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Candidatura de Aroldo 

Chagas honra o PMDB 

DNJ 

será 

celebrado 

A diocese de Imperatriz 
celebra hoje o Dia Nacional 
dajuvenlude. 

Para o evento que 
ontece no C iei III. está 

previsto uma vigília durante 
toda a noite uma missa às 
OfrOO horas da manhã deste 
domingo, sendo finalizado 
com uma caminhada pelas 
ruas do Parque São José. 

Confira a programação do 
DNJ na Página 1-5 
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Novos nomes surgem como opção pnra os eleitores de Imperatriz no ano que vem 

Indicado esta semana a uma 
cadeira na Câmara Federal, o 
nome de Aroldo Chagas, "honra 
0 PMDB ". 

A afirmação foi feita pelo 
próprio presidente do diretório 
municipal Raimundo Polegada 
durante entrevista concedida a 
Rádio Capital AM em 
1 larticii )açào no programa Cidade 
Agora. 

Para ele, Aroldo Chagas é 
hoje uma das mais fortes 
expressões políticas não só de 
ImjKTatriz mas de toda a região. 

O nome do médico, também 
tem a simpatia de populares que 
demonstram grande afeição e 
carisma pela pessoa de Aroldo 
Chagas.Além dele, outros 
nomes estão sendo articulados 
para a eleição do ano que vem, 
dentre eles, Francisco Almeida 
(Brasil) e Jairo de Oliveira, atual 
Secretário de Obras do 
Município. 

Deoclides Macêdo instala governo 

pararelo em Porto Franco 

Oex-prcfeitud*1 Porto Fninco 
te'""quen <1"muI't;iinsalislaça»> 
d., >pulaçao dos municípios de 
de C ampeslre. São João do 
Paraíso e da cidade onde foi 
adn i in islrat l( m R( 'V( )ltaí k »s,ik (pola- 
res denunciam que Deolcides 
Macâlo, estástmdocusleíulocom 
dinheiro oriundo do Fundo de 
Part ici] )açã() desses muràcípios.O 
caiu lidaloadej nitaí k > c 'Stai lual, stv 

gundo o que afirmam em Porto 
Franco, transformou a Secretaria 
de Saúde na qual sua irmã é titular 
em comitê eleitoral, usando des- 
de o telefone, até a máquina de 
escrever. Página 1 -5 
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Airt toma rumo da 

política partidária 

Eleições para a presidência da Associação de Imprensa 

di\ ide a opinião dos profissionais 

n.\ 
> r 

Deoclides Macedo, interferência em administrações municipais 

50 Bis encerra exercício 

de mobilização 

Dólar Comercial 
Compra  1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0943 
Dólar Paralelo 
Compra   

O StF Batalhão de Infantaria 
v Selva conclui hoje o 2" 
líxercício de Mobilização. 

O evento foi inciado no dia RS 
no próprio Batalhão. 

A solenidade será presidida 
pelo General de Brigada 
Adalberto Bueno da Cruz eestá 
pn-vista para09:201 loras, o traje 
para a cerimônia é esporte. 

Dólar Paralelo 
Venda   

 R$ 1.125 

 R$ 1.135 
Dólar Turismo 
Compra — -  RS 1,080 
Dólar Turismo 
Venda _____ 
Ouro (g) 
Venda   

Projeto arte e leitura 

é colocado em prática 

As eleições que vão apontar 
o novo preside da AIR 1- 
Associação de Imprensa da 
Região Tocanlina está dividindo 
a opinião dos profissionais da 
imprensa. Até o momento , dois 
jornalistas anunciaram seus 
resiKXtivos nomes á presidência 
da entidade. 

Vários profissionais 
estiveram reunidos no 
Caneleiros Bar. para a escolha 
da chapa que vinha sendo 
elaborada pelo jor nalista Josue 
Moura. Regado de muita 
cerveja, refrigerantes e 
salgados, o nome de Josué 
Moura foi escolhido pela maioria 
como candidato oficial, o 
repórter e jornalista Flson 
Araújo foi escolhido como vice- 
presidente. 

O que mais chamou a atenção 
dos jornalistas convidados para 
prestigiar o encontro que a 
princípio seria somente de 
integrantes da imprensa foi a 
presença de empresários e 
cabos eleitorais de candidatos. 

A presença de pessoas 
ligadas a política imperatrizense 
deixou todos de orelha em pé. 
() que se questiona no momento 
foi o descrédito que caiu o 
Fórum da Sociedade Civil de 
Imperatriz, que garantiu a 
população a união de todos os 
partidos para lutar contra os 
desmandos políticos, 
promovendo assim a Cidadania. 

Na época, o projeto teve 
espaço em vários orgãos de 
comunicação local, 
posteriormente o Fórum da 

Sociedade Civil ergueu a 
bandeira do atual deputado 
Sebastião Madeira. 

O risco da AIRT-Associação 
de Imprensa da Região 
Tocantina trilhar pelo mesmo 
caminho do Fórum da 
Sociedade Civil, aumenta e com 
isso a opinào dos jornalistas 
começa a ser divida. 

A exj)ectativa no momento é 
a apresentação da chapa do 
jornalista William Marinho, 
apartir daí, os profissionais de 
imprensa aptos a participarem 
da votação irão tirar suas próprias 
conclusões. 

De acordo com o jornalista 
William Marinho, seu projeto 
será apresentado na próxima 
terça-feira (28). em local ainda 
indefinido. 

   r$i,no 

 Ri n.36 
Poupança 
Rendimento   1.1263% 
üfir 
Vai o r R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro   H$ 12Ü.00 
Salário Família 
Vaioi Ri 8.23 

Alunos da periferia de 
Imperatriz participam de uni 
Projeto da Fundação Cultural 
que visa incentivar a arte e a 
leitura desde do Jardim. 

0 Centro Educacional 
Giovani Zani fica localizado no 
populoso bairro do Bacun. 

A escola qm « comunitária foi 
acompanhada pela ITeleiiura. 

1 odos os alunos do centro 
Fducacional pi-i Icncem a 
famitias de baixa de renda. 

Na tarde de ontem eles 
tiveram uma aula diferente. Os 
estudante do Centro 
Educacional Giovani Zani 
aprenderam sobre literatura. 
Fina das salas do colégio se 
transformou em uma pequena 
Bi blioU va. o projet < > Ar t e 1 i-i I u ra 
e uma iniciativa da Fundação 
t "ulturalde Imperatriz. I .ocadora 
Macunaina. e Secretaria de 
Fducaçao. 
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Zé Bonfim chega 

a Imperatriz 

Os dois acusados dc De acordo com o Delegado Fuciano Abreu, um dos 
envolvimento com o crime Regional Dr. Luciano Abivu, res]H)nsaveisix'la prisão dos dois 
organizado do Maranhão foram Geraldo João da Silva e Ze acusados desembarcou ontem a 
ouvidos pela jusliça maranhense Bonfin foram ouvidos no quartel tarde no Aeroporto de 
(em São l,u is) ('já s<'encontram da FM em >ao 1 ms. mas nada Imperatriz na companhia de sua 
em Imperatriz para novo loiallerado «equipe «'os envolvidos com o 
depoimento. O Delegado Regional Dr. crime no Estado. Página 1-12 
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Mulheres 

com a hoca no 

mundo 

A difícil vida das mulheres 
que sofrem violência dentro 
cie cfasa, será o tema da 
discussão do Brasil, no 

encontro mundial de 
mulheres em Mahatam em 
novembro. Para falar da 
violência contra as mulheres 
brasileiras, foi convidada a 
senadora Benedita da Silva e 
Martha Suplicy. A primeira 
Dama Ruth Cardoso apenas 
representará o país no 
encontro reservado de 
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Gere, o imaciável. 

primeiras damas. que 
acontece paralelo ao 
encontro, alem de fazerem a 
abertura oficial do encontro. 

Telas, o 

bom negócio 

O mercado das artes está 
em alta, somente nos últimos 
dois anos as obras. Flores e 
família na praia de Di- 
cavalcante foram vendidos 
pela bagatela de K$ 540 e 
690 mil respectivamente. 
Mais não ê só os grandes 
pintores que alcançam 
lances altíssimos nas bolsas 
do país. os novos lambem 
estão conquistando seu 
espaço no mundo das artes 
plásticas. Somente este ano 
o mercado das artes vai 
movimentar R$ 40 milhões 
.As obras que normalmente 
chegam ao pregão e deixam 
os bolsos milionários em 
polvorosa, estão muitos 
novos nomes, embora os 
mais bem vendidos sejam 
mesmo os mais antigos. O 
mercado de arte hoje está 
sendo um excelente 
investimento, embora o 
mercado hoje seja bem 
diferente do dos anos 80 
onde os colecionadores 
comprava-se de tudo e 

* pagava-se muito bem. hoje as 
compras são mais seletivas. 

Vídeo 

Quem foi as bancas de 
jornais esta semana, teve uma 
surpresa, ê que a revista ISTO 
E esta presenteando os seus 
leitores com o vídeo EU de 
Valler Hugo Khouri. Realizado 
em 86. Este foi um momento 
especial na carreira do diretor 
que realizava obras que 
sempre fizeram sua fama. 
Como o vazio existencial e a 
dificuldade dos 
relacionamentos, e pela 
primeira vez os típicos 
personagens das histórias 
angustiadas do cineasta exibe 
um silencioso senso de 
humor. Este foi um momento 
que marcou a volta do cinema 
brasileiro, e trás nomes como 
Tarcísio Meira, o elenco trás 
ainda grandes atrizes como 
Bia Seidl e Monique Evans. 
Pra reforça a trama, foram 
convidadas as beldades 
Christiane Torloni e Nicole 
1'uzzi. Vale a pena o presente 
. () proximo presente será Na 
época da inocência de 
Ancelmo Duarte uma historia 
cheia de confusões e 
ingenuidade. Aguardem. 

Nudismo 

do astro 

Desde a separação do ator 
Richard Cere. com a super 

"Eu sai íj«e 

áiifei,, «ias 

As ■mAmtm 

iSwi» 

vis apaiisliar 

Màràa Aáriaoà Pereira 
tfana de casa 

Campanha brasileira a ser exibida no 

encontro mundial de mulheres em Mahatan. 

modelo Cindy Crawford. que o 
astro de hollywood anda 
aparecendo em publico com 
mulheres nada aconselháveis e 
em estado um tanto 
comprometedor Em julho 
passado em Moscou, ele dividiu 
o seu areque com uma moça 
chamada Macha. em agosto na 

Suécia, foi a vez da garçonele 
Slina.. 25. O ator não precisou 
pedir a conta duas vezes. 
Lindos leves e soltos, os dois 
foram flagrados nus, tomando 
banho de mar. comesse fôlego 
o fàns e jornalistas não sabem 
como o astro encontra tempo 
para ser budista. 
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DOM ELISEU 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA 

SÃO LUIS 

TERESINA 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dPdREODd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

dfVjREQDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dedP/lREQDd . 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

Pt 
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Reservas de passagens 

721-5687 
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Semana Nacional do Livro 

Escolas municipais recebem kits de livros 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Defensoria 
Pública 

" A missão do Defensor 
Público é digna da maior 
admiravão. Ela é essencial, 
não só a justiça, mas à 
realização de algo que 
transeede ao próprio 
serviço da Justiça que é 
promoção social do povo 
brasileiro. Para que se 
lenha a idéia do Universo a 
sei coberto pelos 
Ia . vdi < ^ Públicos basta 
nm s< diga que, cm a qm. 
Uo Brasil, cerca de 04% da 
população ganha menos de 
2 salários mínimos ". 

Com estas palavras da 
Procuradoria (ieral do 
Estado, Dra. Ana Maria 
Dias Vieira expressou sua 
opinião. Quarta Jurídica 
promovida pela AMAC, 
sobre a importância da 
Vfensoria Publica para a 

promoção da Justiça. 
Baseado no compromisso 
da Chapa Domingos Vieira 
Pilho de ser atuante e 
independente, o candidato a 
presidente Luís Antonio 
(iu ferres cobrou, em 
expediente ã Procuradora- 
(ieral, as condições 
inerentes ao pleno 
funcionamento da 
Defensoria. 

Para isto é urgente a 
realização de concurso 
público visando a 
contratação de advogados 
para exercerem a atividade 
de Defensores Públicos. 

OAB atuante e 
independente 

() Atual presidente da 
Associação Maranhense de 
Advogados Civis e 
Criminais - AMAC - têm 
demostrado o quanto vale a 
entidade ATUANTIC Na 
presidência da AMAC. suas 
iniciativas colocam como 
meta primordial a defesa 
dos advogados, associados 
ou não. 

Na AMAC, Luís Augusto 
Gulerres se levantou contra 
os abusivos preços 
colocados para a 
substituição do Cartão de 
Identidade e da Carteira do 
Advogado; celebrou 
convênio com a justiça 
Federal para instalar um 
computador no hall do 
edifício-sede do Órgão; 
instituiu a Quarta Jurídica; 
publicou o Guia do A 
advogado Maranhense, 
entre outras realizações. 

A ação da AMAC mostra 
bem o caminho que a OAB 
deve trilhar: o da 
ATUAÇAO em defesa da 
classe dos advogados, 
buscando sempre garantir a 

todos as condições 
indispensáveis para o 
melhor exercício 
profissional e melhores 
condições de vida. Junta-se 
a este trabalho a sua 
presença permanentes nas 
grandes questões que 
mobilizam a sociedade 
como um todo, realçando o 
papel fundamental da OAB 
como entidade de grande 
respeito na sociedade 
brasileira 

O Siagro na cidade 
Antonio Carcês, por 

ocasião do contato mantido, 
revelou que o Escritório do 
Sebrae-MA em Imperatriz, 
cuja inauguração ocorreu 
recentemente, e fica 
localizado no prédio onde 
funciona o Hotel Posseidon, 
na avenida Getúlio Vargas. 
Centro, informou que o 
Sistema de Agronegocios 
(Siagro) é uma base de 
dados do setor 
agropecuário. 

Por meio dele, os 
produtores e criadores 
rurais poderão receber 
informações diárias, e 
também em tempo real, 
sobre o que pode influenciar 
no andamento de seus 
negócios. Os principais 
benefícios serão os 
peq uenos empresários 
rurais, que têm mais 
dificuldades para obter 
informações úteis para 
administrar suas 
propriedades 

O Siagro e um serviço 
totalmente gratuito, 
elaborado através da 
parceria Sebrae e CNA - 
Confederação Nacional da 
Agricultura. 

O que disponibiliza 
Informações regionais e 

específicas sobre preços 
agropecuários — pagos e 
recebidos pelos produtos, 
clima e tempo, gerência 
rural — modelo de controle. 
1TR. imposto de renda, etc., 
relações trabalhistas e 
previdenciária rural, defesa 
sanitária animal e vegetal, 
normas técnicas de 
classifica.ao de produtos 
agrícolas e agenda de 
eventos rurais. 

O acesso ãs informações 
poderá ser feito através dos 
Balcões Sebrae, Federação 
de Agricultura do Estado, 
Internet e futuramente 
pelos sindicatos rurais. 

Para outras infomações, 
basta procurar, portanto, o 
Sebrae. Os técnicos do 
órgão dispõem de todos os 
dados necessários para 
dirimirem as duvidas dos 
leitores 

O programa da Secretaria 
de Educação denomina-se 
Livro em Busca de Amigos, e 
ira beneficiar as escolas mais 
carentes que não receberam 
os livros da FAE. 

Dando continuidade ãs 
comemorações da Semana 
Nacional do Livro, que 
começou no último dia 23 e 
irá até o dia 29 de outubro, a 
Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), através do 
Departamento Pedagógico, 
está levando para as escolas 
municipais, os livros e 
enciclopédias infantis em 
forma de Kits, que 
proporcionarão ãs crianças o 
acesso à leitura, conforme 
determinações do Programa 
de Leitura (Proler), vinculado 
à Fundação Nacional do Livro 
Infantil. 

Durante todo o dia de 
ontem (24). uma amostragem 
de livros de literatura infantil 
e enciclopédias ilustradas 
juvenil estiveram expostos na 
Escola Santa Cruz, para os 
alunos de P a 4'' séries, 
localizada no bairro Vila 
Lobão No local, as histórias 
contadas pelo professor, que 
são (iradas dos livros, são 
também reproduzidas pelos 
alunos. Todas as atividades 
da semana estão relacionadas 
aos livros, de acordo com os 
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textos como: dramatizações e 
desenhos interpretativos. 

O programa desenvolvido, 
denomina-se, Livro em Busca 
de Amigos, e irá beneficiar as 
escolas que ainda não 
receberam os livros da 
Fundação de Assistência ao 
Educando (FAE). portanto, 
as mais carentes. 

Como os livros ficam 

apenas um dia em cada 
escola, a diretora 
posteriormente, poderá ir até 
ã Seduc e fazer novamente 
empréstimos dos livros que 
achar mais conveniente para 
seus alunos. 

"O objetivo é estimular o 
aluno pelo interesse da 
leitura do mundo, da fantasia 
e de inúmeros 

conhecimentos", esclareceu a 
diretora pedagógica, Ester 
Amália Glitz. Segundo ela, as 
próximas escolas a serem 
visitadas são: Santos Dumont, 
Getúlio Vargas, Crescer e 
Camaçari. Em todas haverá 
atividades especiais voltadas 
para a leitura em 
comemoração ã Semana 
Nacional do Livro. 

Partidos definem nomes para eleição de 98 

Nomes como o de Aroldo Chagas e Francisco Almeida "Brasil" se 

apontam como novas opções 

O ano de 98 será marcado 
pela agilaão das campanhas 
eleitorais em todo o país. Os 
eleitores mais uma vez vão ãs 
urnas para escolherem os 
melhores, ou aqueles a que 
mais simpatizam, 
pessoalmente ou 
politicamente, e no cenário 
político nacional, tudo já se 
desenha quanto aos 
candidatos de mais destaques. 

Fm Imperatriz, eómo não 
poderia ser diferente, 
alianças, acordos e muito 
diálogo, ja preparam mais uma 
eleição. 

Os partidos, buscam se 
articular da melhor forma 
possível, (tara ter a garantia de 
eleger os nomes que a serem 
colocados sob "julgamento 
popular". 

na corrida eleitoral do ano 
que vem, o Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro- PMBD já se 
prepara, ao estilo "Ulisses 
Guimarães" muito tranqüilo, 
porem cuidadoso. 

E foi com tranqüilidade que 
o atual presidente do diretório 
municipal Raimundo Polegada 
afirmou que para o "PMDB é 
uma honra ter Aroldo Chagas 
como candidato". 

O nome do médico, foi 
bastante aclamado por 
colegas da medicina, políticos, 
e empresários e pela própria 
população, durante a semana, 
quando anunciada sua 
candidatura a uma cadeira na 
Câmara Federal. 

Francisco .Almeida Brasil", uma nova maneira 
de fazer política 

Aroldo Chagas, tem grande 
popularidade principalmente 
em meio ãs pessoas carentes 
que ao longos dos anos foram 
por ele atendidas em seu 
hospital o Santa Maria, "Ele é 
um homem de caráter, é uma 
boa pessoa "disse a senhora 
Antonia Dias, lembrando que 

foi o Dr, Aroldo Chagas que 
salvou a vida de um dos seus 
filhos. 

Em meio a classe 
empresarial, Aroldo Cahagas 
tem grande afeição e respeito, 
é o que consideram "homem 
ideal". 

E uma pesquisa de 

intenções de votos realizada 
pelo jornalista Conor Farias 
em seu programa Imperatriz 
24 Horas, levado ao ar nesta 
sexta-feira pela TV Capital, 
mostrou parte da simpatia do 
eleitor pêlo nome do 
profissional da medicina. 

Ao responderem sua 
pretensões de votos, o 
eleitorado ao participar ao vivo 
peío leíelbne, colocou Aroldo 
Chagas de igual para igual com 
nomes como o de Davi Alves 
Silva e Sebastião Madeira, 
políticos tradicionais e até ex- 
prefeito de Imperatriz, como é 
o caso de Davi Alves Silva. 

Além de Aroldo Chagas, 
outros nomes apontam com 
chances claras de eleição no 
ano que vem: Luís Carlos 
Noleto pelo PRP deputado 
federal, Francisco Almeida 
"Brasil" pelo PFL, deputado 
estadual e Jairo Oliveira, atual 
Secretário de Obras do 
Município, pelo PMDB, 
também candidato a uma vaga 
na Assembléia legislativa, não 
terão dificuldades para 
garantirem posição de 
destaque no cenário político 
maranhense a partir de 
outobro de 98. 

0 quadro, nos mostra acima 
de tudo, o novo pensamento do 
eleitorado, o que sugere aos 
políticos tradicionais, uma 
nova maneira de fazer política, 
caso contrário serão 
submetidos ao esquecimento 
em face das novas opções que 
surgem. 

A 
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m 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 ' 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

que 
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por THOMPSON MOTA 

Programa de negócios 
O Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas 
do Maranhão (Sebrae-MA), 
agente do sistema Sebrae 
neste Estado, por meio da sua 
coordenação de negócios, 
apresenta aos empresários de 
Imperatriz e municípios 
vizinhos um rol de 
oportunidades colocadas à 
disposição das empresas, 
através de seus vários projetos 

os quais, foram concebidos de 
modo avançado para se 
tornarem verdadeiros 
instrumentos de 
desenvolvimento de negócios, 
pela abertura de novos 
mercados. 

A informação foi prestada ao 
colunista pelo gerente do 
Sebrae-MA em Imperatriz, 
Antonio Garcês, acrescentando 
que, o órgão, preocupado com 
o melhor desempenho das 
micro e pequenas empresas 
diante do cenário empresaria] 
competitivo, sempre crescente, 
inclui em sua atividade o 
desenvolvimento deste projeto 
que é processo de formação de 
associações entre empresas de 
um único segmento de 
mercado, afim de proporcioná- 
las condições de obtenção de 
benefícios, tais como: menor 
custo de aquisição de insumos 
e matérias-primas decorrente 
do grande volume pedido, 
oferecidos pelos fornecedores 
diretos. 

Objetivos do projeto 
Segundo Antonio Carcês, o 

projeto visa aumentar a 
capacidade de compra e venda 
das empresas de micro e 

pequeno portes, reduzindo os 
custos de aquisição e 
desenvolver ações coletivas 
setoriais de modo a fortalecê- 
las. 

Busca, ainda, proporcionar 
às micro e pequenas empresas 
competitividade mercadológica, 
a baixo custo, através de 
centrais de comercialização; 
promovendo união de 
interesses comuns elevando o 
poder de compra, em 
conseqüência da obtenção de 
preços competitivos. 

Como se desenvolve 
Sensibilizando o empresário 

das vantagens do 
associativismo, motivando os 
empresários para a formação de 
grandes centrais de compras; 
procedendo orientação e 
capacitação técnica das micro e 
pequenas empresas a formação 
de associações, avaliando os 
resultados. 

Antonio Carcês disse que 
empresas interessadas em 
obter grandes volumes de 
matérias-primas a reduzido 
custo de aquisição, através de 
associações de interesse 
mútuo. 

Procurando os escritórios 

do Sebrae, a fim de receber 
orientação técnica sobre o 
referido projeto. ^ 

O que é o projeto 
O projeto Caravanas e 

Missões desenvolve-se através 
da promoção de intercâmbio 
comercial entre os empresários 
locais com outros centros 
nacionais e internacionais, na 
busca do aprimoramento 
comercial, gerencial, 
tecnológico aproximando as 
micro c pequenas empresas de 
oportunidades que viabilizem o 
crescimento dos seus negócios. 

O projeto Caravana e 
Missões se desenvolve da 
seguinte forma: 

- Identificando feiras de 
negócios de interesses das 
micro e pequenas empresas. 

- Divulgando calendário 
com eventos nacionais e 
internacionais de interesse 
das micro e pequenas 
empresas. 

- Formando caravana/ 
missões de empresários para 
permitir-lhes o acesso aos 
eventos. 

Acompanhando 
tecnicamente à missão. 

- Avaliando os resultados. 

Estiveram em Imperatriz, ontem, Marcos Kovarick 
(presidente do Instituto de Terras do Estado do 
Maranhão) e o novo superintendente estadual do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra). Estiveram inspecionando os projetos de 
assentamentos que estão sendo desenvolvidos na 
cidade. 

Continuam a todo vapor as aulas do programa 
"Polícia Cidadã", promovido pelo Governo do Estado 
em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão 
(Gema) e terminam em janeiro do ano vindouro quando 
serão contempladas a carga horária de 160 horas. 

o programa "Polícia Cidadã" será aplicado está sendo 
aplicado nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. 
Na capital maranhense, o programa é executado no 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Em 
Caxias e Imperatriz, o local escolhido foi as unidades 
da Uema. O treinamento é direcionado aos oficiais de 
praças da Polícia Militar do Maranhão. 

Surge um novo nome corno candidato a deputado 
federal era Imperatriz. Trata-se do médico Haroldo 
Chagas, proprietário do Hospital Santa Maria, que fica 
localizado na praça Brasil. Ontem, enquetes feitas pelos 
programas "Cidade Agora" (Rádio Capital AM) e 
"Imperairiz 24" (TV capital-Rede Record), apresentados 
por Conor Farias, apontaram que o nome de Haroldo 
Chagas couta com o apoio de todos os segmentos da 
comunidade da segunda maior cidade do Estado. 

1977, o ano que não acabou 

Duas décadas depois da invasão da PUC-SP, a Fundação Perseu 

Abramo realiza o seminário 

Marcelo Rubens Paiva 
especial para a Folha 

Há 20 anos, em 22 de 
setembro de 1977, a Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) sediava o 3° 
Encontro Nacional dos 
Estudantes, reunião que 
visava à reconstrução da 
União Nacional dos 
Estudantes (UNE). 

O Batalhão de Choque da 
Polícia Militar, comandado à 
época pelo coronel Erasmo 
Dias, invadiu a universidade 
com truculência e prendeu mil 
pessoas. Mal se sabia que, 
depois dessa noite fria, o 
Brasil não seria mais o 
mesmo. 

Para lembrar a data, a 

Fundação Perseu Abramo, 
entidade ligada ao Partido dos 
Trabalhadores (PT), realiza, a 
partir desta segunda-feira, na 
sala 239 (a mesma da reunião) 
da PUC-SP, o seminário "20 
Anos - Reorganização do 
Movimento Estudantil". 

Por trás do título, esconde- 
se parte da história política e 
cultura] brasileira-em debate, 
a identidade juvenil e a 
vivência universitária dos anos 
70. 

1977 foi um ano e tanto. Sob 
o calor da repressão, o 
combustível das decisões era 
a paixão. Com a bandeira 
"Liberdades Democráticas", 
uma numerosa massa de 
jovens se uniu para contestar. 
Nas mãos dos estudantes, 
estava a vanguarda. Simples. 
Quase nada acontecia no 
cenário cultural. 

A censura fez do meio 
universitário um pólo de 
cultura-não por outro motivo, 
Milton Nascimento lançava 
seus discos na USP, Gilberto 
Gil dava shows no anfiteatro 
da Unicamp, Chico Buarque, 
na Faculdade de Medicina, e 

Zé Celso intervinha no 
congresso da UNE, em 
Salvador. 

Enquanto os cinemas 
exibiam "Aeroporto 77", uma 
enxurrada de cineclubes 
nascia para exibir filmes 
censurados de Godard, 
Bodansky e Bunuel. 1977 foi o 
ano da virada, do recomeço e 
da reconstrução. Era a 
refavela. A refazenda. 

Depois da morte do 
jornalista Vladimir Herzog 
(75) e do operário Manuel Fiel 
Filho (76), torturados nas 
dependências do 2" Exército, 
em São Paulo, o braço civil do 
regime militar se rompeu. 
Igreja, Ordem dos Advogados, 
imprensa e parte do 
empresariado entravam nas 
fileiras da resistência. 

Levantou-se a censura à 
imprensa. Entidades 
estudantis se reorganizaram. 
Em poucos meses, o 
impensável: passeatas nas 
ruas pediam democracia e 
anistia política. 

No início, as manifestações 
se restringiam ao campus 
universitário ou ao interior de 

igrejas cercadas por tropas de 
choque e carros de combate; 
nos céus, helicópteros do 
Exército. 

Era uma aventura ir 
estudar. A intimidação não 
surtia efeito. Mais e mais 
estudantes se engajavam no 
movimento. O jargão da 
burocracia de assembléia 
entrou de vez no vocabulário 
dos universitários: 
"companheiro", "questão de 
ordem", "conjuntura", 
"manobra", "sectarismo". 

Para se diferenciar do rigor 
imposto pela esquerda 
revolucionária, no entanto, os 
líderes dos estudantes tinham 
apelidos como Marcelo 
Bundão, Bebê Diabo, Cara de 
Cavalo e Babaca. 

A massa ia se fragmentando 
em várias tendências, que, 
como limes de futebol, tinham 
fiéis seguidores. Refazendo 
era a tendência mais 
numerosa. Hábil em alianças, 
papou as eleições diretas do 
primeiro DCK (Diretório 
Central dos Estudantes) livre 
da USP, da União Estadual dos 
Estudantes (UEE) e da UNE. 

Liberado nos EL A documentos 

sobre único homem julgado pela 

morte de JFK 

Em um diário, ele diz ter vivido um pesadelo 

Foram revelados 
documentos a respeito do 
único homem que chegou a 
ser julgado pelo assassinato 
do presidente dos EUA John 
F. Kennedy, em 22 de 
novembro de 1963, o 
empresário Clay Shaw. Antes 
da sua absolvição, em 1969, 
ele contou em seu diário ter 
vivido momentos de "horror 
kafkiano". 

Clay Shaw foi acusado de 
participar de uma 
conspiração para matar JFK 
numa investigação conduzida 
pelo então procurador de 
Nova Orleans Jim Garrison. 
Shaw, que morreu em 1974, 
descreveu o "pesadelo" que 
viveu por ter sido acusado 
"pelo mais odiado erime do 
século". Seus documentos 
foram mantidos por um 
amigo dele até o início do ano, 
quando foram doados para a 
Comissão de Revisão dos 
Documentos sobre o 
Assassinato, uma agência 
federal independente que 
supervisiona a identificação e 
liberação de dados 
relacionados ao atentado 
contra Kennedy, em Dallas, 

capital do Estado do Texas. 
Dizendo-se aterrorizar1 " 

incrédulo com «s 
interrogatórios, ele garanti1 

nunca ter se encontrado com 
Lee llarvey Oswald, acusado 
de ser autor dos disparos que 
mataram Kennedy, e um dos 
homens com os quais Shaw 
teria supostamente 
conspirado. Oswald foi morto 
dois dias depois da morte de 
Kennedy, 

Na descrição de Shaw, as 
alegações da promotoria 
eram absolutamente irreais 
pois se baseavam em 
depoimentos "sem 
credibilidade". Um deles 
falava a respeito de uma 
suposta conversa dele com 
(iswald em uma lesta, a qual 
ele garante jamais tei^H". 
Quando foi levado® a 
julgamento, aparentava estar 
mais conformado: "Parece 
que as pessoas podem acabar 
se acostumando a tudo, 
mesmo às mais bizarras 
situações, como a minha 
atual; quanto ao caso, 
propriamente dito, ainda me 
parece muito estranho e 
obscuro". 
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Pastoral de Juventude define programação do DNJ 

Na pauta, uma vigília durante a noite, uma missa às 05:00 da manhã e uma caminhada, pretendem fazer do encontro 

deste fim de semana, o maior de todos os tempos na diocese de Imperatriz 

A Pastoral de Juventude de 
Imperatriz continua realizando 
em diversos bairros, distritos e 
povoados, o ProjeW) 
Missionário, que teve início no 
último dia 04 de outubro. 

Segundo o secretário da PJ. 
Cosmo Soares, várias palestras 
foram realizadas ao longo deste 
ano com o objetivo de orientar 
e educar a comunidade, "Nós 
iniciamos o projeto Missionário 
na comunidade Nossa Senhora 
de Nazaré, e estamos indo bem" 
avaliou ele, acrescentando que 
várias famílias foram visitadas. 

O projeto tem como tema: 
"Juventude Missões e Direitos 
Humanos", o secretário 
justificou esta pauta afirmando 
que "quando se trata de 
Direitos Humanos, a Justiça é 
cega". 

•««- 

i 

Juventude vai se reunirem mais um DNJ 

Cosmo Soares informou 
ainda sobre os preparativos para 
a celebração do Dia Nacional da 
Juventude previsto para o este 
sábado. 

Segundo ele, a Coordenação, 
está mantendo contato com 
artistas regionais convidando-os 
liara uma apresentação durante 
a vigília prevista para a noite de 
hoje a partir das 21:()() horas no 
Ciei III, quando na oportunidade 
haverá espaço para 
apresentações teatrais, 
orações, cânticos e a cultura das 
micros. 

Para o domingo, 2(i, a PJ 
anunciou para às 05:00 da 
manhã, a celebração de uma 
Santa Missa, onde se pedirá por 
todos os jovens, "ligados ou não 
a Pastoral de Juventude". 

As 07:00 da manhã, durante 

uma caminhada, os jovens irão 
visitar todas as comunidades do 
bairro. A caminhada que sairá 
do Ciei III, terá como destino a 
praça Jarbas Passarinho, onde 
o mês Missionário será 
concluído e da mesma forma, às 
celebrações alusivas ao Dia 
Nacional da Juventude- DNJ. 

A Pastoral, espera receber 
neste sábado um grande 
número de jovens vindos dos 
municípios de João Lisboa, 
Senador Ia Rocque,Buritirana, 
Amarante, Cidelândia, Vila 
Nova dos Martírios, São Pedro 
da Água Branca, Açailândia, 
Itinga, Governador Edson 
Lobão e Davinópoles, que se 
juntarão aos de Imperatriz, na 
realização do maior encontro de 
juventude da diocese em todos 
os tempos. 

Candidatura de Deoclides Macêdo pode cair por terra 

O ex-prefeito de Porto Franco é acusado de tráfico de influência e de instalar governo paralelo em três municípios 

Dificilmente o ex-prefeito 
de Porto Franco vai conseguir 
explicar as denuncias que a ele 
estão sendo colocadas pelas 
populações dos municípios de 

impeslre, São João do 
Paraíso e até mesmo em 
porto. 

Nas três cidades e de 
forma mais intensa em São 
João do Paraíso e Campestre, 
emancipados político e 
administrativamente de Porto 
Franco, o ex-prefeito esta 
sendo acusado de 
financeiramente sustentado 

com recursos públicos 
oriundos do FPM- Fundo de 
Participação desses 
municípios. 

Ainda segundo as 
denuncias, a campanha de 
Deoclides Macêdo rumo a 
Assembléia Estadual, que por 

<-> 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário ■■■■■ Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goiancsia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

mm 
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Deoclides Macêdo, acusações de tráfico de influência 

sinal, já eslá nas ruas, está 
tendo total custeio coberto 
pelos cofres públicos. 

E as denúncias não param, 
"Deoclides está usando a 
secretaria de Saúde de Porto 
Franco, onde a titular é sua 
irmã, para fazer comitê 
eleitoral", informou o senhor 
Francisco Costa, 42, 
acrescentando que em ambos 
os municípios, os prefeitos não 
passam de "pau mandato" de 
Deoclides Macêdo. 

Em Campestre, a situação 
está revoltando os populares 
que já não acreditam na 
autonomia do prefeito Zé 
Miranda, que limita-se a ler na 
cartilha do "cacique", que não 
suporta ser contrariado, e caso 
isso venha a acontecer, jamais 
ofereceria o "cachimbo da 
paz". 

O descaso de como as 
coisas públicas vem sendo 
tratadas em Campestre, foi há 
alguns dias denunciado pelo 
vereador Edmilson Martins ao 
Jornal Capital, o parlamentar, 
naquela oportunidade, 
Edmilson Martins, chamou 
atenção para a falta de 
"postura" do chefe do 
executivo, que além de não 
ouvir os clamores dos seus 
eleitores e nem mesmo de 
seus correligionários, "havia 
esquecido de vez de ele é que 
tinha sido eleito". 

Em São João do Paraíso, os 
moradores afirmam que a 
situação não é diferente 
.Usando de Tráfico de 
Influência, Deoclides Macêdo 
é quem põe as cartas na mesa 
e dita as regras do jogo, sem 
permitir que tanto o prefeito 

como os vereadores decidam 
em favor do povo que já se 
mostra revoltado. 

Em Porto Franco, os 
moradores fazem questão de 
lembrar de afirmar que 
Deoclides Macêdo, "foi um 
dos piores administradores", 
e lamentam o descaso ao qual 
a cidade foi entregue durante 
seu mandato, "Aqui, 
comemos o pão que o diabo 
amassou, quando aquele 
homem era prefeito" disse a 
dona de casa Maria da Luz, 
numa afirmação que é 
reforçada pelo trabalhador 
rural José Raimundo 
acrescentando que o 
pretenso candidato a uma 
cadeira na assembléia 
estadual, "jamais esteve 
preocupado com o bem da 
cidade e do seu povo". 

Hospital Santa Maria 

Di. Q.ÍÂ^Í, . fWe:723-7^SS 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Esbanjando simpatia 

A recepcionista da TV 
Capital, Klisabetli. é mesmo 
muito simpática. Não e a 
I oa.que mesmo tendo 
começado agora aqui no 
Sistema, ela já conquistou a 
maioria do pessoal. Desde 
que a Hlisabeth assumiu o 
posto a gente tem certeza 
que os recados chegarão ao 
destinatário, porque ela, 
com toda a sua eficiência, 
não deixa passar nada em 
branco. Roa sorte e continue 
assim. 

Hoje é sábado 

t; sua alegria está garant ida 
se você sintonizar na Capital 
AM. e sabe por quê? F, que 
aquela turma legal do Capital 
Brega vai estar no ar das oito 
as onze da manha, com muita 
musica e os personagens mais 
engraçados do rádio 
imperatrizense. O Valter Silva 
e os velhos Mineiro e 
Hizontina. fazem a 
descontração falar mais alto 
nas manhas de sabado F so 
ligar e conferir! 

Super satisfeitos 

Os ouvintes de rádio de 
Imperatriz estão mais 
satisfeitos com as mudanças 
ocorridas nas emissoras que 
operam em Freqüência 
Modulada, graças ao maior 
espaço que vêm tendo dentro 
da programação. O lema agora 
parece que ê mesmo a 
participação do público por 
telefone e quem diria, ate por 
carta. Isso e muito válido, haja 
vista que a credibilidade cie 
uma empresa de comunicação, 
principalmente de rádio, vem a 
partir do sucesso que ela 
obtêm com a população. Alem 
disso vemos também que não 
apenas os ouvintes estão 
gostando, mas as próprias 
rádios FMs acreditam ter 

acertado na receitado sucesso. 

Que coisa! 

A reprise da novela Maria 
Mercedes do SR T. não está lã 
esssas coisas não. até pelo 
pouco tempo que ela foi 
apresentada pela primeira vez 
no Brasil. F claro que a direção 
da emissora imaginava 
novamente uma audiência 
grande, em virtude da explosão 
do fenômeno Thalia, 
protagonista da trama, em 
nosso país nos últimos tempos. 
F pena que não souberam 
esperar e deixar o público 
sentir saudades da atriz,que 
alem desta, fez lambem outras 
novelas que foram exibidas 
aqui há bem pouco tempo. 
Outro fator negativo nessa 
reprise fica por conta da 

mudança da musica tema de 
abertura, que foi substituídapor 
um sucesso mais recente de 
Thalia. Isso tirou completamente 
a identidade da novela e, com 
certeza não está agradando. 

Pedindo a colaboração 

Gostaria de aproveitar o 
espaço iKira comunicar aos meus 
colegas da Imprensa de 
Imperatriz e Região, que esta 
coluna ê inteiramente para a 
classe, e pedir a colaboração de 
todos no sentido de enviar ã 
nossa redação, destinado ã P( )R 
DFNTRO DA IMPRENSA, 
qualquer fato ligado aos 
profissionais de rádio, jornal, 
televisão, assessorias de 
comunicação e similares, 
igualmente ãs empresas. Isto irá 
enriquecer não a] «mas a coluna. 

mas será uma forma de 
aproximar ainda mais toda a 
categoria, que vai estar por 
dentro dos acontecimentos 
que a ela dizem respeito. 
Agradeço 

e informo que neste 
espaço não existe distinção e 
todos são bem vindos. 

Aquele abraço 

Para o Renilson Sousa, 
que segurou a peteca no 
Jornal Meio Dia de Notícias 
nesta segunda-feira, 
enquanto eusinha aqui me 
recupero de uma inflamação 
na garganta. Espero que ele 
ainda tenha disposição, 
porque do jeito que anda 
esse tempo, parece que 
ainda vai levar uns dias para 
a voz voltar ao normal. 

HOftOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
ca)lacidatlede coiict ntração. 

Leão 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes qu" 
exisfem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar 

K Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimentares. 

Sagitário 

Câncer 
iH) 

Virgem 
ni 

Plutão dá um tempero a mais 
ã sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Aquário 
xVW 

Sua necessidade de 
contato está em alta. e você 
tende a se relacionar de 
modo mais profundo e 

-verdadeiro. 

Escorpião Capricórnio 
G Peixes 

Sua ca| tacidade de t rabal I u. 
< stã sendo n T irçat la ] )or í 'lutãc >, 
que ajuda você a perseverai 
em seus propósitos e at< 
entendê-los melhor. 

a 

O poder regenerativo do 
seu organismo esta em alta. 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutão e Vênus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade de liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um período em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses.- 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

Canal 
4 

PffOGCMUHAÇAO VHP/UHP - lAt PEBATRU 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

OfcOO Igreja da Graça 
ObdK) Boas Novas 
07:00 Fslação Criança 
()7:d0 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:17) Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:47» Amaury Jlinior 
11:7)7) Vamos Falar c/ 

Deus 
12;Jornal Acontece 
12;i)0Fsporte Total 
14:00 Fsporje Total Focai 
14:2)0 Grafit Vídeo Music 
1 .TOO Programa II 
1 (TOO Supermarkel 
1 0:20 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil \ erdade 
10:00 Rede t idade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:201aixa Nobre do 
Fsporte 
22"'0 ( í m • Si a r 
00:20 Jornal da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 O Agente G 
09:2)0 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:()() Forno e Fogão 
11:20 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- F! Edição 
18:27) Cidade Alerta- 2a Fdiçao 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra d( Vida 
02:20 Jesus Verdadi 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Fliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:()() Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
10:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:7,0 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Fivre 
22:00 Ossos do Barão 
22:47) Ç urvas Perigosas (Serie) 
22; lã Jornal do SBT 
00:00 IO Soare- < hi/.r-- Meia 
011) p)i-n;i] (li i sR ( 
01:7)0 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

OtTOOTelemanhã 
()(T20 Igreja da Graça no Lar 
07:20 líscola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:17, SailorMoon 
08:47) Samurai Warriors 
09:20.Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:7)7, Feras do Carnaval 
11:00 Manchete lísportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:17) TV Alternativa 
12:47) Futsal - Ao Vivo 
17):47) Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:7)7) FNquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:17) Sailor Moon 
17:17) Samurai Warriors 
18:17) Shurato 
18:40 ()s C a\ :d''iros do 
Zodíaco 
19:20 Na Rota do Crime 
20:07) Jornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20; 15 Serie I lardball. Força 
Bruta 
21: lOJuca Kforuri 
22:00 Simer Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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O pequeno 'Rodrigo 'Menezes aparece ao fado 

do tio Milton e da comediante Rpsicléia 

T 
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A repórter Solange Pereira em 

momento de pura descontração 

1 

Í' > 

O bonitao Jdiâon íadeadopor 'Beth 9/1 acedo 

e a coíunüta socialSoraija Luiza 

m 

w ina usinuL -j\afael Carlos Çalletti 

e ô secretario das '/acenda Antonio Bereira 
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Ba direita: tose Bessa (secretario adjunto de Administração); 

'Mulo 'Roberto (secretario de Administração); 

Bona joanita e Zetinha Sampaio 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAdRE 

Chico 

VeIIío 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

o 1 vitimo c íomiiAcjo ck o lcj u itoto /\] o y I o mo íL-Lml\o 

i*oool>oi\ um cjLupo do omicjos poRo o C U/v do írol^o do 

Kordoiro Êduordoy o(uo doutro de móis ovLjumovs 

sonuiuc-vs osturov mostiN vudo su< v oorlu!\t\. C ^ f^lcvp "Hour 

ciooutoco 1 v Uí \ rosicloucicv dos pois do juturo momõe. A) CT 

ooosioo (oi servido um delicioso cl\o com muiio reojuiute 

o tivdo o ojuo tem diroiioy cvte presoutes poro os 

c cM"\\'id. vt los. C - o 11 \i ovLjivus |losl\s do belo tordo. d oujiro! 

■H 

Limo pose bostoute especiol do fi-viuro momõe 

lodoodo pelos moucas Idr. K.orlo e y\lz i rc \ (SuitUo 
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>enA Que-^etr /Vlorio dJosOy yVlodoleuo e 
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y\]eylome com o cunKodo Vouessoy os omigos 

Rosõugelo e Oueicle 
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é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

CONSÓRCIO 

CCA - AOWÍWSTRACJOSA DE COWSÔRCiO iTDÀ. 

4 PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Dia "D" 
Hojo (sábado) é dia de 

decisão. Os pais e 
responsáveis terão que 
enfrentar um adversário 
fácil, mais que 
-dependendo da garra 
acaba complicando o 
futuro, dos futuros 
homens e mulheres deste 
Pais. Para isso foram 
distribuídos para a Região 
Tocantina cerca de 120 mil 
doses de vacina para 27 
municípios. Na segunda 
caiqpanha de 
multivacinavão Nacional o 
alvo é o Sarampo e 
Paralisia Infantil. 

Sarampo 
No caso do Sarampo o 

objetivo é impedir que a 
doença se espalhe como já 
aconteceu em vários 
estados do País. Hoje os 
baixinhos de 0 a ti ános de 
idade tajnbem 'serão 
vacinados coiitra 
Coqueluche, Tétano, 
1 )ifteria e Tuberculose. 

Atenção 
Mesmo se a criança já 

tiver tomado as duas doses 
da vacina contra o 
Sarampo, ela deve ser 
vacinada novamente. A 
partir das 8h00 da manha 
de hoje (27») todos os 
postos vão estar 
funcionando. De acordo 
com a secretária de Saüde 
os Postos de Autorizados 
irão ficar abertos até as 
17h0() horas. 

Fundação 
Cultural 

Alunos da Periferia de 

Francisco do Valle 

Imperatriz participam de um 
Projeto da Fundação 
Cultural que visa incentivar 
a arte e a leitura desde do 
Jardim. O Centro 
Fducacional (liovani Zani 
fica localizado no populoso 
bairro do Bacuri. A escola 
que é Comunitária foi 
acampada pela Prefeitura. 
Todos os alunos do centro 
Fducacional são de famílias 
de baixa de renda. 

Literatura 
Na tarde de ontem eles 

tiveram uma aula diferente. 
Os estudante do Centro 
Fducacional (liovani Zani 
aprenderam sobre literatura. 
I ma das salas do colégio se 
transformou em uma 
pequena Biblioteca, o 
projeto Arte Feitura é uma 
iniciativa da Fundação 
Cultural de Imperatriz. 
Foçaijora Mac una in a, e 
Secretaria de Fducação. 

Futebol 
Amador 

O Futebol Amador de 
Imperatriz entra na rela 
final. 

Os dois jogos-realizados 
na ultima quinta-feira 
decidiram os dois finalistas 
da temporada. O Manha 
Futebol Clube, aplicou uma 
sonora goleada na equipe do 
Riengo de ti a I». A vitoria 
garantiu a classificação rio 
lime bicolor para a final do 
Campeonato 

Investimento 
O Marília Futebol Clube 

investiu pouco na cqliipe 
para esta temporada. O título 
do Campeonato de acordo 

com a diretoria do clube e 
questão de noventa minutos. 
Dentro do clube e quando a 
equipe esta dentro do 
gramado o pensamento e de 
conquistar o Campeonato e 
dedicar o título ao ex- 
treinador da equipe (já 
falecido) Zé (Ha. 

Divisões 
de base 

O bicolor tem uma base 
montada dos jogadores das 
divisões d( base e vários 
jogadores que atuaram no 
amadoi do ano passado 
quando a equipe ficou na 
terceira colocação. Fm %. o 
lime do Marília teve uma 
reoupe ração fantástica, 
({liando ocupava a última 
colocação < por pouco não 
decidiu o título. 

Ajuventus 
 A equipe da Ajuventus 
apesar de ter feito um 
primeiro turno excelente 
acabou fazendo uma péssima 
campanha no segundo turno. 
O time só chegou ao título 
devido uma outra equipe ler 
entrado com uma 
representação contra o 
Coritilhians que apesar de 
ter sido garfado pela liga 
( stava liderando o 
Campeonato. 

Dia 30 
A decisão entre Ajuventus 

e Marília acontece no 
proximo dia 20. 

O Fstádio Municipal Frei 
Fpifânio D" Abaia que anda 
abandonado deverá receber 
um grande numero de 
torcedores. 

A festa e válida. 

Deu na Imprensa 

Recebi informações que Justino Filho 

continua fuçando. Como diz o ditado 

porca que fuça, não ronca, e roncar é o 

mesmo que fazer barulho. Com nova 

estratégia montada, Justino Filho 

prefere fazer boca de Siri, ou seja, trabalhar na surdina. 

Igualzinho ao companheiro BSB. Como passas garoto. 
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Francisco Almeida, empresário é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Nota dez... 

Para o Fórum de Debates sobre as viabilidades econômicas. 

De parabéns o vereador Raimundo Trajano Neto 

Deus tem sido tão generoso comigo... 

Que eu não posso reclamar de mais nada. 

Hoje é dia de vacinar os baixinhos. 

Não esqueça... 

O futuro do seu filho só depende de você! 

Geraldo Bonfim e Geraldo João... 

Finalmente na terra do Frei 

Foi tanto mistério e nada... 

Todos são inocentes. 

Você decide...Culpado (s) ou inocente? 

I'm abraço ao companheiro Jaldene Nunes... 

E por falar em Jaldene...O bicho vai pegar... 

Não é mesmo ITo? 

Marília e Ajuventus decidem o titulo da divisão de elite 

AJuvi... corre atrás do Bi-Campeoanato 

Enquanto que o Marília é só emoção. 

Um abraço ao Pereira e equipe 

João Maurício de novo no pódio 

E agora José. 

Os 

imprensados!!! 

Os Fan: ; i minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Operador de moto- 
niveladora 

Doméstica 
Municura 

Caligrafísta 
Cobrador 

Encarregado geral 
de ponte 

Encarregado de 
tubulação 

Patrolheiro de base 
Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

LABORATÓRIO 

br. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 

Análises Clinicas. Microbiologiâ. Rotina Completa, Citojiatologia. Dosagens Hormonais. Teste de 

Paternidade -DNS. Análise de Agua. Análise de Alimentos, Análises Toxicologicas 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-1126 
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Pastoral de Juventude define programação do DNJ 

Na pauta, uma vigília durante a noite, uma missa às 05:00 da manhã e 

deste fim de semana, o maior de todos os tempos 

uma caminhada, pretendem fazer do encontro 

na diocese de Imperatriz 

A Pastoral de Juventude de 
Imperatriz continua realizando 
em diversos bairros, distritos e 
povoados, o ProjeW) 
Missionário, que teve início no 
ultimo dia 04 de outubro. 

Segundo o secretário da PJ. 
Cosmo Soares, várias palestras 
foram realizadas ao longo deste 
ano com o objetivo de orientar 
e educar a comunidade, "Nos 
iniciamos o projeto Missionário 
na comunidade Nossa Senhora 
de Nazaré, e estamos indo bem" 
avaliou ele, acrescentando que 
várias famílias foram visitadas. 

O projeto tem como tema: 
"Juventude Missões e Direitos 
Humanos", o secretário 
justificou esta pauta afirmando 
que "quando se trata de 
Direitos Humanos, a Justiça é 
cega". 

« 

I 

Juventude vai se reunirem mais um DNJ 

Cosmo Soares informou 
ainda sobre os preparativos ] )ara 
a celebração do Dia Nacional da 
Juventude previsto para o este 
sábado. 

Segundo ele, a Coordenação, 
está mantendo contato com 
artistas regionais convidandoos 
para uma apresentação durante 
a vigília prevista para a noite de 
hoje a partir das 21:00 horas no 
Ciei LU. quando na oj)orUmidade 
haverá espaço para 
apresentações teatrais, 
orações, cânticos e a cultura das 
micros. 

Para o domingo, 26, a PJ 
anunciou para às 05:00 da 
manhã, a celebração de uma 
Santa Missa, onde se (jedirá por 
todos os jovens, "ligados ou não 
a Pastoral de Juventude". 

As 07:00 da manhã, durante 

uma eáminhada, os jovens irão 
visitar todas às comunidades do 
bairro. A caminhada que sairá 
do Ciei III, terá como destino a 
praça Jarbas Passarinho, onde 
o mês Missionário será 
concluído e da mesma forma, às 
celebrações alusivas ao Dia 
Nacional da Juventude- DNJ. 

A Pastoral, espera receber 
neste sábado um grande 
número de jovens vindos dos 
municípios de João Lisboa, 
Senador \a Rocque, Buritirana, 
Amarante, Cidelândia, Vila 
Nova dos Martírios, São Pedro 
da Água Branca, Açailândia, 
Itinga, Governador Edson 
D)bào e Davinópoles, que se 
juntarão aos de Imperatriz, na 
realização do maior encontro de 
juventude da diocese em todos 
os tempos. 

Candidatura de Deoclides Macêdo pode cair por terra 

O ex-prefeito de Porto Franco é acusado de tráfico de influência e de instalar governo paralelo em três municípios 

Dificilmente o ex-prefeito 
de Porto Franco vai conseguir 
explicar as denuncias que a ele 
estão sendo colocadas pelas 
populações dos municípios de 

impestre, São João do 
Paraíso e até mesmo em 
porto. 

Nas três cidades e de 
forma mais intensa em Sáo 
João do Paraíso e Çampestre, 
emancipados político e 
administrativamente de Porto 
Franco, o ex-prefeito está 
sendo acusado de 
financeiramente sustentado 

com recursos públicos 
oriundos do FPM- Fundo de 
Participação desses 
mu nicípios. 

Ainda segundo as 
denuncias, a campanha de 
Deoclides Macêdo rumo a 
Assembléia Fjstadual, que por 

o 

m a 

%J, 0líy^ EXPRESSO AÇAILÂNDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário ■■■■■ Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 _ Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda c quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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Deoclides Macêdo, acusações de tráfico de influência 

sinal, já está nas ruas, está 
lendo total custeio coberto 
pelos cofres públicos. 

E as denúncias não param, 
"Deoclides está usando a 
secretaria de Saúde de Porto 
Franco, onde a titular é sua 
irmã, para fazer comitê 
eleitoral", informou o senhor 
Francisco Costa, 42. 
acrescentando que em ambos 
os municípios, os prefeitos não 
passam de "pau mandato" de 
Deoclides Macêdo. 

Fm Çampestre. a situação 
está revoltando os populares 
que já não acreditam na 
autonomia do prefeito Zé 
Miranda, que limita-se a ler na 
cartilha do "cacique", que não 
suporta ser contrariado, e caso 
isso venha a acontecer, jamais 
ofereceria o "cachimbo da 
paz". 

O descaso de como as 
coisas públicas vem sendo 
tratadas em Çampestre, foi há 
alguns dias denunciado pelo 
vereador Fdmilson Martins ao 
Jornal Capital, o parlamentar, 
naquela oportunidade, 
Fálmilson Martins, chamou 
atenção para a falta de 
"postura" do chefe do 
executivo, que além de não 
ouvir os clamores dos seus 
eleitores e nem mesmo de 
seus correligionários, "havia 
esquecido de vez de ele é que 
tinha sido eleito". 

Em São João do Paraíso, os 
moradores afirmam que a 
situação não é diferente 
.Usando de Tráfico de 
Influência, Deoclides Macêdo 
é quem põe as cartas na mesa 
e dita as regras do jogo, sem 
permitir que tanto o prefeito 

como os vereadores decidam 
em favor do povo que já se 
mostra revoltado. 

Fm Porto Franco, os 
moradores fazem questão de 
lembrar de afirmar que 
Deoclides Macêdo, "foi um 
dos piores administradores", 
e lamentam o descaso ao qual 
a cidade foi entregue durante 
seu mandato, "Aqui, 
comemos o pão que o diabo 
amassou, quando aquele 
homem era prefeito" disse a 
dona de casa Maria da Luz, 
numa afirmação que é 
reforçada pelo trabalhador 
rural José Raimundo 
acrescentando que o 
pretenso candidato a uma 
cadeira na assembléia 
estadual, "jamais esteve 
preocupado com o bem da 
cidade e do seu povo". 

Hospital Santa Maria 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 



1 - 6 □ cidade □ Sábado, 25 de outubro de 1997 Editor responsável: Thompson Mota 

Presença do Sebrae marca uma nova etapa em Imperatriz 

Secretário José Oliveira lembra que uma das preocupações da atual administração 

municipal é a geração de emprego e renda na região 

"A inauguração do 
Escritório Regional do Sebrae- 
MA nesta cidade marca uma 
nova etapa na história do 
Serviço de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa do 
Maranhão em Imperatriz" — 
disse o secretário municipal da 
Indústria, do Comércio e dos 
Serviços, Alair Chaves, durante 
a solenidade que contou, ainda, 
com as presenças do vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto, do 
presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-MA, 
João Abreu. 

Também estavam presentes 
o secretário municipal do 
Planejamento, José Oliveira, e 
o presidente da ACH 
(Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz), 
Vílson Maia, além de políticos 
e empresários. A inauguração 
aconteceu quinta-feira, 22. 
ocasião em que titular da Sedics 
(Secretário da Indústria, do 
Comércio e dos Serviços) 

Josc Oliveira, administração Municipal quer geração de emprego e renda 

destacou que "o novo ambiente 
dispõe até de um auditório 
próprio" para fazer 

treinamentos. 
Para o presidente da ACII. 

Vílson Maia, a instalação do ER 

do Sebrae-MA em Imperatriz 
significa um importante avanço 
para o Município. "Imperatriz 

não poderia ser esquecido, ficar 
no estado em que estava, com 
um simples escritório", disse, 
lembrando um alerta que havia 
feito para o presidente do 
Sebrae-MA, João Abreu, 
durante reunião da qual 
participou representando o 
segmento empresarial, por ele 
liderado. 

"E um reconhecimento à 
potencialidade, à liderança 
econômica que Imperatriz 
exerce na região. Com a 
liderança e a capacidade que 
tem, essa cidade não poderia 
contar com um simples 
escritório: ela quer mais, carece 
de maior investimento, 
inclusive de treinamento". De 
acordo com Vílson Maia, o 
Sebrae-MA é o órgão que pode 
preparar e treinar o micro e 
pequeno empresário local para 
disputar o mercado local e 
regional. 

O secretário do 
IManejamenlo, José Oliveira 

considera que a presença do 
Sèbrae, em Imperatriz, "é de 
vital importância para o 
aquecimento da nossa 
economia". Segundo ele, o 
órgão tem mecanismos de 
alavancar pequenas e médias 
empresas da região, o que é de 
fundamental importância para 
a geração de emprego e renda, 
preocupação da atual 
administração. "E uma 
preocupação do secretário 
Alair, na Secretaria da Indústria, 
do Comércio e dos Serviços; é 
uma preocupação do secretário 
Sanches, da Secretaria do 
Desenvolvimento Integrado; e 
é, além de uma preocupação, a 
recomendação do prefeito 
Udon Marques que se procure, 
da melhor maneira possível, 
viabilizar condições de 
trabalhar esse nicho 
espetacular, dando condições à 
pequena e á micro empresa na 
região tocantina", finalizou o 
secretário losé (fliveira. 

■ Cefet 

Cinco candidatos disputam 

o cargo de diretor geral 

Paralelarmente, a Unedi está em campanha para 

eleger o novo coordenador 

O Centro Federal de 
Educação Tecnológica do 
Maranhão (Cefel-Ma) elegerá 
0 seu novo diretor geral nos 
próximos dias. As eleições 
acontecem no dia 02 de 
novembro. O candidato eleito 
irá coordenar as ações do Cefet 
até o ano 2.002. 

Cinco candidatos estão 
concorrendo ao cargo, são 
eles: José Lima, Zé Costa, Biné 
Mota, Francisco Brandão e 
Antonio Benedito. Todos os 
candidatos são da capital do 
Estado. Funcionários e alunos 
dos centros São 1 uís e 
Imperatriz irão votar para 
elegerem seu representante. 

O candidato Zé Costa (José 
Ferreira Costa) concorre com 
a chapa O Cefet-Ma na Direção 
Certa. Segundo ele, o que 
motivou sua candidatura foi a 
sua experiência de 18 anos no 
Cefet exercendo várias 
funções e o apoio que tem 
recebido de colegas 
servidores, professores e 
alunos. 

Falando de suas metas de 
administração, Zé Costa disse 
que seu plano é participativo, 
"onde nós deveremos ouvir a 
comunidade na tomada das 
grandes decisões da instituição 
e estamos aí colocando para 
que seja avaliada pela 
comunidade do Cefet", disse. 

Sobre a expectativa ao 
pleito, Zé Costa falou da 
competência de todos os 
candidatos e da igualdade de 
condições em quê irão 
disputar. "A gente, porém, 
espera ouvir, da comunidade, 
uma opinião favorável ao nosso 
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Zé Costa, candidato a diretor geral do Cefet 

nome", pondera. 
O candidato falou de seus 

planos para a extensão do Cefet 
na cidade (Unedi- Unidade de 
Ensino Descentralizada de 
Imperatriz) e lembrou que na 
última eleição, quando também 
concorreu, foi o preferido 
entre os alunos, técnicos- 
administrativos e professores. 
"Hoje estamos de volta com 
uma proposta nova, pensando 
em dar resposta à sociedade 
com relação a uma educação 
tecnológica que deve se fazer 

no próximo século e no 
próximo milênio", completou. 

Paralelarmente às eleições 
para a direção geral do 
Centro, a Unedi está em 
campanha para o coordenador 
de Imperatriz. Estão 
concorrendo para este pleito 
os professores Júlio César 
Nascimento e Luís Fernando 
Pinto. A eleição acontece, 
também, no dia 3 de 
novembro, na própria unidade 
do Cefet em Imperatriz e na 
capital. 

Sinfra inicia operação 

Riacho Limpo 

Serviços começaram pelo riacho Bacuri, 

na Vila Redenção 
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Imperatriz — A Sinfra 
(Secretaria da Infraestrutura) 
deu início nesta quinta-feira, 
dia 23, a operação Riacho 
Limpo, por meio da qual 
serão executados serviços de 
roçamento e limpeza. 

ü trabalho iniciou no 
riacho Bacuri, na esquina tias 
ruas Rui Barbosa e Santa 
Cecília. Cerca de dez homens 
trabalham na obra que terá 
continuidade até a 
desobstrução do riacho. Com 
foices e enxadas na mão, eles 
fazem a retirada de entulhos. 

De acordo com Ribamar 
Milhomem, diretor do 

Sinfra começa limpeza de riachos 

Departamento de Saneamento 
Básico, outros riachos na 
cidade, a exemplo do Capivara 
e do Santa Teresa, receberão 
o benefício. Ele explica que a 
operação evitará o alagamento 
de pontos da cidade. 

A realização dos serviços é 
uma determinação do 
secretário Jairo de Oliveira 
que, atendendo 
recomendação do prefeito 
Ildon Marques, deseja retirar 
os diversos tipos de entulhos 
jogados, 
indiscriminadamente, nos 
riachos e canais existentes no 
Município. 

Jornal Capital 

O Seu Líder 

Diário 
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ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mereadinho 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SebRAE CONTA AqORA 

COM dois ESCRÍTÓRÍOS 

REqÍQNAÍS dE pESO 

A ianuRiiração na última quarta-feira, 22. do novo escritório 
regional do Sebrae em Imperatriz, instalado em amplas 
acomodações no térreo do Motel Posseidon, não significa que o 
de Açailàndia esteja relegado á condição de simples posto pelo 
contrário. Fiquei sabendo de fonte cxtraoficial masa segura que 
o Sebrae mantém a unidade de Açailàndia na condição de 
escritório para toda aquela região, enquanto o de Imperatriz, 
com novo status, dã assistência aos municípios desta área a 
exemplo de João l.isboa. Senador l.a Rocque, F.dison Lobão, 
Ribamar Fiquene. Monto-- Mios, Fslrello. e por aí vai. 

DívidA RESqATAdA 

O iiresidente do Conselho Deliberativo do órgão, João 
Guilherme Abreu, prestigiou a instalação do escritório regional 
do Sebrae em Imperatriz, afirmando em seu discurso que "se 
resgata uma dívida com a cidade, assumida em maio deste ano, 
quando da última reunião com o empresariado local". 

EFEMÉRidES 

Cómemora-se hoje, o Dia da Democracia; da Saúde I )entária; 
ia do Cirurgião-I)entista. 

Vale o registro com os cumprimentos da (Morrinocenler, sob 
a direção do Dr. CarlosTadeu. (721-8921). 

Convenção em São PsdRO 

Apresentando a chapa única denominada "São Pedro Tem 
Jeito", encabeçada pelo presidente da Comissão Provisória, 
NeriasTeixeira de Sousa, o PMDB de São Pedro da Água Branca 
realiza sua convenção neste sábado, 20, para escolha do novo 
diretório; da Fxeeutiva Municipal; dos Suplentes; do Delegado 
ã Convenção Regional; do Suplente: da Comissão de Ética: dos 
Suplentes e do Conselho Fiscal e Suplentes. 

A convenção municipal do PMDB de São Pedro da Água 
Branca será realizada no Clube Kalamazon, na Rua da Piçarra, 
27,. 
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Destaque também hoje para o atleta mirim ítalo 
Leandro Sousa Nascimento, que está completando 
dez anos de idade. Filho de Cícero Bandeira Sousa 
Nascimento e Maria da Guia Sousa Nascimento, o 
pequeno aniversariante aparece na foto fazendo a 
entrega da medalha "Gente da Gente", outorgada pelo 
Marwel, ao prefeito Ildon Marques de Sousa, na festa 
dedicada aos pais do 50° BIS. Vale o registro com 
os parabéns do Marwel e do colunista. 

Mercado- 

financeiro 

PoupANÇA 

Hoje   1,05% 

Amanha   0 99% 

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

UfÍR (FcdERAl) 

Outubro/97..  R$0,9108. 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

Outubro/97..   RS 09,11 

UFr (EsTAdUAl) 

Outubro/97.  R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97..    RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo..  R$ 1.15 

* Turismo. ..  ' RS 1,11 

* Comercial RS 1.10 

Cotações de 24.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 24,10.97 

RS   II.79 

SaIárío Mínímo 

()utubro/97  RS. 120,00 

SaIárío FamíLía 

Setembro/97  RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60); RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Humor 

Magalhães olha nos olhos 

do médico e, com voz 

soturna faz a confissão: 

- Doutor, eu um dia já fui 

hipocondríaco. Curei-me 

doutor, mas hoje acho que 

tenho coisa muito pior. 

(Playboy/jul/96) 

Aníversaríantes 

ACM 

Aniversário hoje q recebe os parabéns 

da ACII e do FEITO A 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. 

CoNVidAdoS EspECÍAÍS 

A convenção municipal do PMDB de São Pedro da Água 
Branca deverá contar com as presenças de membros da alta 
cúpula do partido em Imperatriz e no Estado: prefeito Ildon 
Marques de Sousa; vice-prefeito, Luis Carlos Nolçto; deputado 
federal e secretário de Governo, João Alberto; presidente em 
exercício do PMDB estadual. Remi Ribeiro; deputado estadual 
Milton D)pes; deputado estadual Mário Carneiro; Péricles 
Lacerda, de Riachão; presidente do PMDB/Imperatriz, 
Raimundo Polegada; Cláudio Roberto; Rubens Jardim; Dra. Jane 
Miranda; Airton dos Santos Pereira; Raimundo Pereira dos 
Santos; vereador Arnaldo Alencar; secretário Alair Chaves 
(indústria e comércio); secretário José de Ribamar Oliveira 
(planejamento); Félix Borges Bandeira; secretário-adjunto 
Edeomedes Cordeiro Aguiar (fazenda) e o Delegado Regional, 
Bernardino Barbosa. \ 

Dína 

Os parabéns da coluna vão também hoje para a simpática 
Dina Matos de Queiroz, atenciosa auxiliar de enfermagem da 
Otorrinocenter. Recebe as manifestações de carinho dos colegas 
de trabalho e os aconchegos familiares. Tim-tim. 

1 

EM SAO LUIS ■ Para quem está notando a ausência do 
Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso em Imperatriz, vale 
o registro, ele se encontra atualmente em São Luís, onde 
desempenha com o mesmo brilahntismo, suas altas 
funções de magistrado na Vara da Justiça Federal. Na 
foto de arquivo, Roberto Carvalho Veloso aparece ladeado 
pelos tenentes coronéis Diógenes Dantas Filho 
(comandante) e Deladiêr Barros (sub-comandante), 
durante solenidade no 50" BIS. (Foto: Moreira Silva). 

Mobilete/Vende- se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor: RS 800,00. Tratar com Ana 

Paula pelo @ 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

í-WCfcí «o 

Superintensivo 
I mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 
y j / h yVr escritório, escolar, 
UMUJ/UUz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

f romoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
vrcsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 . 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

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

I .aboralorias c Alcndiiucnlo á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0169 

Clênia Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Genilson Silva se apresenta no Bic 

Uma das maiores revelações da região, o cantor sempre está acompanhado de suas lindas bailarinas 

A região Tocantina tem 
mostrado ser o berço de muitos 
artistas de talento, cujo sucesso 
pode ser alcançado se por aqui 
houvesse mais apoio por parte 
de empresários e poder público. 

Exemplo de quem nasceu 
para "subir na vida", superando 
barreiras e quebrando 
obstáculos, está no jovem 
cantor Cienilson Silva. Até ihhico 
tempo, era um seresteiro, 
alguém que ganhava a vida 
cantando em bandas de 
terceiros. 

Muito conhecido, Genilson 
Silva se prepara agora para 
lançar o seu primeiro CD, uma 
coletânea das melhores 
músicas de sua própria autoria. 

Em seu repertório, músicas 
como Me leva contigo, Melô do 
garimpeiro, Vou sorrir outra 
vez, Diz que me ama, e Jeito 
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Genilson Silva revelação na música de Imperatriz 

dengoso, já estão tocando nas 
rádios da cidade e começam a 
fazer parte da lista de pedidos 
dos ouvintes que gostam do 
estilo brega. 

Com uma equipe de 
produtores formada por 
pessoas da famílias e amigos 
mais próximos, Genilson Silva, 
sempre se apresenta no maior 
estilo. O cantor que toca todos 
os instrumentos com exceção 
do sax. sempre sobe ao palco 
acompanhado de quadro 
pailarinos, duas garotas e dois 
rapazes fazem a coreografia do 
espetáculo. 

Até pouco tempo, 
;icí)stunia(l(>aj«-nascom an>tina 
das serestas, Genilson Silva 
agora tem uma agenda cheia. 
Neste fim de semana, entre 
sexta, e domingo, seis 
apresentações, o que segundo 

ele, garante reconhecimento de 
seu trabalho. 

Genilson Silva, que hoje 
reside no Bananal, aproveita a 
tranqüilidade se sua chácara 
para compor e ensaiar com sua 
banda, "Aqui. ficamos um ixmico 
mais distanciado do barulho e 
agitação", disse ele, ressaltando 
que para se dedicar compor sua 
canções, precisa de silêncio e 
concentração. 

Para este domingo, o cantor 
já agendou uma apresentação 
no Programa Domingo Alegre, 
realizado no Bic- Balneário Iate 
Clube, com transmissão ao vivo 
pela TV Capital. Em entrevista 
ao radialista Walter Silva, 
durante o programa Show da 
Tarde, ele disse que no Bic, 
mostrará o melhor do seu 
repertório, e garantiu a 
apresenta de suas bailarinas. 

Segunda etapa de Multivaeinação acontece hoje 

Em Imperatriz, serão instalados 50 postos entre fixos e volantes para atender crianças de 0 a 6 anos de idade 

Tudo já está pronto para a 
segunda etapa da campanha 
de Multivaeinação em 
Imperatriz. 

Na primeira etapa a cidade 
alcançou em mais de 100% sua 
meta determinada pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Segundo o secretário de 
Saúde do município de 
Imperatriz, todo o pessoal 
necessário para a realização do 
trabalho já foi mobilizado, de 
forma que um total de 50 
postos, entre fixos e volantes 
estarão a espera das crianças 
de 0 a 6 anos que deverão ser 
vacinadas contra Febre, 
Sarampo, Difteria, 
Tuberculose e Coqueluche. 

A mela do Ministério da 
Saúde, é de erradicar o 
Sarampo até o ano 2000. Na 
capital do Estado segundo a 
secretaria de Saúde daquele 
município, os dados mostram 
que pelos menos lá, tudo se 
caminha para este lado, O Dr. 
Edmundo Gomes secretário 
adjunto da saúde, informou que 
em São Luís só teve um caso 
de Sarampo e mesmo assim, 
não comprovado em 
laboratório, ele ressalta que 
objetiva-se vacinar hoje um 
total de 154 mil crianças. 

A região Tocantina recebeu 
um total 120 mil doses, já 
dividas para 27 municípios, 
dentre eles a cidade de 
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Posto Volantes 

Hínklade Integrada Nova 
Vitória- Conjunto Vitória 

2-Rodoviária 
TCrcche Nossa Senhora 

de Fátima • parque Alvorada 
I 

M entro Educacional Frei 
Damiáo- Parque Alvorada U 

5-Hospiial Rogional- 
Centro 

6-Mercearia- Porto da 
Balsa 

7 Escola Urbano Rocha- 
Av. Bernardo Sayáo 

B-Iíospltal Geral- Rua 
Ceará 

9- Escola Adelino Lopes- 
Bairro Santa Rita 

10-Escola Mourão Rangel- i 
Praça Infantil 

IMlospital Sáo Vicente 
de Ferrer- Praça da 
Melcerologia 

12-RN.S- Centro 
EL E scola Dom Pedro II- 

Vila Piquem- 
14-Escola Santa Teresa 

D'Ávila- Vila Cafeteira 
15-Kscola Delahê Eiqnene- 

Vtla Lobão 
16-Creche da Vilinha- 

Vilinha 
17-Igreja Avivameuto 

Bíblico 
18-Congregação Batista 

;\\v>>rada- Parque A!v.>ráda 11 : 
19-Escola Tancredo Neves- 

Vila redenção 
2(l-Kscola Municipal 

Ipiranga 
21-Voz da Telma- Parque 

Amazonas 
22-Ctêi-Bairro Imigrantes 
22-Escola Nice- Lobâo- 

Parquc São José 
24 Escola Santa Fé- Rua 

Paraíba 
25- Sindicato dos Taxistas- 

Rua Rio de Janeiro 
26-Sesi II- Jardim Cristo 

Rei 
27-Escoln União- Praça 

União 
28-Creche Dom Bosco- 

Rua Dom Pedro II 
29-Colégio Amaral 

raposo- Novo 
30-T' HPM -leóncio Pires 

Dourado 
31-Sesi I-Mercadinho 
32-Clube das Mães- 

Farque Anhanguera 
33-Associação bairro Asa 

Norte- Bom Sucesso 
34-Caic- Bom Sucesso 
35-Escola Tomásia 

Carvalho- Ouro Verde 
3b-D N.E R-BrOIO 
37-Rotary Clube- Rita 

Frei Manoel Procópio 
38-Shopping 'Eimbira 
39-Escola Pedro de 

Abreu-Vila Etquene 
4h-Cr<-( he Tia Santa- Vila 

Maeédo 

Carlos Am o rim, tudo pronto para mais uma etapa 
Imperatriz, onde a campanha horas.Os postos fixos e 
será aberta às 08:00 da manhã, volantes que atendem durante 
se estendendo até às 17:00 o dia de hoje são: 

» Postos Fixos; 

UCenferode Saóde Cumaru 
2-Cetrtro ffe SaMir Nova 

Imperatriz 
3-Ccntro de Saúde Santa 

Rita 
4-Cenrro de Saúde Vila 

g| í m ' I 7 5| 
Lobão 

SCentro de Saúiie Vila Nova 
6-Posto de Saúde lagoa 

Verde 
7-Posto de Saúde 

Coquelítrwlia 

8-Posto de Saúde 
Camaçari 

9-Pt»sto de Saúde Olho 
D aguados Martins 

10-Centrcxb' Saúde Três 
Poderes 

Continua o pagamento 

do funcionalismo 

A Prefeitura de 
Imperatriz deu início, na 
última sexta-feira (24), ao 
pagamento do funcionalismo 
público municipal, referente 
ao mês de outubro. Hoje e 
domingo, os funcionários 
que receberiam na segunda- 
feira ( secretarias de 
Desenvolvimento Rural, 
Comunitário e do Trabalho e 
Saúde). já poderão sacar os 

seus salários no caixa 
eletrônico do Banco do Estado 
do Maranhão (BEM), situado 
na avenida Gelúlio Vargas.O 
pagamento continua na 
segunda-feira (27). 

A tabela de pagamento 
estabelecida pela Prefeitura 
está fixada nas portas das 
agências do BEM. 

Receberam no primeiro dia 
os funcionários lotados nas 

Secretarias da Administração 
(Sead). Planejamento 
(Seplan), Fazenda (Sefaz), 
Governo (Segov), 
Desenvolvimento Integrado 
(Sedin), Secretaria da 
Indústria e Comércio 
(Sedisc), Procuradoria Geral, 
Gabinetes do Prefeito, Viçe- 
prefeito e outros órgãos 
ligados ao gabinete do 
prefeito. 

Csporle é no Copilol 

Bola na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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O cardápio da fome 

por Edmilson Sanches- 

Eu vi a cara da fome 
na seca de vinte e um. 
Oi! bicha da cara feia, 
só mata a gente em jejum. 

(Um cantador de Bacabal- 
MA) 

Dou conlinuidadc ao tema da 
fome, abordado inicialmente no 
artigo "Não Era LW, publicado 
dias atrás neste jornal. 

Na semana passada 
transcorreu o Dia Mundial da 
Alimentação. Em aposto de 
1975, após exato um ano de 
iniciado, foi encerrado o Estudo 
Nat ional de Despesa Familiar 
(ENI )EE), a maior pesquisa já 
realizada no Brasil sobre o que 
consomem as famílias 
brasileiras. O ENDEF teve o 
apoio da FA(), a ()rganização das 
Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação. 

Coordenados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de (rix)gr;ifia 
e Estatística), 1.100 
pesquisadores caíram em 

ampo e se tornaram 
testemunhas oculares da luta 
desigual pela sobrevivência. 
(lesenvt tlvu la \ x )r natia menos de 
5S mil famílias pesquisadas em 
todo o Brasil. 

O que esses pesquisadores 
presenciaram não está em gibi 
nenhum. Por isso a pesquisa foi 
guardada a sele chaves por 
diversos anos. Tanto o IBGE 
quanto os pesquisadores do 
ENDEF mantiveram-se num 
silêncio compreensivelmenle 
covarde: a ditadura, a censura, a 
repressão, a desconsideração às 
pesquisas do gênero, a 

Governantes 

e políticos, o 

lhes falta para 

mudarem para 

melhor essa 

situação? 

Falta-lhes 

sentimento no 

coração 

banalização da miséria e da fome 
em todo o País serviram de lacre 
na boca de quantos, in loco, 
sofreram com a situação de 
penúria de milhares de 
brasileiros. 

Em fins de 1985, dez anos 
depois, alguns pesquisadores 
daquela época retornaram aos 
mesmos locais de moradia de 
seus entrevistados. E a situação 

:W;- 
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Na oitava economia mundial pouca gente tem perspectivas 

não havia mudado; isto ê, estava 
pior que antes. E de perguntar- 
se como aqueles brasileiros 
ainda sobreviviam, pois o que 
eles comem — quando têm o 
que comer — está "abaixo do 
que a Organização Mundial de 
Saúde julga possível jtara que um 
ser humano continue vivo". 

Eu sei leitor: Depois de um 
razoável café da manhã e, daqui 
a pouco, um bom almoço, nós 
talvez não estejamos mais 
preocu pados coi n isso. A i »ró| iria 
efemeridade do jornal (que 
amanhã será substituído por 
outro), a reciclagem das notícias 
(que amanhã também serão 
substituídas)contribuem para 
que nos preocupemos menos 
constantemente com dão 
indigesto/indigente assunto. 
Também se pode dizer que: 
"Não sou culpado nem sou eu 
quem resolverá esses 
problemas". Pelo menos por 
enquanto, essa negação e 
transferência de 
responsabilidade fica servindo 
para nosso particular descargo 
de consciência. 

Então, passemos a bola para 
os políticos com mandato. Não 
são eles os legítimos 
representantes do povo? E por 
que, então, os políticos nada 
fazem? Por que continuam a 
encher o pobre só com 
discursos? Quem tem fome 
alimenta-se de substância, 
não de sentido. Governantes 
e políticos, o lhes falta para 
mudarem para melhor essa 
situação? Falta-lhes sentimento 
no coração (como quer um 
romântico) ou, em verdade, falta- 
lhes vergonha na cara (como 
queria Capistrano de Abreu em 
sua "constituição" de dois 
artigos)? 

Novos tempos, Nova 

República... Velha fome, antiga 
miséria. Foi Marat quem disse: 
"De que adianta a liberdade 
política para quem não tem 
o que comer?Kh só tem valor 
para teóricos e políticos 
ambiciosos." 

Mas o que fazer para que os 
políticos mudem sua própria . 
mentalidade? Como fazê-los 
entender que eles, políticos que 
são, devem comportar-se 

Por aí vão os 

diversos tipos de 
í( c o m i d a " 

devida m en te 

anotados pelo 

IBGE e que são o 

prato de resistência 

de milhares de 

famílias brasileiras 

no Brasil inteiro. 

Que vergonha. 

Proh pudor! 

como ser\idores e não como 
patrões do povo? A maneira de 
James Clarke, ixKle-se dizer que, 
infelizmente para nós, nossos 
políticos, cheios de interesses 
individuais e particulares, só 
pensam na eleição seguinte... 
enquanto os verdadeiros 
políticos, os que carregam 
interesses públicos e coletivos, 
pensam na geração seguinte. 

Não, este texto não ê um 
libelo contra os iK)líticos, mas dá 
vontade de repetir: "Basta de 
políticos! O mundo precisa é 
de homens honestos." 

Não serei eu a dar respostas 
ao problema da fome. Afinal, ê 

outras regiões do País (inclusive 
em Brasília) seriam provados 
pratos típicos de... lixo e 
calangos. E degustariam até 
mesmo (oh vergonha das 
verg< mhas!)... fezes hu manas. 

Por aí vão os diversos tipos 
de "comida" devidamente 
anotados pelo IBGE e que são o 
prato de resistência de milhares 
de famílias brasileiras no Brasil 
inteiro. Que vergonha. Proh 
pudor! 

Certamente menos gordos, 
os políticos e governantes que 
voltassem vivos desse itinerário 
da fome teriam elementos de 
sobra e justificados motivos para 
nqiensarem uma séria política 
de alimentação e justiça 
socialPaís. 

I rge a paralisação dos 
discursos meramente 
partidários, laudatórios, 
louvaminheiros. Urge, pois, 

uma ação — antes que ruja 
uma reação. 

De qualquer forma, 
vergonha não é se 
alimentar (!) de telhas, 
ratos, folhas e fezes. 
Vergonhosa, imoral, 
obscena è a incapacidade 
política, a indecência 
administrativa, para 
transformar o panorama da 
fome do Brasil. Este país 
não pode mudar enquanto 
grande parte de seu povo 
continuar na mesma. 

O cruel quadro da fome, de 
cores fortes e reais, exposto 
pela pesquisa do IBGE, 
permite-nos dizer, num infeliz 
trocadilho, que, devido à 
extrema pobreza, hã famílias 
até hoje pedindo a Deus o 
pão que o diabo amassou. 

E que seja (satis) feita a sua 
vontade. Amém. 

para encontrar soluções que 
existem políticos, governantes e 
cabeças pensantes, todos 
regiamente remunerados pelo 
assalto aos nossos salários — 
chamado, eufemisticamenle, de 
impostos. 

Seria interessante ver esses 
políticos e governantes 
embarcarem no trem da tristeza 
rumo ao Brasil que não consta 
dos programas, folhetos e guias 
coloridos das agências de 
turismo. Ver a miséria em preto 
e branco. 

Seria interessante vê-los 
provar das "comidas típicas" 
postas na mesa daqueles 
brasileiros iguais a eles. Em 
Alvorada, no Rio Grande do Sul, 
partilhariam as cascas de batata 
com que se alimentam certas 
famílias. Na favela de Pirambu, 
em Fortaleza (Ceará), dividiriam 
água com sal e miúdos siris. F",m 
Porto Feliz (São Paulo), 
repartiriam ratos no almoço. 
(Frisar bem, conforme 
registrado no relatório do IBGE, 
que são ratos, e não preás.) Em 
Mossâmedes, Goiás, 
deglutiriam telhas. Também no 
Ceará poderiam mastigar 
"barro, carvão, sabão e outras 
coisas". Em Volta Redonda (Rio 
de Janeiro), algo mais suculento: 
lavagem de porco. Ainda no 
Estado do rio, um complemento 
ã comida provada em Alvorada: 
ás cascas de batata juntar-se- 
iam... folhas de batata. Em Santa 
Catarina, miolo de xaxim. No 
Paraná, consoante» com a região, 
folhas de café (que, segundo as 
anotações dos pesquisadores, 
"têm gosto de torresmo"). Em 
terras mineiras, mais comida 
"natural": talos e folhas de 
abóboras e chuchus, lím 
Tucunduva, Caucaia, no Ceará, 
"uma farinhazinha, um 
açuquinha na boca" e só. F>m 

Cidade 

Agora 

:. *> i i i «r. § s 
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Apresentação: 

Conor Farias 

Prcmcisco 

do Valle.y 

;Aurir\o 3riFo 

e. TI e I d e r 
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Capital AM 

KaClIO 950 Khz 

10.000 wats 

y ® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

AUDIO & VÍDEO 

A sua melhor 

qualidade em SOM 
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Ajuventus vence e está na final 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Amador 
Quadrangular final 

aconteceu na quinta feira 
23, com dois jogos no 
estádio municipal. 

Bananal 2x3 Ajuventus 
Horário : 19 horas 
Marília 6 x 3 Riengo 
Horário; 21 horas 
A Decisão do 

campeonato que seria na 
quinta feira dia 30, será 
adiada para outra data 
ainda ser definida pela 
junta governativa do 
futebol amador. O 
Patrocinador do 
campeonato "Sistema 
Mirante não 
decisão no 
semana. 

aceita a 
meio de 

Brasileirão 
Dpjs jogos serão 

realizados hoje sábado pelo 
campeonato brasileiro da 
primeira divisão. 

21h30: Internacional x 
Plamengp - Beira Rio , 

21h30: Santos x Bahia- 
Vila Behniro 

O Inter está na liderança 
com 45 pontos ao lado do. 
Vasco da Gama. O 
Flamengo soma 35 pontos 
e busca a classificação. 

Santos também busca a 
classificação com 34 
pontos. O Bahia foi goleado 
em casa pelo ínter, está na 
zona do rebaixamento com 
25 pontos. Os jogos de hoje 
serão decisivos. 

Juscelino 
Miranda 

Foi bastante criticado 
pelo presidente do Riengo 
no jogo de quinta feira. 

Neto afirmou a 
reportagem da Rádio 
Capital que o árbitro 
Juscelino. Miranda é um 
dos piores do futebol 
fmperatrizense e que 
deveria apitar briga de galo. 

Muito irritado com a 
arbitragem Neto falou que 
o seu time não foi bem , 
nías que a arbitragem 
oprejudicou bastante. * 

Segunda 
Divisào 

Vera Cruz e Ouro Verde 
vivem a expectativa do jogo 
final do campeonato da 
segunda divisão. Ambos 
ainda não disputaram o 
título da competição. 

A exemplo dos jogos de 
quinta feira , o torcedor 

deve comparecer em 
grande número nas 
arquibancadas do estádio 
municipal. O Jogo está 
marcado para as 9 horas. 

Marília 
Mostrou dentro de 

campo que chegou a final 
com méritos por apresentar 
um bom futebol durante a 
competição com a melhor 
campanha. 

O Presidente Pereira 
após o jogo disse que o 
Marília este ano não vai 
deixar o título ir embora e 
que o time entrará em 
campo na final com mais 
disposição que o jogo com 
o Riengo. 

Balsas 
A Seleção joga amanhã 

na C idade de Estreito 
tentando a sua primeira 
vitória no campeonato, 
único resultado que 
interessa. Balsas perdeu o 
primeiro jogo para o time 
de Açailândia na estréia das 
semi finais . Uma vitória da 
Seleção de Estreito deixa 
Balsas sem chances de 
classificação. Por outro 
lado .Estreito se perder 
também ficará sem numa 
situação difícil. Estreito 
perdeu o primeiro jogo em 
Açailândia para o time 
local. 

Ajuventus 
Um dos melhores times 

do futebol Imperatrizense 
O I ime disputa novamente 
o título do campeonato 
amador da primeira 
divisão. 3 x 2 no Bananal 
com um futebol bem 
aplicado, o time é um forte 
candidato ao título. O 
Presidente Mauro disse 
que espera um grande jogo 
na final. Ele afirmou que o 
seu time está preparado e 
tentará o bi campeonato. 

Flamengo 
Após o empate pela 

Super Copa em 3 x 3 com o 
Olímpia em Manaus , o 
time volta a jogar hoje com 
o Internacional pelo 
campeonato brasileiro. 

O Técnico Paulo Autuori 
comentou que respeita o 
time do Inter ,mas o seu 
time tentará de todas as 
formas sair de campo hoje 
a noite com um resultado 
positivo. 

O Quadrangular decisivo 
do campeonato amador de 
Imperatriz, foi realizado na 
quinta feira próxima passada 
dia 23 de outubro no estádio 
Municipal. 

No jogo preliminar o time 
da Ajuventus enfrentou o 
Bananal. O último jogando 
pelo empate para chegar pela 
primeira vez ao título do 
campeonato da primeira 
divisão. 

Ajuventus campeã do ano 
passado e com um treinador 
vencedor Nonato Calção, 
entrou em campo com cautela 
e buscando os erros do 
adversário para chegar ao gol. 
Jogadores experientes como 
Biro Biro . Valdo . Batata. Tala 
etc. O time não encontrou 
muitas dificuldades para 
vencer o Bananal pelo placar 
de 3 x 2 e garantir a vaga na 
final. 

O Presidente, Mauro 
Tintas após o jogo falou á 
imprensa que Ajuventus é um 
time de chegada e por este 
motivo volta a disputar o título. 
O Presidente disse ainda que 
o jogo com o Marília na final, 
será bastante difícil, mas está 

Time corre atrás do bi-campeonato 

* 

confiante em sua equipe e 
espera sair de campo com 
uma vitória. 

Sobre a final do 
campeonato que seria 
realizada na quinta feira 3() de 
outubro, poderá ser adiada 
para sábado dia 1° de 

AjiivvnUi* csi.i ii.i tIn,il 
novembro 

O adiamento é porque o 
patrocinador da competição 
Sistema Mirante de 
Comunicação, não aceita a 
decisão no meio de semana, 
mas não revelou o motivo. 

Treinador Nonato Calção 

afirmou que o lime da 
Ajuventus está apto a jogar em 
qualquer dia e que tanto 
Ajuventus como Marília irão 
atender o patrocinador da 
competição que tem todo o 
direito de escolher a data da 
grande decisão. 

Marília goleia e fiea perto do título 

O Marília conseguiu a 
classificação para a final do 
campeonato amador de 
Imperatriz, após vencer o 
Riengo na quinta feira 23, pelo 
placar de 6x3. 

() Time jogava pelo empate 
,mas não tomou conhecimento 
do adversário e saiu de campo 
com uma expressiva vitória. 

O Presidente do Riengo, 
Neto no final do jogo fez duras 
críticas ao árbitro Juscelino 
Miranda, dizendo que foi 
prejudicado e que ele é árbitro 
para apitar briga de galo. 

O Jogo foi considerado um 
dos mais disputados da 
competição 

O I ime do Riengo pela 
primeira vez participando do 
campeonato da primeira 
divisão, ( onseguiu ficar entre 
os quatro melhores. 

O Público compareceu em 
grande numero nas 
arquibancadas do estádio 
municipal, o maior público que 
o futebol amador da primeira 
divisão recebeu nos últimos 
anos. Após os dois jogos 
Bananal 2 x 3 Ajuventus e 

Jogo de muitos gols no estádio municipal 
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Marília 6 x 3 Riengo, alguns 
desportistas afirmaram que o 
público presente no estádio foi 
superior a casa dos 4 mil 
espectadores. 

Marília 6 x 3 Riengo 
Local: Estádio Municipal 
Horário ; 21 horas 
Times: 

Marílm est.í n.i íJn.iJ 
Marília: Kelino, Joel 

.Beline ( Duda),Barata (Josa 
) Ered: Enrico ( César ) 
Xaxado, Geovane ( 
Preguinho ) , Pombinho ( 
Fernando ) Zil ( Lancaster ) 
eTonho- Tec: Nonato Calção. 

Riengo; Evandro , José 
Augusto ( Papel ) Geovane, 

Carlos . Fernando ( França ) 
Paulo França, Edvaldo ( 
Givanildo) Fdvalber ( Miron) 
Flávio ( Cláudio ) Gordinho 
e Chiquinho- Tec; Neto 

Arbitro Juscelino 
Miranda 

Assistentes : Advaldo 
Fernandes e Batista Oliveira. 

I Futebol legal 

' m ê é na Capitai 

r. Obbow )oP. frcvnccr 

Campeonato Copão Maranhão do Sul 

Narração : Renilson Sousa 

Reportagens: Cloves Aguiar e Edvaldo Cardoso 

Neste domingo às 16h00 no Cafeteirão 

(©fermmmtcr: 

♦Jonal Capital 

* Diconal Compensados 

* Pantera Maquinas 

* Prefeitura de Senador 

La Roque 

* Posto de lavagem 

Big Car 

* Troféus Magno 

Rtídío Captai AM 950 - tjjuijie da 

Galera - Qualidade c Crdílnlídade 

Leia e 

Jornal Capital 721 

0 Seu líder Diário 
2506 
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Domingo Alegre 

26 de (uítufim Das lOhs ao meio-dia 

O descifio contínuo. O 

progromo que tros umo 

Es novidode otros do outro, 

É na TV Capital portícipc VOCê tombem 

Neste (aloijnnuiiniipnoi o dlesaifilo é entre as 

Escolas JFirainiciiscòi Alves e Eídliisouni Lolbão* O' 

☆ ☆ ☆ Bíc vai peg^air fogno»- 

você tira ^ ^ DOMINGO ALEGRE - A MOVA 

„ Omcana ^now de Gincana imagem da rv 
o chapéu Cultural Calouros Esportiva impexatíozemse 

Anúncio grátis 

Se você quer vender, alugar, comprar, oferecer 

seus serviços, enfim ter acesso ao grande 

público através deste diário, 

procure a Loja de Atendimento do Jornal 

Capital, na Rua Maranhão, 826 (prédio do J 

lázigi) no setor Mercadinho. | 

Telefone 721-5349, para informações desta e 

de outras promoções que a partir de agora 

estamos lhe oferecendo. 

O espaço é aberto também às pessoas jurídicas 

Venha ao nosso endereço ou nos telefone 

Assista de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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Zé Bonfim e Geraldo 

desembarcam em Imperatriz 

Delegado Regional diz que os dois acusados serão ouvidos em breve 

Os dois acusados de 
envolvimento com o crime 
organizado do Maranhão foram 
ouvidos pela justiça 
maranhense (em São Luís) e já 
se encontram em Imperatriz 
para novo depoimento. 

De acordo com o Delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu, 
Geraldo João da Silva e Zé 
Bonfin foram ouvidos no 
quartel da PM em São 1 ciís, mas 
nada foi alterado. 

O Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu, um dos 

responsáveis pela prisão dos 
dois acusados desembarcou 
ontem a tarde no Aeroporto de 
Imperatriz na companhia de 
sua equipe e os envolvidos com 
o crime no estado. 

Zé Bonfin, foi ouvido pela 
primeira vez após sua fuga 
espetacular ocorrido a cerca de 
dez anos quando foi condenado 
pela justiça maranhense. 

No depoimento ele falou 
sobre sua fuga espetacular. 
Bonfim inocentou todos os 
funcionários da Penitenciária 

Agrícola de Pedrinhas. Bonfim, 
disse que teve um apoio de um 
empresário da capital do estado 
citado no depoimento. 

Acusado de agenciar o crime 
no Maranhão, Pará, Piauí e 
outros estados, ele estava com 
prisão preventiva decretada 
desde de 16 de março de 95, 
pelo juiz da 1° Vara Criminal do 
Fórum Henrique De I.a Rocque 
Dr. Gervásio Prolásio dos 
Santos Júnior. 

Na época ele foi enquadro 
no arl.157- Parágrafo 2° - por 

porte ilegal de armas, e Art. 
288- Parágrafo 2° - Formação de 
quadrilha. 

Geraldo João da Silva, falou 
sobre o envolvimento do seu 
nome no crime do ex-prefeito 
de Imperatriz- Renato Cortez 
Moreira, ocorrido às 6h45 
minutos da manhã do dia 06 de 
outubro de 1993, a poucos 
metros de sua residência. 
Bonfim e Geraldo permanecem 
em uma das celas do Quartel 
do 3" BPM por medida de 
segurança. 

Investigações continuam sem sucesso 

Polícia Civil de Imperatriz continua abandonada 

Os dois crimes ocorridos no 
último final de semana 
continuam sendo investigados, 
mas de forma lenta pela Polícia 
Civil local. A delegada Vânia de 
Oliveira Rodrigues Barros e 
Augusto Gabina, 28, que 
respodem pela Delegacia do 2o 

DP - Nova Imperatriz tem 
poucas jiistas no que diz 
respeito ao assassinato 
registrado no Plantão do 
último sábado (18) quando o 
jovem Widvam foi assassinado 
a tiros no meio da rua e 
arrastado para um matagal. 

O crime ocorreu por volta 
das 22h()(), e a de acordo com 
a Polícia até o momento não á 

{listas que identifique o 
elemento ( ou elementos) que 
cometeram o crime. 

O elemento Widvan, era 
conhecido pela alcunha de 
"Dvan" e segundo informações 
de amigos da vítima ele não era 
bem quisto pela vizinhança. 

A família nega que o jovem 
assassinado tenha 
envolvimento com crimes e 
outros atos, como 
envolvimento com drogas, 
arrombamentos e assaltos 

O crime ocorreu na Rua 7 
de setembro, por volta das 
22h()0, quando o jovem 
trafegava pela Rua 7 de 
setembro, local considerado 

pela Polícia como área de risco com <i perito Mário Amorim, o 
pelo fato da péssima 
iluminação. 

A bala atingiu a cabeça do 
elemento que não teve 
chances de reagir. De acordo 

elemento autor do disparo 
deve ter discutido com a vítima 
e com um tiro a queima roupa 
acertou com facilidade a 
vítima. 

« O mistério continua 

Os agentes, a delegada 
Vânia de Oliveira Rodrigues e 
o delegado Augusto Gabina. 
continuam tentando montar o 
quebra-cabeça [lara desvendar 
o assassinato que ainda é 
mistério. 

No inicio das investigações 
a Polícia foi informada de que 
I )van era ligado a quadril lia do 
perigoso elemento Fred, que 
a cerra de dois anos 
atormentou as Policias Militar 
e Civil 
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investigações intensivas 

A PC também não tem 
pistas do elemento Antônio 
Ferreira de Oliveira, que 
matou a tiros dentro do seu 
proprio bar, o "oleiro" 
Leonardo Alves da Silva, que i 
teria provocado sua própria i 
morte, o crime ocorreu por 
volta das 19hó0, do ultimo 
domingo (]o), quando 

Leonardo dentro do bar fie 
Antonio quando iniciou uma 

discussão entre os dois e 
minutos depois resultando no 
assassinato. Até o ífchamenlo 
desta edição a PC não tinha 
nenhuma pista com relação ao 
paradeiro do elemento que 
detonou os quatro tiros contra 
■"Leoiinrdtr 

O inquérito foi transferido para o 2" DP 

m Nego» pagar 

De acordo coin informações 
chegadas a reportagem, o 
crime só ocorreu devido a 
vitima ter se negado a pagar 
uma divida contraída naquele 
bar- A vítima teria ficado 
aborrecido com a cobrança e : 

tí|X) peixeira e investiu contra 
Antonio- 

Naquele instante o 
proprietário do bar teria sacado 

de um revolver calibre 38 e 
detonou vários tiros contra 
Leonardo, que não resistindo 
aos ferimentos acabou 
morrendo no local Antonio 
Ferreira de Oliveira, casado. 39 
anos de idade, residia na Rua 
I). Pedro II. 1224, (local onde 
trabalha) no bairro do Bacuri. 
A família acredita que ele venha 
a se apresentar na Depol, assan 
que sair do flagrante. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Através do presenle edital de convocação, convoco Iodos 
os Cabos e Soldados PMs. sóciosda ARCSPMIA-PMMA. para 
uma As-a-nibleia (n-ral (írdinária \ reall/ar->e a rua I eóiu io 
l'irev Doura.!., no s\l \() DO VIDA! FM FKM VII \0 
()[ AR IN Do 3 BPM. com i uri o a^- Os (IO Im . u rn" o as 
17:00 hs do dia 27 dc outubro de 1997, para as eleições a 
Presidente da ARCSPMIA-PMMA, com o fim de votar para 
seu candidato escolhido conforme a chapa oficial, 1,2, e 3. e 
o pleito só será válido na hipótese de participantes da vota- 
ção mais de 2/3 (dois terço), dos associados com capacidade 
de votar, na hipótese dc não ter sido alcançado o coeficiente, 
será realizado segundo c último pleito composto de uma urna 
itinerante dentro de 30 (trinta) dias, a qual terá validade sc 
nele tomarem parle mais de 50% (cinqüenta por cento), dos 
alunos associados. 

Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, ficará 
a critério da Assembléia Geral que a partir do término do 
mandato dos membros cm exercício c designará administra- 
dor para Associação realizahdose novas eleições dentro dc 
seis (seis) meses, conforme o Fstatuto Eleitoral. 

Associação Regional dc Cabos c Soldados da Polícia 
Militar de Imperatriz e Açailândia- ARCSPMIA-PMMA, 

em Imperatriz, 20 de outubro dc 1997, Josué Dipes Maia- 
SD PM Presidente. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Fnedina Dias Pereira, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua João Lisboa, 
comunicou que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
tais como Carteira de 
Identidade Civil, 'Lifulo 
Eleitoral c outros. 

Arrombamento 
Roberto da Silva Morais, 

m a r a n h c n s c , c a s a d o . 
residente na Luis Domingucs. 
esteve na I )clcgacia dc Polícia 
para connnrícar qm 
clcmci 'm- :i'i id.•ii' lu ailos 
arrombaram a poria dn-s 
fundos dc sua residência c 
levaram vários objetos. Dc 
acordo com o comunicantc os 
larápios levaram do interior 
da residência várias peças dc 
roupa 

Perda 
de documentos 

Guilherme Vieira da Silva, 
m a ra n hcn se, casado. 
motorista, residente na Rua 
15 de novembro esteve na 
Dcpol para comunicar que 
{icrdcu sua Carteira dc 
Identidade Civil c sua 
Carteira Nacional dc 
Habilitação. Pato ocorrido na 
tarde desta uma quarta-feira 
quando o queixoso trafegeva 
pelo setor Beira-Rio. 

Perda de 
documentos 

Joaquim Saraiva Vinhais, 
maranhense. solteiro, 
residente na Rua Paulo 
Afonso esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa tipo pochete contendo 
vários documentos pessoais, 
tais como; Carteira de 
Identidade Civil. C. PF. e 
outros 

Arrombamento 
André V iana Cárdoso. 

maranhense. soll eiro. 
resideiile no bairro Sao |o<( 

1 do I mito.. sU \ i na 1 tídecaeia 

de Polícia {)ara comunicar 
que elementos não 
identificados arrombaram a 
porta dos fundos dc sua 
residência c levaram vários 
objetos. Fato ocorrido na 
tarde desta última quinta- 
feira quando o comunicante 
se encontrava trabalhando 

Perda 
de documentos 

Carlindo Mathias de 
Andrade, maranhense, 
solteiro, residente no 
Parque Alvorada II esteve 
na Depol para comunicar 
que perdeu sua Carteira de 
Ideiilidad. Civil D. a. .n do 
com o queixoso o lato 
ocorreu quando na tarde 
desta última quarta-feira 

Perda 
de documentos 

José Martins Lima, 
maranhense, casado, 
vigilante, residente na Rua 
João Lisboa esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Trabalhf 
C.P.F.. e outros. 

Perda 
de documentos 

João Antonio Carvalho 
Neves, maranhense, 
solteiro, residente na Vila 
Lobão- esteve na Delegacia 
dc polícia para comunicar 
qtie perdeu sua carteira 
porta cédula contendo 
vários documentos 
pessoais. De acordo com o 
comunicantc o lato ocorreu 
na tarde de ontenvquando 
ele trafegava pela Avenida 
Babaçulândia. 

Perda de 
documentos 

Marcos Roberto 
Andrade Silva, maranhense, 
solteiro, residente na rua 
Pernambuco coniu nic ou 
que lambem perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vário> 
doeuniênlos pes<oai-ç enlr» 
>•-- qnarí --na t arteii .i de 
hientidadi i, ivil. 

PLANTAO POUCIAL 

Sábado. 25/10/97 

1° Distrito 

Delegado 

Reginafdo 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moares 

Agentes 

Simiáo, Murilo e 

Carlos Sérgio 

Perito 
Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

720-1403 

PHOTO PINHCIftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

731-7090 


