma extensa e 

festiva programação 

desenvolvida pela 

Prefeitura de 

acordou aos 

moradores da localidade: 
e de bairros próximos, 

como a vila Fiquene e o 

Policia Militar (São Luís) parque Alvorada II. 

executou o "Parabéns a A banda do 50" 

Você!" e seguiu pelas Batalhão de Infantaria; 

ruas do Centro. 

Paralelamente. a 
Imperatriz, dia 16 de Bandinha (Imperatriz) 

julho, quinta-feira. 

As comemorações 

iniciaram às 5 da 

manhã com alvoradas e; 

bandas de músicas em I 

distintas localidades da 

executou hinos e 

canções alusivas à data 

no bairro Bacuri. saindo 

da praça União. Na vila 

Nova, outra banda — a 

Municipal (imperatriz) - 

de Selva (Imperatriz) 

saiu da rua Duque de; 

Caxias e seguiu por 

diversas ruas da vila 

Lobão animando o inicio 

da manhã dos populares 

com hinos como os do 

Exército e de 

Imperatriz. 

E. no bairro Novr 

Imperatriz, o mais 

populoso da cidade, os 
moradores foram 

acordados ao som da 

banda da Assembléia 

de Deus. Todos as 

bandas seguiram, 

posteriormente, para o 

centro da cidade. Na 

avenida Gctúlio 

Vargas, onde foi 

montado o palanque 

oficial, elas 

participaram do 

desfile. 

Deputado estadual >.VK 

▼ 

igo do po 

PSD 

m jii| m 

r—mm m 

mmí: 
wmâ 

1 .x:: 
m m 

msm- 



i Imperatriz Urgente 

Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 

Página 2-2 

Caderno 

dois 

Imperatriz-MA, Sábado, 18 de julho de 1998 

■ Açaiiândia 

Fechamento de madeireiras 

pode para municípios da 

Região Tocantina. Sindicato 

da categoria tenta evitar 

colapso do setor 

Página 5-2 

Economia 

Caixa adia pagamento de abono 

Agência da Cef em hupcraíriz continua fornecendo informações e esclarecendo sobre o assunto 

Para o exercício 97/ que cios 32 milhões de histórica, mas espera Os rendimentos não Adicional (RLA), cronograma, para 
i * / i um 

identificou 36 milhões 

de beneficiários, que 
poderiam receber R$ 

1,1 bilhão em Abonos 

e Rendimentos. Até 2 
de abril, de acordo 

com informações 

passada pela agência 

central da CEF em 

Imperatriz, tinham 

sido pagos 12 milhões 

de benefícios no valor 

de R$ 573,5 milhões. O 

xvlinistério e a Caixa 

concluíram que 

muitos trabalhadores 

ainda não 
compareceram aos 

Pontos de Vendas. 

A Caixa informou 

identificados, 4.1 

milhões de abonos, no 

valor de R$ 491,8 

milhões e 31,9 milhões 
teriam direito a 

Rendimentos, no valor 

de R$ 608,6 milhões. 

Desse total foram 

pagos até agora 3,2 

milhões de Abonos 

(76,37% da 

quantidade e 76,28% 

do valor) e 8,8 milhões 

de Rendimentos 

(27,66% da 

quantidade e 32,60% 

do valor). 

A Caixa admitiu 

que os pagamentos 

estão dentro da média 

sejam alcançados e 

superados os níveis de 

pagamento de 96/97. 

Desde o dia Io de maio 

que o Abono será de 
R$ 130,00, o novo 

salário mínimo. 

A informação da 

CEF é que nos 

pagamentos 96/97 

tinham sido 

disponibilizados 36,9 

milhões de benefícios, 

sendo que desse total 

foram pagos 13,5 

milhões, sendo 3,7 

milhões de abonos e 

9,8 milhões de 

Rendimentos no valor 

de 611 milhões. 

f ^ i-, * ^ 
incorporados a conta 

vinculada do quotista. 

Quanto aos abonos 

não pagos, eles são 
incorporados ao 

patrimônio do Fundo 

de Amparo ao 

Trabalhador. Os 

trabalhadores terão 

até o dia 15 de maio 98 

para procurarem os 

benefícios em 

qualquer agência da 

Caixa, pelo sistema 

"on line". 

O pagamento do 

rendimento do PIS 

corresponde aos j uros 

de 3% ao ano mais o 

Resultado Líquido 

bre o inaioi comodidade do 
saldo atualizado de 

quotas existente na 

conta do trabalhador. 

A maior quantidade 

de pagamentos de 
Abonos e 

Rendimentos ocorreu 

em São Paulo. Foram 

pagos 329 mil Abonos 

no valor de 47 

milhões e 3,5 

milhões. 

Do total de 

pagamentos, 29% 

foram realizados 

através do convênio 

PIS/Empresa que 

efetiva o crédito do 

benefício em folha, 

independente do 

trabalhador que não 

precisa se deslocar às 

agências da Caixa. 

A CEF admitiu que 

em São Paulo estão 
por ser pagos 259.305 

abonos e 8.820.413 

rendimentos; no Rio 

de Janeiro 133.343 

abonos e 1.909.778 

rendimentos; no Rio 

Grande do Sul, 69.120 

abonos e 1.745.190 

rendimentos; em 

Minas Gerais 110.935 

abonos e 2.120.520 

rendimentos. No 

Maranhão ainda não 

há previsão de 

números. 

Painel Econônico 

Da Redação 

Turismo 

Empresários de 

hotelaria e de 

restaurantes, 

agentes de viagens 

e autoridades 
ligadas ao fomento 
do tu ri sm o n ^ 

Maranhão \ uitain a 
se reunir para 
discutir a criação 

do São Luís 
Convention & 

Visitors Bureau, 

entidade que tem 

por finalidade 

ordenar toda a 

política de 

divulgação do 

turismo na capital 
maranhense. 

O debate é 

organizado pela 

Fundação Municipal 

de Turismo, tem 

apoio do Sindicato 

dos Hotéis e ser a 

realizado dia 24. ã 

tarde, no Hotel Vila 
Rica. A palestra será 

do superintendente 
do Rio nnnvontion 

Visitors Bureau. 

Alexandre Raulin, 

um dos mais 
destacados 

empresários do setor 

no país. 

Orientação tributária 

A Sutri expediu 

recomendações 

importantes para os 

postos unificarem e 

intensificarem 

fiscalização. O 

Jornal do Sintaf 

divulga-as para 

amplificar os 

esclarecimentos 

abordados. As 
i n s t r u c o e s 

m e n c i o n a m as 

exigências de 
do^umentaoão para 

operações com 

mercadorias sujeitas 

a substituição 
tributária; 

mercadorias 

destinadas a 

empresas que 

aderiram ao 

Simples, assim como 

o tratamento que 

deve ser dispensado 

a empresas que 
estejam com sua 

inscrição suspensa 

no cadastro. 

Isenção de impostos 

A Comissão de 

Assuntos 

Econômicos (Cae), 

presidida pelo 

senador Pedro Piva 

(PSDB-SP), reúne- 

se nos próximos dias, 

para examinar, entre 

outras matérias, 

projeto que concede 

isenção de Imposto 

sobre Produtos de 
Industrializados e do 

Imposto de 
Importação relativos 

a equipamentos e 

material educativo 

adquiridos por 

pessoas portadoras 
de deficiência. 

Constambém da 

pauta mensagem do 

Executivo que 

solicita ao Senado 

autorização para 

contar operação de 

crédito junto ao 

Banco Mundial. Os 

recursos estão 

previstos para 

financiar parte do 

Programa de 

Modernização do 

Setor de 

Saneamento. 

A Cae poderá 

deliberar ainda 

sobre a 

uniformização de 

preços de asfalto nos 

municípios da 

Amazônia Legal e a 

respeito da multa 

incidente sobre 

débitos das 

prefeituras 

municipais pata 

com o Fundo de 

Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS). 

mm 
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Senador Pedro Piva presidirá sessão 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

O destaque da nossa coluna é para a delegada 
Radige Rodrigues Barbosa. Ontem, conversamos bastante. 

Ondas Curtas 

Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

- 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia 

News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravi- 

lhosa 
da Ofélia 
09:3 0 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
ll:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

05:30 Despertar 11:00 
da Fé 12:00 
06;00 Capital no Sertão ras 
07:00 Cidade Alerta 13:00 
08:00 Murphy Brown 14:00 
08:30 O Quinteto 17:30 
09:30 O mundo de 19:15 

Beakman 20:00 
10:00 Desenho Mania Toda 

Canal 10 TV Mirante 

Com a Bola Toda 
Imperatriz 24 Ho- 

Repórter 190 
Note e Anote 
Cidade Alerta 
Jornal da Record 
Com a Bola 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30Realidade 
19:55:30 Faixa No- 

bre do 
Esporte 
21:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noi- 

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

gócios 
00:15 Super Séries 
01:30 Fala que eu te es- 

cuto 
03:00 Falando de fé 

♦ Somos otimistas. Não é mesmo pesado? 

♦ Continuamos com muita fé... 

♦ FÉ em 2002. Desta vez o penta é nosso! 

♦ Continue na linha Mas, cuidado com o trem da Vale. 

♦ O bom mineiro Luiz Duarte continua com abola toda 

♦ Alô João Rodrigues///Quero ser seu amigo irmão... 

♦ Com ou sem Sufa de Azina! Não é mesmo Jhony? 

♦ A moça de Amarante brevemente estará na Dha.. 

♦ Na Ilha do Amor ou na Ilha de Itamaracá? 

♦ Com o talento que tem pode ir até Foz do Iguaçu...! 

♦ Que mulherão é aquela apresentadora do Jornal da Mira (local)... 

♦ Tiver oportunidade vê-la pessoalmente, nos conedores do Detran 

♦ Que barbaridade tchê! 

♦ Um abraço ao competente Arimatéia Jr, o dono da audiência naôequênda FM 

♦ Josevam Marques, Napoleão Neto, Cleomar Farias, Méssias Jr.. 

♦ O time do futuro. Ursala! 

♦ Um abraço ao competente Moreira Silva Leia-se Marwel Esporte Clube 

♦ Quando é que se conhece os velhos amigos? 

♦ É verdade! (Thompsom Mota). 

05:55- 
Eucuménico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15-Telecurso 2000II 
Grau 

06:46- Jornal da Manhã 
07:15 - Bom Dia Brasil 
08:00 -AngelMix 
09:05 -esporte Espe- 

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão 1° Edição 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

13:15 - Jornal Hoje 
13:40 - Video Show 
14:15 - Vale a Pena 

ver de Novo 
15:25 - Sesào 

daTarde 
17:15 - Malhaçào 
17:55 -Era uma vez 
18:45 - Jornal do Ma- 

ranhão - 2a Edição 
18:55 - Corpo Doura- 

do 
20:00 -Jornal Nacional 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 11:30 A Pequena Sereia 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com E liana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhà 
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 Carna- 

val 
11:00 Manchete Espor- 

tiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão P O 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

17:00 Chaves 
17:30 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 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Cri- 

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
ILOOPrograma 

Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encon- 

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

nário 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

tes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 
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Capital Social 

- Linda Veloso 

i-í 

O amigo Luciano Guerra com sua turma usou a 

camisa do Brasil e vibrou no Zero Grau os gols do Brasil 

Flash especial do professor . l/ilonio Cahreira 

com a colunista no dia do jogo do Brasil 

Estrada do Arroz 

A tão esperada Estrada do Arroz que fica a margem da Belém-Brasília 

na Br 010, está em fase de conclusão. Enquanto isso as cidades de S. 

Pedro da Água Branca, Vila nova dos Martírios e Cidelândia vibram 

com muita alegria pelos benefícios que a estrada levou a essas 

comunidades. 

Parabéns Cidade 

Na quinta-feira passada, dia 16, imperatriz completou 146 anos de 

emancipação política. A prefeitura fez uma grande programação para 

comemorar. 

Iniciou com um culto em ação de graça e durante todo o dia 

acontecerão várias surpresas. Quem participou gostou. 

□□□ 

B Pela primeira vez numa copa do mundo, as seleções viveram o 

pesadelo o pesadelo da chamada morte súbita ou 'gol de ouro 

como prefere a International Soar d, órgão superior que fixa as 

regras do futebol. 

BA Copa da A França teve outra novidade para dar o que falar. 

O desfile de moda de Yves Saint-Laurent, uma hora antes da 

finalíssima que apontou a França como Campeã e o Brasil como 

Vice-campeão. 

M No 33° Festival Folclórico de Parintins deu Caprichoso que 

venceu por pequena diferença o Boi-Bumbú Garantido. 

B Dizem que a dupla mais explosiva da praça hoje é'o Viagra com 

o anticocepcional de farinha. Para quem tomou anticocepcional 

de farinha. Só há uma certeza: O filho vai ser um pão. 

Mais um torcedor animadíssimo com o 

vice-campeonato do Brasil, o boa praça Ivanildo 

O charmoso Ucverton Braçale divide pose e alegria com a 

filhona Olívia, que também agitou vestida de Ronaldinho 

Real Veículos l.tda. 

Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas^ 1437/A - Rodoviária - Fone: (998) 722-3080 
Fax: (098) 723-2347 - CEP 65.903-330 - Imperatriz/Maranhão 

FILIAI.: Rua do Ei Egito, 720/A - Centro - Fone/Fax: (098) 741-2572/2105 '■) 
CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão  
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Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz-^Maranhão^ 
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estão em São Luis, o casal foi instalar o amigo que está expandindo seu 

campo de atuação profissional, Ursula e Anéis aproveitam, para uma segunda 

lua de mel, a jornalista somente retoma ao nosso convívio no próximo sábado. 

I 
I 

Roberto Oliveira j 

— — — —— — — 

Fortal 

Já temos conhecimento de pelo menos quatro excursões saindo de 

Imperatriz com destino a Fortaleza, os foliões que quiserem curtir 

boas férias na terra do sol nascente, poderão procurar um dos 

organizadores, o preço varia de R$ 270,00 a R$ 300,00. Mais vale a 

pena. 

Vexame 

Poucos, muito poucas foram as pessoas que foram até a praça Brasil para 

acompanhar as comemorações alusivas ao aniversário de Imperatriz, gente o 

homem está perdendo a moral mesmo, os Imperatrizenses já não o prestigiam 

tanto como antes. 

Madeira 

O deputado e candidato à reeleição já está em Imperatriz para sua 

campanha eleitoral, Madeira em companhia do amigo Lula Almeida, 

já visitam as autoridades e a imprensa para falar a cerca de seu plano 

de governo e mostrar sua campanha nas ruas. 

Nice 

E não é que nossa querida Nice Lobão, candidata a uma vaga ao sol de 

Brasília, esteve na festinha de aniversário da cidade. Olha, ao lado do senador, 

a senhora posava de já ganhou, os poucos espectadores da cena garantem que 

a mulher está confiante. 

Drogas 

Uma pesquisa recente, realizada pelo centro de defesa padre Marco 

Passerinni, detectou que no Maranhão os jovens iniciam cada vez 

mais cedo no mundo das drogas, a pesquisa mostrou ainda que é 

mais fácil comprar maconha nas ruas que pão na esquina, talvez por 

causa disso, temos tantas crianças infratoras. 

Ultima hora 

A executiva e educadora Lavinha Amorim, uma das sete homenageadas 

com a comenda Frei Manoel Procópio, interrompeu suas férias em Pinheiros, 

para prestigiar o aniversário de Imperatriz e também receber sua homenagem, 

a moça chegou à Imperatriz em cima da hora. 

Briga 

Célio, versos Ildon, quem ganha esta briga?, o empresário multi mídia quer 

processar o pequeno empresário por calunia e difamação, já o menor, garante, 

em quatro anos o patrimônio do homem quadruplicou. Muita água ainda deve 

passar por debaixo da ponte. 

Emocionante 

Pude assistir no Bom Dia Brasil de ontem, um grupo de balé afro, 

formado por meninas carentes de Pernambuco mostrando um dos 

mais belos trabalhos, o sonho deles é poder ser alguém através da 

dança, e os resultados comportamental já aparecem, mais falta 

incentivo, uma das bailarinas não conteve a emoção e chorou ao falar 

do futuro, eu também mim emocionei muito. 

Ainda não 

Feriado, descanso e muito sol, quem foi à praia do cacau, encontrou outra 

imagem, as barracas já estáo sendo instalada, energia já temos, até o pessoal 

da PM estava lá, mais a demarcação ainda não aconteceu, e nenhum salva 

vidas estavam lá, se é que ia adiantar de muita coisa. 

Esclarecendo 

O ex-secretário Alair Chaves, esclareceu aos amigos que sua saída 

do escalão do governo municipal se deve a falta de tempo para dedicar- 
se a pasta, e não a brigas como previam, mais muita gente ainda acha 

a história incompleta. 

Sossega 

A empresária do ramo de perfumaria, Jakelinne, não precisa mais se 

preocupar, a onça agora bebe água em outra fonte, não tão limpa quanto mais 

pelo menos não ameaça tanto, os detalhes vem ao vivo. Parabéns, desta vez 

funcionou, os gastos já ultrapassam a ordem prevista. 

Cuidados 

Para evitar o mal que mais ataca as nossas crianças, as cáries, os 

dentistas de Imperatriz estão realizando uma série de palestras em 

escolas da rede publica, o trabalho tem a colaboração das médicas 

Ariane Calixto e Cristina Servilhano. 

Debate 

Começa o período das grandes descobertas, onde começa-se a lavar a roupa 

suja, a TV capital é a primeira a realizar os debates entre os candidatos a 

deputados federais e estaduais, o primeiro a ocupar o espaço é o médico e 

vereador André Paulino. 

De férias ^ 

O bonito casal Leví e Eneida Lustosa Madeira, estão em Fortaleza ^ 

para curtir suas merecidas férias, os dois devem retornar a nossa 

cidade somente no inicio de agosto, ambos aproveitam a oportunidade 

para curtir também o Fortal, com inicio dia 27 de julho. 

Conhecimento 

Analistas políticos acreditam que Paulino nào desfie farpas contra os 

adversários, pois se isso acontecer, será um deus nos acuda, uma vez que o 

mesmo é um profundo conhecedor da política local e sabe muito a cerca do 

fechado mundo da política maranhense. Tem gente já temendo. 

Cuidado 

Ainda por debaixo dos panos, mais sabe-se que existe gente em Imperatriz 

soltando notas frias, a máfia envolve gente muito conhecida, coisa que a policia 

ainda não sabe, mais cuidado um ofendido pôde levar as provas a policia sabia. 

Vai ser um deus nos acuda. 

Viajando 

Ursula Spencer o esposo Anéis Batista e o amigo Rogério Castelo Branco, já 
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Doutores Argentino, Rainumdo Marques e Micliael, Advogados de Imperatriz 
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Crise 

Fechamento de madeireiras 

pode parar Municípios 

,Itinga, 

Elizeu, 

Arame, 

OS Municípios da 

Pré - Amazônia ( 
A ç a i 1 â n d i a , 

Imperatriz, 

Buriticupú 

Dom 

Amarante, 

João Lisboa, Zé Doca, 

Bom Jardim e 

Carutapera) podem 

parar se as 
Madeireiras forem 

fechadas por falta de 

matéria prima, como 

está sendo cogitado. 

Na tentativa de 

evitar uma catástrofe 

, os presidentes dos 
sindicatos 

representativos da 

"cxasse , reuniram-se 

na tarde de quarta- 

feira com o Prefeito 

Deusdete Sampaio e 

cerca de 80 

empresários do ramo, 

na tentativa de 
encontrem uma 

solução para o 

problema . Na 

Onze municípios terão a economia abalada e podem parar se as madeireiras forem fechadas 

oportunidade , funcionam com 90% hoje não teríamos 

participaram também da capacidade através problemas, enfatizou, 

da reunião o deputado de resíduos de Para ele, somente a 
serrarias 

aumentando ainda 

mais o problema 

desse Município. 
Presidente do contornar a situação. Dentro dessa condição 

Para isso, no vai existir sempre a 

federal João Alberto 

e o senador Francisco 
Escórcio . 

Fechamento das 

Madeireiras seria 

decretar a falência dos 

Municípios citados , 

principalmente o de 

Açailándia , que vive 

em função de 30 

empresas nele 

instaladas e que 

garantem 40% da 

renda do Município. 

Na região Tocantina 

as empresas 

apresentação de um 

projeto de 

reflorestamento ao 

Ibama poderia 

autorizado o 

desmatamento de 

mais 20 % da área, 
também por um 

período de seis meses 

e assim 
sucessivamente. 

SIDIMA lembrou aos 
proprietários de 

madeireiras que há 

dois anos vem 

alertando para o 

problema, porque as 

árvores são 

derrubadas sem que 

haja a reposição. O 
reflorestamento 

obrigatório não vinha 

madeireiras geram 30 acontecendo e hoje o 

mil empregos diretos problema se 

e 70 mil indiretos . 

entanto, é necessário 

que todos os 

madeireiros se unam e 

que o reflorestamento 

seja feito. Garante o 

presidente do 

SIDIMA que o Ibama 

aprova e autoriza a 

execução de projetos 

que visem o 

reflorestamento, 

autorizando o 

matéria prima e 

nenhum madeireiro 

será prejudicado. 

Ao final da reunião 

o prefeito Deusdete 

Sampaio disse que 

haviam contactado 

com alguns ministros 

e com o senador José 

Sarney, em busca de 

assessorada por 

deputados e 

senadores seguirá 

para Brasília, para 

uma audiência com o 
presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Os 
madeireiros estão 

otimistas e esperam 

que desta feita 

apareça a solução 

definitiva. 

O problema -diz 
Deusdete- se não 

tiver uma solução a 

curto prazo, poderá se 
transformar num caos 

social, aumentando o 

desemprego. Essa 

Como se apenas 

isso não bastasse, 

Joel Falqueto, 

presidente do 

SIDIMA, afirma que 

as 5 Empresas 
Siderúrgicas de Ferro 

Gusa de Açailándia 

apresentada na mais desmatamento, nos 

alta gravidade, disse primeiros seis meses, 

apoio político para a mesma afirmação fez 

solução do grave o senador Francisco 

ele. 

Falqueto relatou 

que para cada metro 

cúbico de madeira 

de 30 % da área 

projetada. 

No final dos 180 dias 

os técnicos do órgão 

retirada são plantadas fazem a fiscalização e 

8 árvores. Se isso .se o projeto estiver 
viesse acontecendo, sendo cumprido, será 

problema e que a 

resposta seria dada 

em 48 horas. 

A resposta não foi a 

esperada e nesta 

segunda-feira 

formada (20) uma 

comissão de 

madeireiros, 

Escórcio, dizendo que 

apesar da região 

Tocantina ser próspera, 

o desemprego é 
acentuado e que em 

hipótese alguma se 

pode permitir um 

aumento de mais 70 mil 

desempregados. 

Choque de trem deixa 

três vítimas fatais 

Choque entre duas locomotivas da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD- ocorrido na manhã de ontem às 

proximidades do município de Vila Nova dos Martírios, deixou um saldo de três mortos 

Segundo 

informações, o 

maquinista Elder vinha 

de Marabá com destino 

a Açailándia, trazendo 

em sua companhia um 

estagiário, enquanto o 

maquinista Manoel 

Faustino, que trazia de 

carona o também 

maquinista Manoel da 

Paz, seguia com 

destino a Marabá. 

Ao chegarem no 

quilômetro 591, às 

proximidades de Vila 

Nova dos Martírios, as 

duas locomotivas 

chocaram-se de frente, 

com os trem 

descarrilhando. No 

acidente morreram os 

maquinistas Elder e 

Manoel Faustino e o 

estagiário (este não 

teve seu nome 

revelado), enquanto o 

maquinista Manoel da 

Paz ao perceber o 

acidente, saltou do 

trem, escapando ileso. 

Segundo 

informações de um 

maquinista, toso os 

funcionários da Vale 

estão revoltados com a 

direção geral, que 

desde 26 de abril 

passado determinou 

apenas o maquinista 

nas viagens, retirando o 
auxiliar, motivado por 

"contenção de 

despesas". 

Ainda o informante 

que a empresa há 

algum tempo vem 

retirando todas as 

vantagens dos 

maquinistas, que 

passaram a ser 

explorados, perdendo 

até as diárias a que 

tinham direito. 

Demonstrando muita 

revolta, disse ainda que 

eles (os maquinistas) 

estão sendo explorados 

no horário de trabalho, 

ficando apenas com 10 

horas, quando tinham 

direito a 11, para 

repouso. 

Dessas 10 horas-ele 

continuou- com o 

deslocamento e 

geralmente com atraso 

na liberação após cada 

viagem, sobram pouco 

mais de 4 horas para 

dormir, o que se toma 

insuficiente, gerando o 

cansaço, com o 

maquinista dormindo 

quase toda a viagem, 

correndo o risco de 

acidente, como o 

acontecido na manhã 

de ontem. 

As três vítimas 

residiam na cidade de 

Marabá, para onde os 

corpos foram levados 

para serem velados e 

sepultados. Outro 

maquinista disse que o 

salário desses 

profissionais pagos pela 

CVRD é na ordem de 

R41.300,00, enquanto o 

auxiliar ganhava R$ 1 

mil. Os estagiários que 

estão substituindo os 

auxiliares ganham R$ 

250,00 por mês. A 

diferença -disse ele- é 

que o auxiliar tinha 

experiência e o 

estagiário faz apenas 

um curso que não 

oferece confiança ao 

maquinista. 

MIIKTA & MI1IKTA 

•i Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

Instalação imediata e o menor preço da cidade. Av Bernad0 Sayao Três Poderes - Fone; 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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OAB 

Subinscrições começam no dia 15 de setembro 

A Ordem dos 

advogados do Brasil, 

Seção do Maranhão, 

(OAB-MA) já está 

fazendo as inscrições 

para o próximo 

Exame da Ordem, 

que acontece nos dias 

15 e 29 de setembro 

deste ano. O Exame 

consiste na aplicação 

de duas provas 

(Objetiva e Prática 

Profissional) e 

habilita os bacharéis 

em Direito para o 

exercício da profissão 

de advogado. 

A primeira prova a 

ser aplicada no 

Exame da Ordem 

será a Objetiva. Ela 

tem geralmente entre 

50 e 100 questões de 

múltipla escolha. 

Cada uma apresenta 

quatro opções. É 

aplicada sem direito à 

consulta e tem 

caráter eliminatório. 

Os candidatos não 

podem obter uma 

nota inferior a 5 

(cinco), sob pena de 

náo submeter-se a 

prova subsequente. 

Já a prova Prático 

Profissional tem 

partes distintas e na 

sua aplicação sáo 

permitidas consultas 

à legislação, livros de 

doutrina e repertórios 

jurisprudenciais. 

Porém, não e 

autorizada a consulta 

ou a utilização de 

obras que contenham 

formulários e 

modelos. 

Nela, os candidatos 

fazem uma opção 

entre as áreas de 

Direito Penal e direito 

do Trabalho. 

Na avaliação da 

prova Prático 

Profissional, aspectos 

como o raciocínio 

jurídico, a capacidade 

de interpretação e 

exposição, a correção 

gramatical e a técnica 

profissional 

demonstrada pelos 

candidatos, são 

bastante 

considerados pelos 

examinadores. A nota 

mínima exigida é seis. 

O Exame da Ordem 

e competência da 

Primeira Câmara do 

Conselho Federal da 

OAB, que toma todas 

as medidas 

necessárias para 

garantir a sua 

eficiência 

padronização 

nível nacional. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha Freqüência 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rio Branco 

.Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz.x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

. Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 
Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Âçai Informa: 

Passagens: 
098- 723-2885 
721-1287 

( vargvis: 

098-723-2835 

LABORATÓRIO 

romo 

FOTO 

REVELAÇÃO EM 1 HORA - FOTO 3 X 4 EM 5 MINUTOS 
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m 

R, DUQUE DE CAXIAS, 894 - CENTRO 
FONE: (098) 748-2108 - 
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■ Desgaste 

Prefeitura festeja aniversário da cidade sem presença popular 

por Josué Moura 
Jornalista 

A Prefeitura de 
Imperatriz preparou 

uma vasta 
programação para 

comemorar o 146° 

aniversário da 

cidade ocorrido 
quinta-feira, 16. As 

atividades tiveram 

início às 5 horas da 

manhã, com 

alvorada de fogos, 

logo em seguida, por 

volta das 9 horas 
aconteceram os 

desfiles das escolas 
municipais, 50° 

Batalhão de 

Infantaria e Selva, 

Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros. 

Corrida de kart, 

torneio de futebol, 

shows artísticos, e 

campeonato de 

xadrez fizeram parte 

da festa que 

encerrou com a 

entrega da Comenda 

Frei Manoel 
Procópio a sete 
imperatrizenses que 

prestam relevantes 

serviços a cidade. 

No palanque 

oficial, além do 

prefeito e algumas 
autoridades 

militares, esta o 

deputado e 

candidato a senador, 

João Alberto de 

Sousa, que veio 
representando a 

governadora 

Roseana, o senador 

Edison Lobão e a 

esposa Nice, que é 
candidata a 

deputada federal. 

Apesar da bonita 

festa e dos 

convidados ilustres, 

apenas cerca de 

trezentas pessoas, 
segundo 

estimativada Polícia 
Militar, 

compareceram ao 

evento. Nem mesmo 

o barulho de quatro 

bandas de música 

que tocaram às 5 da 

manhã nos quatro 

cantos da cidade e de 
centenas de 

foguetes, fizeram 

com que os 
imperatrizes 

despertasse e 

saíssem para as ruas 

a fim de prestigiar a 

festa programa pelo 

prefeito Ildon 

Marques de Sousa. 

Os críticos e 

opositores da atual 
administração 

municipal, 

acreditam que a 

ausência da 

população nas 

atividades do 

aniversário da cidade 

se dá em 
conseqüência do 

enorme desgaste que 

sofre o prefeito Ildon 

Marques, que vem 

desenvolvendo um 

governo considerado 

medíocre, envolvido 

em rumores de 

corrupção. Tem, 

como grande feito, 

apenas pagar em dia 

o funcionalismo e 
recolher 

regularmente o lixo 

do centro da cidade. 

M) dia 04 de outubro, você vai votar num periquito? 

Será que nossa região vai deger papagaios para a 

VÍV 

Que tal uma revoada deJandaias na Câmara dos 

Deputados? 

■ 

□ Vote nos candidatos que têm a força da nossa terra! 

)□ Diga não aos pára-quedistas! 

□ Vote contra o abuso do poder-econômico! 

Uma campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

& 

DEPUTADO 

FEDERAL 

PSC 

ANTUNES 

1 N0 2020 

DEPUTADO 

ESTADUAL 

CHICO 

BRASIL 

PFL 
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Sampaio 

A delegação do Sampaio Corrêa, em especial o técnico Espinosa, retornou satisfeito com 

o empate em 0x0 com o América de Natal pela Commenbol, na última quarta-feira. O que 

mais agradou a comissão técnicafoi a maneira como os jogadores atuaram nos 90 minu- 

tos no campo do advserário. Para os dirigentes, o jogo só termina na próxima semana 

quando o representante maranhense receberá a visita do América no jogo de volta. 

JORNAL CAPITAL 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

AOASSI í 

721-2506 
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EDITORIA DE ESPORTE 

Responsável: Francisco do Vale 

Colaboradores: Renilson 
Sousa e Edvaldo Cardoso 

Editoração: Fredson Oliveira 

Sonho do penta está virando pesadelo 

Uma intensa 

investigação está 
sendo feita no 

sentido de descobrir 

a catástrofe do 

Brasil diante da 

França na decisão 
do Mundial. Notícia 

divulgada na 

Internet e que está 

sendo investigada 

por rádios e jornais 

de todo país e 

alguns estrangeiros, 

como o Wal Street 

Journal of Américas 

e o Gazzeta delo 

Sport denuncia que 

a Seleção Brasileira 

teria vendido o 

pentacampeonato, 

disputado na 
França. 

Segundo as 

informações 

colhidas na 

Internet, dão conta 

que o Brasil havia 

vendido a copa do 

mundo para a Fifa. 

Os motivos: O 

Brasil sediará já a 

próxima copa, de 

2002. A Fifa e a 

Internacional Board 

deverão declarar, 

nos próximos 

meses, problemas 

com segurança 

envolvendo a Coréia 

do Norte e a Coréia 

do Sul. A Copa de 

2006 será, pelos 

planos, 

compartilhada 
então pelo Japão e 

a Austrália, em 

conjunto. 

Os jogadores 

titulares brasileiros 
foram avisados, às 13h 

do dia 12 de julho (dia 

do jogo final), em uma 

reunião envolvendo o 

Sr.. Ricardo Texeira 

(na única vez que o 

presidente da CBF 

compareceu a uma 

preleção da seleção), 

o técnico Zagallo, o 

Sr.. Américo Faria, 

supervisor da Seleção, 
e o Sr.. Ronald 

T h o v a 1 d , 

representante da 

patrocinadora Nike. 

Os jogadores reservas 

permaneceram em 

isolamento, em seus 

quartos ou no lobby do 

hotel. 
A princípio, muito 

contrariados, os 

jogadores se 

recusaram a trocar o 

pentacampeonato 

mundial por sediar a 

Copa do Mundo. A 

aceitação teria sido 

através do pagamento 

total dos prêmios, US$ 

170.000,00 para cada 

jogador, mais um 

bônus de US$ 

400.000,00 para todos 

os jogadores e 

integrantes da 

comissão num total 

de US$ 23.000,000,00 

(vinte e três milhões 

de dólares), através da 

empresa Nike. Além 

disso, os jogadores que 

aceitaram o contrato 

com a empresa Nike 

nos próximos 4 anos 

teriam as mesmas 

bases de prêmios que 

à 

% 

Zico, ao lado do repórter Léo Costa diz que Ronaldinho não tinha condições de jogo' 

os jogadores de elite 

da empresa, como o 

próprio Ronaldo, Raul 

da Espanha, 

Batistuta da 

Argentina e Roberto 

Carlos, também do 

Brasil. 

Mesmo assim, 

Ronaldo teria se 

recusado a jogar, o que 

obrigou o técnico 

Zagallo a escalar O 

jogador Edmundo, 

dizendo que Ronaldo 

estava com problemas 
no joelho esquerdo 

(em primeira notícia 

divulgada às 13h30 no 

centro de imprensa) e, 

logo depois, às 14hl5. 

alterando o 

prognóstico para 

problemas 

estomacais. A 

situação só teria sido 

resolvida após o 

representante da Nike 

ameaçar retirar seu 

patrocínio vitalício ao 

jogador, avaliado em 

mais de US$ 

90.000,000,00 

(noventa milhões de 

dólares) ao longo de 

sua carreira. 

Assim, teria sido 

combinado que o 

Brasil seria derrotado 

durante o "Golden 

Goal" (prorrogação 

com morte súbita), 

porém a apatia que 

se abateu sobre os 

jogadores titulares 

fez com que a 

França, que 

absolutamente não 

participou desta 

negociação, 

marcasse, em duas 

falhas simples do 

time brasileiro, os 

primeiros gols. 

Joseph Blatter, 

novo presidente da 

Fifa, cidadão franco- 

suíço, teria aplaudido 
a" colaboração da 

equipe brasileira, 

uma vez que o 

campeonato mundial 

trouxe equilíbrio à 

França num 
momento das mais 

altas taxas de 

desemprego jamais 

registradas naquele 

país, agravadas pela 

recente introdução 

de euro (moeda única 

européia) e o 

mercado comum 

europeu (ECC). 

O presidente da 

Fifa teria garantido, 

também, a Ricardo 

Texeira, através de 

seu sogro, João 

Havelange, que o 

Brasil terá seu 

caminho facilitado 

para o penta- 

campeonato em 2002. 

m m, 
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Desfile Oficial 

Escolas públicas fazem a festa 

A abertura do desfile 

das escolas públicas, e das 
entidades civis e militares 

realizado também para 

comemorar os 146 de 

Imperatriz, começou às 

7h40 do dia 16 (quinta- 

feira), logo após o 

término da Corrido 16 dc 

Julho. 

No palanque oficial, 

diversas autoridades 

estiveram presentes, 

entre elas o prefeito Ildon 

Marques e o vice-prefeito 

Luis Carlos Noleto, 
acompanhados dos 

senadores Edison Lobão, 

e Francisco Escórcio. 

além do deputado federal 

João Alberto e da 
candidata a deputada 

federal, Nice Lobão. 

Autoridades militares 

ç-mo o Tenente Cel. 

vícente Ângelo Cremose 

- comandante do 50 ' BIS 

e do Major Francisco 
Melo - comandante do 3y 

BPM, também 
estivessem presentes. 

Para representar a 

governadora Roseana 

Sarney. veio a Imperatriz 

o secretário de 
articulações políticas do 

Estado, Eliezer Moreira. 

O desfile foi aberto pelo 
pelotão dos guardas e 

aprendizes mirins, que 

jurando a faixa, onde 

estava escrito "Imperatriz 

Somos Nós", cantaram os 

hinos do Maranhão e de 

Imperatriz. 

Logo atrás vieram os 

pelotões do Exército, 

Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros, todos 
acompanhados de suas 

respectivas bandas. 

Um número de 16 
representações de 

escolas públicas 
desfilaram 

homenageando a cidade 

de diversas formas. 

A Escola Darcy Ribeiro 

homenageou o folclore 

maranhense com o boi 

"Raio de Luz", enquanto 

que a Escola Maçônica 

Leôncio Pires Dourado, 

com o tema "Educar para 
Construir", homenageava 

o pelotão do 509 BIS, com 

diversos alunos fardados 

com roupas do Exército. 

A Escola Dom Pedro II 

veio com um pelotão de 

jovens agradecendo a 

Deus pelo aniversário da 

cidade com a frase: "Feliz 

é a nação cujo Deus é o 

Senhor". 

Outras entidades como 

a primeira Escolinha do 

Marwel Esporte Clube, 

que exporta craques de 
Imperatriz para outros 

estados também desfilou, 

além do Clube do Rotary 

e da Casa da Amizade, 

que exibiu o troféu Rosa dc 

Prata, conquistado pelo 
reconhecimento do 

trabalho desenvolvido em 

nível de Brasil. 

Por fim, vieram a Banda 

Marcial acompanhando os 

garis, que também 
participaram da festa. 

Carros alegóricos 

exibiram produtos 

produzidos em Imperatriz 

entre eles: cerâmicas, 

tijolos, verduras e 

legumes. O sindicato dos 
mototaxistas também 

fizeram questão de render 
homenagens efecharam o 

desfile. 

"Eu quero agradecer a 

todos que participaram 

desta festa, e dizer que me 

orgulho de estar diante de 

um povo como é este de 

Imperatriz, um povo 

ordeiro e que tem 

sentimento pátrio", 

declarou o prefeito. 

Para o senador Edison 

Lobão é indispensável que 

a administração municipal 
faça o que o prefeito Ildon 

Marques está fazendo, ou 

seja, estimulando o 

civismo e o respeito pela 

bandeira. Segundo ele, 

esta atitude faz com que o 

povo se orgulhe do que 

tem. "Sei também que, 
como meu marido, 

também nascerei aqui 

politicamente", finalizou 

Nice Lobão. 
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Castelo é bicampeão interbairros 

O 29 Torneio 

Interbairros de Futebol, 

realizado em 
comemoração ao 146- 

aniversário de 

Imperatriz, terminou 

quinta-feira, 16 de 

julho, com o time 

Castelo, da vila João 

Castelo, em primeiro 

lugar. A conquista do 

bicampeonato foi sobre 

o Sena, do bairro Ouro 

Verde, que perdeu na 

final por 3 a 1. A 

disputa do terceiro não 

ocorreu porque o Novac, 

da Mia Lobão, deixou de 

comparecer ao jogo que 

seria contra o Parque 

Alvorada ü. A vitória de 

W x O acabou dando a 

colocação ao Alvorada II, 

que participou do torneio 

pela primeira vez. 

Para premiai* as equipes 

vencedoras, o prefeito Ildon 

Marques e 0 secretário dos 

, compareceram ao 

Estádio Municipal. Além 

dos times Castelo, Sena e 

Parque Alvorada II, que 

receberam troféus, foram 

premiados o goleiro menos 

vazado —- Antonio Wilson 

Silva (Parque Alvorada II), 

que sofreu apenas um gol - 

- e os artilheiros Glaudison 

Freitas (Parque Alvorada II) 

e Li n d oval da Costa 
: (Novac), que fizeram sete 

gols cada. 

O encerramento foi feito 

pelo prefeito Ildon 

Marques: "Esse evento é 

muito bonito. Ver que a 

cidade de Imperatriz vive 

seu aniversário desta 

maneira é muito bom. São 

poucas as cidades do 

Brasil que comemoram 

festivamente seu 

aniversário. Quero que a 

minha Secretaria tenha 

ura processo contínuo de 

eventos comoe estes, 

porque são bons, são 

alegres". O prefeito 

manifestou apreço pelo 

fato de aluns atletas terem 

levado filhos e outros 

familiares ao Estádio 

Municipal "Isso ajuda a 

humanizar a nossa 

cidade", finalizou. 

Escolas param em frente ao palanque das autoridades 
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Ministério do Exército 

CMA-23Q BDAINFSL 

50° Batalhão de Infantaria de Selva 

(24Q BC/1919) 

Nota do 50° Bis 

Realização do Exame Intelectual do 

Concurso de Admissão a Esa 

Local: Escola Graça Aranha 

Data; 21 de Julho de 1998 

Hora; 09;00h 

Obs.; Os candidatos deverão estar 01 

(uma) hora antes no local da prova 

ÇúimémM SCP BIS \ Ou. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail; drclesio @ aeronet.com.br 

24h; 977-4426 
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FICOU MAIS FÁCIL COMPRAR A 

CASA PRÓPRIA 

Saiba como as recentes mudanças no Sistema 

Financeiro da Habilitação (SFH) podem ajudá-lo a 

realizar seu grande sonho (ou de seus filhos) da 

aquisição da casa própria e o segundo imóvel. 

Novas regras melhoram as negociações dos contratos 

e prometem ampliar a oferta de financiamento no 

mercado imobiliário. 

São informações detalhadas que o caro leitor vai 

encontrar na edição desta semana da revista ÉPOCA, 
nas bancas via Dimapi. 

Trata-se de uma reportagem completa sobre o assunto, 
detalhando todos os tipos de financiamentos, vantagens e 
facilidades, prestações, entre tantos outros pontos 
importantes. 

PEDINDO SOCORRO 

A exemplo de outros mais afetados pelas poucas 

vendas e o aumento de inadimplência se alastrando a 

cada dia, o setor madeireiro da região vem enfrentando 

uma crise que inclusive poderá levar alguns ao limite 

máximo do encerramento de atividades, pelo menos em 

Imperatriz e municípios vizinhos. 

Mais uma preocupação a ser debatida numa das 

próximas reuniões da Associação Comercial e Industrial 

de Imperatriz (ACII). 

Voltaremos ao assunto. 

FLORESTAS 

Ontem, 17, foi Dia do Protetor de Florestas. Vale o 

registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

QUINA (429) 

02,39,41,51,73 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 
. Superintensivo 

Intensivo SBlII 1 mês de duração 
2 meses de duração , r s,, < ' 

:vocí:aaitó95»»t->e» 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

^nformes 

£speciftis I 

I 

Machado Neto 

ISABELA 

Embora tardiamente, registro a passagem no último 

dia 16, do aniversário da bonita Isabela Cristina Cunha, 

filho do casal de médicos Gilson e Ricardina Casanova, 

ambos sócios do Marwel, que envia a ela votos de muitas 

felicidades. 

Vale o registro. 

SUPER SENA (211) 

Ia Faixa: 09, 20, 22, 31, 34, 35 

2a Faixa: 01, 02, 18, 38, 42, 48 

EUCLIDES 

Outro que aniversário dia 16, junto com a cidade 
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Humor 
/ 

A noite, no acampamento de 

nudistas, alguém resolveu 

contar histórias de 

assombrações. Foi de 

arrepiar os pentelhos. 

(Dalyb oy/Jun/98) 

A níversa ríantes ACU 

O Antônio Carlos Alves (Alô Brasil 

Diesel) 

U Escritório Caraciolo Rocha Ltda, 

Aniversariam hoje e recebem os 

parabéns da ACII e do FEITO À 

MÀO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio Vargas, 

esquina como rua Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS DE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÂO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospÍTAl REqíONAl (722- 

1843); OrtopecHa: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

Entrega de Medalhas - No final do torneio interno 
realizado no 50° Bis pelo Marwel Esporte Clube no 

último domingo, 12, em homenagem ao aniversário do 
companheiro Ari ma té ia Jr (Tv e Rádio Nativa), o Ten. 

Cel. Vicente Ângelo Cremonese, fez a entrega de 
medalhas aos campeões (Marwel G) e aos vice-campeões 
(Marwel A). Na foto, Paulo Dênis autor de um dos gols 

mais bonitos, recebe com orgulho a sua medalha. 
(Foto Moreira Silva) 

(fundação), foi o garotão Euclides Araújo de Carvalho, 

filho do sócio especial do Marwel, Paulo Lázaro de 

Carvalho, gerente do BB em Açailândia. 

Outro registro com os parabéns da Família Marwel 

FAMÍLIA DIGITAL 

A revista ÉPOCA desta semana encontra-se nas 

bancas (via Dimapi), trazendo como reportagem 

principal de capa, tudo sobre a 12a Fenasoft, a se 

realizar em S. Paulo entre os dias 20 a 25 deste mês 

no Palácio de Convenções do Anhembi. 

A reportagem destaca que o computador viià 

artigo de primeira necessidade; os micros invadem 

os lares e os supermercados brasileiros: os preços 

despencam, e relaciona as novidades e as ofertas da 

Fenasoft, considerada o megaevento da computação 

no país.   

Mercodo- 

FOncinceXro- 

PoupANÇA 

Hoje     1,00%. 

Amanhã 0,91° J 

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

UÍÍR (FcdERAl) 

Julho/98  R$0 9611 

UrIí (EstacíuaI) 

.liilho/98 RS 76 21 
UPC (FccíeraI) 

Julho/98 R$13,99 

DóLar 

* Paralelo   R$ 1,23 

* Turismo   R$ 1,19 

* Comercial R$ 1,15 

Cotações de 17.07 98 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 17.07.98 

R$      11,10 

SaUrío Mínímo 

Julho/98 R$,130,00 

SaUrío FamíIía 

Julho/98 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 

Simplício Moreira, 1478, Centro, com o fone 722-1478 

e o fax 722-1400. 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

No mês em que os namorados comemoram o seu dia (12/6) e a Seleção Brasileira 
busca a conquista do penta na Copa do Mundo na França, a sua loja BAZZOLÂO 
MÓVEIS, manifesta a sua alegria em poder participar dessa grande festa, torcendo 
pela felicidade de todos. 

BAZZOLÂO MÓVEIS Rua Piauí, 861 (721-1912) e 

Uma loja em sua casa Acluiles Usboa ' Mercadinho. 
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JORNAL CAPITAL 

Integração 

Cidade Sábado, 18 de julho de 1998 □ 7 

Estudante ganha bicicleta modelo da Sundown 

O estudante Sílvio 

Queiroz Soares, 17, 

morador na rua Rio 

Grande do Norte n9 1170, 

no bairro Nova 

Imperatriz, ganhou uma 

bicicleta modelo da 

Sundown Bike, no valor 

aproximado de R$ 

1.500,00, por ter partipado 

do l9 Passeio Ciclístico 16 

de julho com a bicicleta 

"Space Car", a mais 

enfeitada. "Há muito eu a 

desejava. Estou feliz. Com 

uma bicicleta dessas 

qualquer um ficaria feliz", 

disse Soares. 

O evento foi realizado 

pela Secretaria dos 
Esportes e do Lazer 

(Sedei) e integrou o 

programa festivo do 1469 

aniversário de Imperatriz. 

Também foram 

premiados os ciclistas 

Cícero Gomes dos Santos, 

h Jlente na rua Princesa 

Isabel n9 88, no jardim 

Planalto, que portava a 

bicicleta mais velha — 

adquirida em 18 de maio 

de 1975 — e Osvaldo 

Martins dos Santos, 

nascido em 2 de 

novembro de 1932, o mais 

idoso. 

Entrevistado pela 

reportagem, Osvaldo 

Martins disse que valeu á 

pena Ter participado do 

evento. "Eu tenho muito a 

agradecer ao meu genro, 

Joéser Jorge, que me 

incentivou para que me 

inscrevesse e participasse 

do evento. Graças a Deus, 

deu um bom resultado". 

Ele aproveitou para 

revelar o seu desejo de ver 

Imperatriz cada vez maior 

não apenas física e 

populacional, mas 

também espiritualmente. 

"Temos que crescer no 

nome santo do nosso 

Deus. porque ele é a razão 

do nosso viver e é a quem 

devemos agradecer em 

primeiro lugar". 

Teresa Rebonato, 

representante da 

Soundown Bike, que tem 

matriz em Curitiba-PR, 

disse que a participação 

da empresa teve por 
objetivos colaborar com o 

prefeito Ildon Marques, 

na realização do 

programa de aniversário 

da cidade, e divulgar a 

marca Soundown — uma 

marca de produtos de 

qualidade, com ampla 

linha de bicicletas. Em 

Imperatriz, a empresa 

tem a Liliani como 
revendedora, dentre 

outras. Além das 

bicicletas, foram dadas 

camisetas e sorteados um 

frigobar, dois 

liqüidificadores e relógios, 

entre os participantes. 

premia os melhores 

Convocação de empregado 

Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., 

situada à Avenida Getúlio Vargas, N9 2120, 

Enlrocmanto, Imperatriz-MA, convoca Francisca 

Núbia S. Oliveira, residente à Rua Maranhão, 918- 

Centro, Imperatriz-MA portadora CTPs N9 063.315 

Série 003-MA, a comparecer no prazo de 72 horas, 

conforme Art. 482 Letra "A" e "I" da CLT, no 

emprego para comparecer os serviços de 

levantamento e fechamento das contas recebidas e 

pagas, que estavam a seu cargo, no setor financeiro 

da empresa, até o levantamento da situação real do 

referido setor. 

Os atletas Carlos 

Nascimento, de 

Imperatriz (faixa "A": 

masculino. 14 a 19 

anos), Deusimar 

Tomaz. de Paraíso-TO 

(faixa "B": masculino, 

acima de 20 anos), 

Cislene Costa Silva, de 

Imperatriz (faixa "C": 

feminino, 14 a 19 anos) 

e Eicir Rodrigues, 

também de Imperatriz 

(faixa "D": feminino, 

acima de 20 anos) 

foram os primeiros 

lugares da Se Corrida 

16 de Julho. O evento 

foi realizado pela 

Secretaria dos 

Esportes e do Lazer 

(Sedei) e pela 

Associação dos 

Corredores de Rua de 

Imperatriz (Corrim). 

Cada um dos 

vencedores recebeu 
das mãos do prefeito 

Ildon Marques uma 

bicicleta e um troféu 

pelo primeiro lugar 

conquistado no evento, 

realizado há oito anos, 

em comemoração ao ; 

aniversário de 

Imperatriz. Apremiação 

aconteceu no palanque 

oficial, instalado na 

avenida Getúlio Vargas, 

praça Brasil, onde 

também estavam 

presentes o secretário; 
dos Esportes e do Lazer, 

Valdeci Ferreira, e o 

presidente da Corrim, 

Francisco Bezerra. 

Também foram 

premiados, com troféus, 

os atletas classificados: 

em segundo e terceiro 

lugares, 

respectivamente. Maria 

Lucilene Alves, por 

exemplo, veio de 

Araguaína-TO, ficou 

em segundo lugar na 
faixa "D" (acima de 20 

anos), recebeu o troféu 

das mãos do prefeito 

Ildon Marques e, em 

nome dos demais 

atletas, fez 

agradecimentos pela 

participação e elogios à I 

maneira como a festa 
foi organizada. Campeã 

brasileira de ciclismo,; 

Lene parabenizou a; 

cidade e reforçou: 

"Quero agradecer a 

todos pela boa prova, 

pelo incentivo ao 

esporte e dizer que; 

estou feliz", disse. 
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Jgoletim de 

Ocorrências 

Joberth Aleíxo 

Colisão 

Afastamento de policiais 

Entidades de delegados 

e agentes da Polícia Federal 

querem que o efeito da 

medida provisória que 

permitiu o afastamento de 

policiais que respondem a 

processo administrativo seja 

estendido a todas as 

categorias dos funcionários 

públicos. "Vamos cobrar do 

governo que a medida atinja 

a todos", disse ontem o 
presidente da Federação 

Nacional dos Policiais 

Federais (Fenapef), Aristeu 

Alves Lima 

Declarações 

A declaração foi 

concedida no gabinete do 

ministro da Justiça, Renan 

Caldeiros, que ouviu as 

queixas do comando dos 

servidores e recebeu 

sugestões para a condução 

da apuração dos envolvidos 

na crise da instituição. 

Segundo apurou o 

Estado no Ministério da 

Administração, a medida 

provisória editada pelo 

ministro apenas igualou os 

servidores da Polícia Federal 

aos demais funcionários 

públicos. Com a MP, os 

policiais agora estão 

enquadrados no Estatuto do 

Servidor Público, a Ijei 8.112. 

O artigo 147 dessa lei 

prevê o afastamento de 

qualquer servidor envolvido 

em processo administrativo- 

disciplinar. Antes da MP, os 

fúncionários da PF estavam 

protegidos pelo estatuto da 

corporação, que dificilmente 

permitia a suspensão. 

após a aprovação do 

Conselho Superior de 

Polícia 

Entre as nove propostas 

dos delegados, constam o 

pedido ao ministro de 

renovação permanente dos 

quadros da PF e o fim dos 

critérios políticos na 
indicação dos dirigentes do 

órgão. Eles pedem 

também a "remoção dos 

servidores considerados 

problemas". 

Lima negou "disposição 

de revanchismo" dos 

policiais federais. "Mas 

vamos orientar os 

sindicatos a denunciar 

publicamente qualquer 

caso de corrupção que 

envolva servidores 

públicos." O ministro disse 

que vai avaliar os pedidos. 

Afirmou ter gostado das 

sugestões, mas não 

assegurou que vai atendê- 

las plenamente. Calheiros 

recebeu dos policiais um 

levantamento de 300 

páginas contendo 

iniciativas da associação 

contra colegas suspeitos de 

corrupção. 

Corregedoria 

Corregedoria investiga 

policiais militares acusados 
de agressão 

Cinco mulheres que 

teriam sido espancadas 

fizeram denúncia na 

Ouvidoria 

Novas testemunhas e 

exames feitos no pronto- 

socorro do Hospital de Vila 

Penteado podem definir os 

rumos de uma 

Associação 
O presidente da 

Associação Nacional dos 

Delegados, Bolívar 

Steinmetz, reivindicou ao 
ministro mais 

independência à 

Corregedoria-Geral da PF 

Num documento, pede que 

o corregedor seja indicado 

pelo diretor-geral da PF, 

investigação realizada pela 

Corregedoria da Polícia 

Militar em torno de pelo 

menos 11 integrantes da 

corporação. Eles estão 
sendo acusados de 

espancar cinco mulheres, 

durante uma operação na 

zona oeste no dia 2, sexta- 

feira. A denúncia foi feita 

pelas mulheres 

Ouvidoria de Polícia. 
na 

Falha humana pode ter sido a causa 

do acidente com dois trens da Vale 

Maquinista foi encontrado carbonizado entre as ferragens 

Dois trens da Vale do 

Rio Doce provocaram um 

dos maiores acidentes já 

registrado na região nos 

últimos dias. De acordo 

com as primeiras 

informações chegadas a 

redação do Jornal Capital, 

a colisão ocorreu a cerca 

500 metros do desvio, a 
cerca de 15 quilômetros de 

Cidelândia na Rodovia dos 

Carajás. 

O acidente ocorreu por 

volta das 6h de ontem 

quando o trem de carga 

trafegava de Imperatriz 

para São Luís, conduzindo 

minério para o porto da 

Madeira em São Luís. O 

outro Trem trafegava no 

sentido oposto carregado 

de combustível. Na 

colisão os trens saíram da 

trilha e ouve explosão. O 
maquinista Manoel da Paz 

Correia, ao perceber que 

os dois trens irão se colidir 

pulou. Na queda sofreu 

vários ferimentos e 

mmWM. 
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Colisão na Ferrovia dos Carajás entre dois trens da Vale 
pode ter deixado um saldo de 3 mortos 

encontra-se fora de perigo. 

Até o fechamento desta 

edição a reportagem tinha 

conhecimento do 

desaparecimento de 
duas pessoas, não 

sabendo informar se 

eram caronas ou 

funcionários da 

empresa. estão 

desaparecidos; Elder 

Rodrigues de Oliveira e 

Joltan da Silva Martins. 

Por telefone a 

reportagem foi 
informada que 

dificilmente os dois 

seriam encontrados com 

vida. Curiosos acharam 

em meios as ferragens o 

corpo carbonizado v..j 

maquinista Manoel 

Faustino Aquino da Luz. 

Uma equipe de peritos 

foram para o local na 
tentativa de descobrir as 

causas do acidente. A 

princípio, segundo se 

informa pode ter havido 

falha humana. 

a 

PM deflagra 

operação 180° Graus 

l 'árias barreiras foram montadas em 

pontos estratégicos pela Polícia Militar 

Desde de ontem a 

Polícia Militar deflagrou 

a operação 180" graus. 

Cerca de 100 homens da 

comandados pelo 

tenente Edeüson - chefe 

da companhia de 

trânsito e o major 

Francisco Melo da Silva- 

comandante do 3- BPM 

estiveram em diversos 

pontos de Imperatriz 

numa operação que 

durou mais de cinco 

horas. 

O objetivo da operação 

segundo o comandante 
é retirara de circulação 

os veículos que nao tem 

condições de trafeco, 

condutores não 

habilitados, uso ilegal de 

armas e outros. As 

barrei ras improvisadas 

foram montadas em 

pontos estratégicos a fim 

de que nenhum veículo 

deixasse de ser abordado 

pela Polícia. As 

operações relâmpago 
não aconteciam comi 

intensidade deste do 

mês de abril Ainda hoje 

o comandante deverar 

divulgar um balanço 

completo da operação. I 

Últimas 

Aposentado é 

assaltado na Industria 15 

PM continua trabalhando no sentido 

de diminuir assaltos na periferia 

b: 
ri-v- 
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Major Francisco Melo 
da Súva foi as ruas de 
Imperatriz e participou 
ativamente da operação 

O aposentado Pedro do 
Nascimento Cardoso, 

maranhense, solteiro, 

residente na Rua Minas 

Gerais, Bomsucesso 

comunicou que foi vítima 

de assalto quando 

trafegava pela Avenida 

Industrial. 

Segundo a vitima, o fato 

ocorreu por volta das 

17h30, da última quarta- 

feira quando retornava 

para sua residência. 

Segundo ele, dois 

elementos que trafegavam 

em uma bicicleta e no 

sentido oposto lhe 

abordaram e levaram todos 

os seus pertences. 

O fato foi levado ao 

conhecimento das 

autoridades que vem 

traball unulu naquele setor a 
fim de diminuir o numero 

de assaltos. 

De acordo com a vítima 

os dois homens levaram 

sua bicicleta Monark-barra 

circular e uma carteira 

■ porta-cédula contendo 

vários documentos 

pessoais e cerca de R$ 50,00 

( Cinqüenta reais) em 

espécie. Moradores vem 
denunciando constante 

ação dos marginais naquele 

setor. 

Após o assalto os 

elementos evadiram-se do 

local tomando rumo 
desconhecido. O 

aposentado disse a 

reportagem os assaltantes 

aparentavam ser menor de 

idade. 

PHOTO PINHCIftO 

Fone: 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em 

Rua Projetada B2 - Parque ^o^uriti - Imperatriz-Maranhão 

721-7090 


