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Milhares de fiéis homenageiam 

a padroeira de Imperatriz 

Presidente da Umes se 

envolve em escândalos 

Leonardo Macedo, atual 
presidente da Umes- União 
Municipal dos Estudantes 
Secundartistas de São Luís, está 
sendo alvo de duras críticas. 

O líder estudantil, está sendo 
responsabilidado pelos 

desmandos administrativos 
existentes hoje na direção da 
entidade. 

Pais e mães de estudantes, 
se manifestam revoltados com 
a situação da Umes na capital 
do Estado. Página 1-4 
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Página 1-7 Página 2-2 Uma grande multidão percorreu às ruas por passou a imágem de Santa Teresa 

Milhares de fiéis participaram 
ontem do encerramento do 
festejo de Santa Teresa d'Ávila. 

Deste a manhã desta quarta 
feira, às pessoas se mobilizaram 
para participarem do momento 
em que a imagem da padroeira 
foi conduzida até o Bic- Balneário 
Iate Clube, de onde teve início a 
procissão fluvial, até o Porto da 
Balsa. 

Para o padre Raimundo 
Pinto .Vigário da paróquia em 
festa, toda a movimentação que 
teve início dia 06, foi altamente 
positiva. 

Raimundo Pinto, também 
considerou boa a participação de 
fiéis da região e de um modo em 
especial de Imperatriz. 
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Dólar Comercial 
Compra  1,0935 
Dólar Comercial 
Venda   R5 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra 

R$ 1,125 

.R$ 1,135 

R$ 1,080 

  R$1,110 

  R$ 11,36 
Poupança 
Rendimento 1,1263% 
Ufir 
Valor   RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor 

Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda  — 

R$8.25 

Mesa redonda discute 

o trânsito na cidade 

Uma mesa redonda prevista Imperatriz. Trânsito, Sindicato Rodoviário, 
para acontecer às 19:00 de hoje participarão do evento a TCI e Pluri, além do Sindicato dos 
naAcademialmperatrizensede Ciretran, Polícia Militar, moto-taxistas. 
Letras, vai discutir o trânsito de Delegacia de Acidente de Página 1-6 

Adiado Encontrão 

em João Lisboa 

A Pastoral de Juventude de de semana em Centro dos são atribuídos a falta de 
João Lisboa anunciouo Carlos distante 8 quilômetros da articulação na comunidade que 
adiamento do seu XVI sede do município, vai receber a juventude. 
Encontrão, previsto para o fim Segundo a C.P.J.P, os motivos Página 1-5 

Fernando Henrique sede 

Ipemar chega e beneficia evangélicos 

a Imperatriz 

Com o objetivo de promover Pesos e Medidas do Maranhão, 
uma rigorosa fiscalização e Formada por seis pessoas a 
aferição, desembarcam hoje em equipe vai permanecer na cidade 
Imperatriz, uma equipe de até o dezembro, 
técnicos do Ipemar- Instituto de Página 1-3 

Presidente da OAB 

é homenageado 

O atual presidente da Subseção A medida acontece em 
da Ordem dos Advogados de reconhecimento pelo trabalho que 
Imperatriz, José Clebis dos Santos, vem realizando na cidade, 
é homenageado pelo colegas. Página 1 -6 

Sociedade em Expressão 
Página 2-2 

Sinfra realiza limpeza das marginais da Rodovia BR-010 

INDICADOR ■ Fiscalização 

O presidente Fernando A medida atende a uma manifestaram preocupação com 
Henrique vai editar medida revidicação dos evangélicos que determinações que vão contrário 
provisória que benefV ia o culto durante audiência com o chefe a liberdade religiosa, 
evangélico. do governo brasileiro Página 1-5 

Adiada reunião para 

escolha de líder 

A imprensa que cobre o dia- 
dia da Câmara Municipa de 
Imperatriz ficou surpreza após a 
sessão da última terça-feira (14), 
quando aguardava o resultado da 
reunião onde seria decidido o 
nome do lider do PMDB na 
Câmara. Conforme o anurado 

pela reportagem o vereador 
Arnaldo Alencar, preferiu 
solicitar os companheiros do 
partido que suspendesse a 
reunião. Segundo o vereador, 
antes da escolha do lider da sigla 
partidária, precisava ouvir o 
Drefeito Tlrlrm Marnn^Q He 

Souza. 
Na opinião de alguns 

membros da imprensa, 
problemas tão pequenos não 
deveriam incomodar o executivo 
que vem fazendo uma das 
melhores administração pública 
dos últimos anos. 
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Edmilson Sanches, titular da Sedin 

por Edmilson Sanches 
Secretário de Desenvolvi- 

mento Integrado 

Uma pessoa jurídica é a 
Dma ou multiplicação 

dos esforços e satisfação das 
essoas físicas 

que nela trabalham. 

Comunicação Interna, 
numa empresa de grande 
porte, é processo que demanda 
o trabalho de várias áreas e 
atividades — Jornalismo, 
Relações Públicas, Recursos 
Humanos, Publicidade e 
Propaganda, Marketing, 
Serviço Social e, sobretudo, 
apoio decisivo e participação 
indispensável da Diretoria. 

Comunicação Interna, 
portanto, é esforço coletivo — 
e não tarefa unipessoal ou 
atividade unissetorial. 

Sugerir atividades de 
Comunicação Interna (C.I.) 
para qualquer empresa é fácil. 
Implementá-las, entretanto, 
exige compromisso formal 
(escrito) e comprometimento 
real (envolvimento pessoal) da 
Presidência e da Diretoria. Um 

processo de C.I. deve ser 
permanente. As alterações têm 
de ser feitas no percurso. 

Em muitas empresas, 
embora algumas intenções se 
tenham anotadas em um ou 
outro documento e algumas 
ações se tenham concretizadas 
em uma e outra oportunidade, 
Comunicação Interna nunca foi 
prioridade, nunca foi levada a 
sério pela Alta Administração. 
Ficou reduzida, assim, a 
atividades pontuais, episódicas 
e epidérmicas, prejudicadas 
principalmente pelo insalubre 
distanciamento do executivo 
maior da Organização — o 
Presidente —, pela ausência de 
visão sistêmica do processo e 
de desenvolvimento 
sistemático das ações. 

Adicionado a isso, o fato de 
que são muitas as decisões 
administrativas que "puxam" 
para baixo o animus do corpo 
funcional. E lícito assegurar, 
dispensando-se qualquer 
método técnico-científico de 
avaliação, que o quadro que se 
apresenta em muitas 
Organizações, em relação ao 
seu público interno é: 
funcionários, no geral, 

descrentes de mudanças, sem 
visão de futuro, auto-estima 
fortemente abalada, e, pior, 
baixo nível de satisfação no 
trabalho e de orgulho pela 
Empresa. 

Organizações assim, por 
tudo que fizeram — e 
sobretudo pelo que não 
fizeram -romperam 
unilateralmente o contraio 
psicológico, fragilizaram os 
elos emocionais que as 
vinculam aos seus funcionários. 
Tanto que. como se fora 
orquestradq, ocorre 
"naturalmente" um processo de 
verdadeira "depredação verbal" 
dessas Empresas, em razão das 
atitudes de seus 
administradores: aposentados 
sentem-se desprezados, 
funcionários ativos proclamam- 
se desrespeitados e quase 
todos falam mal do próprio 
emprego e da própria Empresa. 
Pergunta-se: Como uma 
Empresa pode sobreviver, e 
crescer, ter dias melhores, com 
funcionários desmotivados e 
enfrentando dias cada vez 
piores? 

A postura "civilizada", 

cheia de entrementes, 
recheada de faz-de-conta, ainda 
impede muitos de exprimirem 
com sinceridade e crueza o que 
realmente pensam, sentem e 
fazem em relação à Empresa 
em que trabalham ou ao seu 
trabalho na Empresa. A 
ausência de um projeto e uma 
prática eficientes de C. I. 
contribuem para o 
desenvolvimento de 
sentimentos conflitantes e para 
a exteriorização de 
comportamentos destrutivos 
para com a Empresa. 
Ilustrativamente, podem ser 
citadas algumas 
manifestações, repetidas em 
andares e corredores, 
banheiros e mesas, de 
manhãzinha no café ou à 
tardinha, no bar: 

- "Só ainda estou neste 
emprego por causa cio meu 
tempo de serviço e da 
assistência médica"; 

- "Isto aqui pra mim ê só 
um bico"; 

- "Ele transforma a 
Empresa num escritório de 
luxo, onde mesa, telefone, 
papel, clipes, computadores, 
fotocopiadora etc. saem de 
graça para suas outras 
atividades"; 

- "A Empresa paga pouco, 
mas é um referencial técnico 
positivo para meu currículo e 
para minhas consultorias"; 

- "Não compro ações da 
minha Empresa: — não sou 
doido"; 

- "Não chego atrasado 
nem saio adiantado, e durante 
esse horário só faço o meu 
serviço"; 

- "Não me sinto respeitado 
pela Empresa: Por que vou me 
matar por ela?"; 

- "Não compensa mais 
trabalhar nesta Empresa"; 

- "No meu horário de 
trabalho, faço qualquer coisa, 
até engraxar os sapatos do 
chefe. Fora do horário, não me 
peçam nada! Não contem 
comigo"; 

- "Ainda bem que é sexta- 
feira! Vou procurar esquecer 
que existe esta Empresa!"; 

- "Infelizmente é segunda- 
feira!"; 

- "Pra que programa de 
Qualidade nesta Empresa?! 
Estão querendo botar gravata 
em defunto". 

Empresas sem prática de 
C. I. não desenvolvem canais 
que permitam a captação 
dessas manifestações, sua 
análise e tomada de decisões 
que possibilitem a troca de 
sinal (de negativo para 
positivo) dessa energia 
emocional. E a insatisfação 
continua ali no empregado, da 
pele pra dentro. Entretanto, 
para uso externo, as 
percepções, os sentimentos e 
as palavras reais de muitos são 
escondidos sob o verniz opaco 
da assim chamada "polidez", 
do "bom senso", "moderação", 
"razoabilidade". Medo 
disfarçado de maturidade. 

Máscaras são utilizadas, 
realidades interiores são 
sufocadas para que a nave 

possa ir, com aparência de 
normalidade. Lembra a frase 
alemã: Alies im Griff auf dem 
sinkenden Schiff— 'Tudo sob 
controle no navio que está 
afundando". A insatisfação é 
rato roendo o tecido 
organizacional. Como fogo de 
monturo, a insatisfação mina o 
piso, as bases interiores, até o 
dia em que o própria teto, a 
capa, que emprestava a 
aparência de normalidade, 
também se fragiliza e rui por 
terra. Tudo o que sólido se 
desmancha no ar. Como já 
disseram, se os funcionários 
representam vinte por cento 
das despesas, eles são 
responsáveis por cem por 
cento dos resultados. 
Funcionários são baldrame e 
pilastras sobre os quais se 
erige a Organização. 

Conservadoras e 
atrasadas, empresas sem C. I. 
são as que privilegiam atitudes 
prendedoras e afogam 
iniciativas empreendedoras. 
Não aprenderam a conjugar 
experiência e moderação com 
ousadia e inovação. Tudo de 
novo que a contemporânea 
Administração de Empresas 
recomenda, que a Psicologia 
Organizacional sugere, que a 
Sociologia das Organizações 
prescreve, parece estar 
distante das intenções e das 
práticas — fossilizadas - 
daquelas empresas, 
especialmente em relação à 
gestão de seres humanos em 
Organizações Complexas. 

Em empresas assim, 
ninguém adota, ninguém 
adapta, ninguém age, ninguém 
muda para tentar mudar, para 

- "Só ainda 

estou neste 

emprego por 

causa do meu 

tempo de 

serviço e da 

assistência 

médica 

Isto aqui 

pra mim é só 

um bico 

melhor, as relações intra- 
organizacionais. Ninguém 
inova, nada se renova. Dá-se 
prosseguimento, repita-se, 
apenas a atividades de 
manutenção e não se investe 
em oportunidades de 
inovação. Criatividade é 
palavra pouco consultada no 
dicionário dos dinossauros 
empresariais. 

As Organizações que 
precisam sobreviver — e. a 
partir daí, crescer — estão 
dispensando administradores- 
mecánicos, que só dão 
manutenção e fazem conserto 
substituindo a peça anterior 
por outra igualzinha. O de que 

se precisa é de 
administradores-projetistas, 
que trazem o futuro para ser 
construído hoje e desenham o 
veículo-empresa com nova 
direção, maior aerodinâmica 
(para vencer a resistência), 
melhor segurança (para 
agüentar impactos), faróis 
móveis (para ajustar a visão, 
iluminar o rumo a seguir). Isso 
tudo, sem perda de conforto e 
aquela sensação mista de 
prazer e orgulho que invade o 
funcionário por estar numa 
empresa-veículo onde todos 
são, ao mesmo tempo, co- 
pilotos. 

Claro que a execução de 
um plano de C.I. — e seu 
aperfeiçoamento durante o 
processo — não trará, por si 
só, os resultados que toda 
empresa espera e precisa. E 
necessária uma adequada 
política de compensação, um 
plano de treinamento e uma 
prática de comunicação 
fundada na velocidade e 
veracidade. Rapidez e 
verdade na comunicação. Isso 
certamente facilitará a 
implementação de um novo 
modelo de diálogo empresa- • 
empregados e conduzirá 
inauguração de um marco 
institucional diferenciado na 
cultura de relacionamento com 
o corpo funcional. 

Empresas que ainda não se 
deram conta do mundo em que 
estão têm, urgentemente, que 
(re)aprender uma outra 
linguagem — a linguagem do 
pê; pessoas primeiro 
(motivação); pensar produtos 
(inovação); preços praticáveis 
(competitividade); partilhar 
patrimônio (divisão dos 
lucros): permitir poder 
(parceria; liberdade com 
responsabilidades). 

O filho do japonês e o filho 
do americano olhavam a ^i. 
Passou um Ford e o americano 
fala; "Meu pai trabalha na 
fábrica daquele carro". Passa 
um Toyota e o japonesinho diz: 
"Meu pai /azaquele carro. 

Toda empresa precisa ser 
um motivo de orgulho e fé, 
primeiro, para seus 
funcionários. Mais que "vestir 
a camisa", ou carimbar o 
corpo, será necessário tatuar a 
alma. A Diretoria de uma 
empresa tem a 
responsabilidade de ser e 
pane cordialmente 
comprometida, ou, como está 
na etimologia da palavra, 
envolvida "de coração" com 
esse desiderato. Um bom 
momento para o inicio de uma 
nova ordem é quando da posse 
de uma nova Diretoria: esse 
fato novo pode representar o 
chamado "incidente crítico", 
diferente e positivo, que pode 
— e deve — dar mais vida e 
melhor rumo à Organização, 
propiciando a que os 
funcionários, motivados, 
atinjam estágios gradualmente 
mais elevados de 
desenvolvimento pessoal, de 
desempenho profissional, de 
resultado operacional. 

Som e Luz 
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Técnicos do Ipemar chegam a Imperatriz 

Os metrologistas ficarão até dezembro na cidade realizando serviços de aferição, pesos e medidas 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Produtos Exclusivos 
Para a Pele Negra 

O Brasil, segundo 
pesquisa do IBGE, tema 
segunda maior população 
negra do mundo, atrás 
apenas da Nigéria. São 90 
milhões de pessoas com pele 
negra, 59% da população. 
Pesquisa recente do mercado 
cosmético revelou que 56% 
dos Bancos gastam mais de 
R$ 20 por mês com produtos 
de beleza, mas na população 
negra esse índece chega a 
64%. Um mercado gigantesco 
que o Cravo & Canela, a 
primeira e única empresa 
especializada em produtos de 
beleza para negros, está 
explorando com 
profissionalismo e produtos 
de qualidade internacional. 

Linha Gold 

Com 2 anos de mercado, 
a marca Cravo & Canela 
apresentya na Cosmética' 97, 
de 26 a 29 de Setembro, no 
Anhembi, em São Paulo, a 
linha Gold, composta de 
produtos de tratamento facial 
e corporal, desenvolvidos 
exclusivamente para a pele 
negra. São 16 produtos que 
vão ser comercializados pelo 
sistema porta-a-porta, entre 
eles: Creme para o Contorno 
dos Olhos, Demaquilante, 
Creme paraas mãos, 
Hidratante Corporal, Creme 
Hidratante Facial, Sabonete 
Líquido, Hidratante Labial, 
Máscara de Azuleno, Óleo 
Após Banho, Creme 
Nutritivo, Loção Tônica, Fito 
Ativador para Celulite, 
Desodorante Cremoso, 
Protetor Solar, FPS-8, Creme 
de Barbear e After Shave. A 
empresa começa a recrutar, 
a partir da feira, consultoras 
de beleza interessadas em 
distribuir os produtos dessa 
novas linha. 

Linha Gold II 

Os demais produtos da 
Cravo & Canela, tanto da 
linha maqiuelagem como da 
linha facial e corporal 
continuarão sendo vendidos 
no comércio varejista de todo 
o País. Portanto, a empresa 
terá dois sistemas de 
distribuição: Lojas e 
departamentos 
especializados e venda porta- 
porta. 

Franquia 

Para ser franqueado 
Cravo & Canela o 
interessado deve fazer um 
pedido mínimo, incluindo 

toda a linha de produtos, 
com valor de investimento 
inicial de R$ 10 mil. "O 
retorno se dá em no máximo 
2 meses", afirma Antônio 
Carlos Moreira, diretor 
comercial da empresa, que já 
tem franquias funcionando 
em cidades do interior 
paulista como Campinas, 
Sorocaba, Piracicaba e São 
José dos Campos. 

Tratamento e 
Manutenção para 
Cabelos Crespos 

Outra novidade para as 
cosumidoras negras é a linha 
de produtos de tratamento e 
manutenção para cabelos 
crespos, entre eles o 
Ativador de Cachos, 
Shampoo e Condicionador 
Regenerador, Cremes 
Hidratantes entre outros, 
todod com ingredientes 
especiais que atuam com 
eficiência nesse tipo de 
cabelo, desenvolvidos 
dentro da mais moderna 
tecnologia de laboratórios da 
cosmetologia internacional. 

Cravo & Canela 
Consegue índeces 

Inigualáveis de 
Crescimento 

"O crescimento 
fulminante da Cravo & 
Canela se deve ao fato de não 
haver, até há bem pouco 
tempo, produtos específicos 
desenvolvidos 
cientificamente para 
satisfazer e beneficiar a pele 
negra. Os consumidores 
negros dividem em quase 
50% as classes A, B e C com 
renda mensal e poder de 
compras aquivalente. Um 
mercado que timha que se 
contentar com prodütos 
criados para outro tipo de 
pele e cabelo, e que se 
resssentia de produtos 
exclusivos", comenta o 
diretor comercial. 

GNOSE 

O Movimento Gnóstico 
Cristão Universal do Brasil 
na Nova Ordem inicia novas 
turmas para curso gratuito 
de autoconhecimento, dia 
21.10.97, com conferências 
taiscomo "Desdobramento 
Astral", "Leis de Carma", etc 
e técnicas de Relaxamento, 
Concentração e Maditação. O 
curso acontece às Terças e 
Quintas ( 19:00h ), à rua 
Coriolano Milhomem, 1851, 
Centro. As instrunções são 
permanentes. Maiores 
informações no local (após as 
18:00h). 

Chegam, hoje, em 
Imperatriz, três equipes de 
metrologistas, do Instituto de 
Pesos e Medidas do Maranhão 
{Ipemar), órgão responsável 
pela execução das atividades 
à Inmetro (Autarquia 
Federal), no Estado. Os 
técnicos do Instituto ficarão na 
cidade durante o período de 
dois meses (13/10 a 13/12). 

O Ipmiir executa 
atualmente em todo o Estado 
do Maranhão, serviços de 
aferição, fiscalização e 
serviços de pesar e medir 
instrumentos e verificação de 
produtos e seviços, atuando 
em uma área conhecida como 
Metrologia Legal. 

A equipe, que chega em 
Imperatriz, é formada por José 
Mauro Castro Corvelo, Clóvis 
Valois Filho, Severino Lisboa 
Andrade (metrologistas) e 
José Luís da Silva, Jaime 
Conceição da Silva e Aldenor 
Silva Furtado (motoristas 
aferidores). 

O órgão 
O Ipemar foi criado em 07 

de junho de 1996, pela Lei 

Estadual na 5.685. Está 
vinculado à Secretaria de 
Estado da Indústria, Comércio 
e Turismo (SINCT), e é 
conveniado ao Inmetro. O 
órgão, antes era apenas uma 
agência do Instituto de Pesos 
e Medidas de Fortaleza -Ipem- 
Fort. 

Metrologia Legal 
A Metrologia Legal é a área 

do Inmetro que mais aproxima 
o Instituto dos ciadadãos. E a 
atividade que garante a 
confiabilidade das medições 
feitas no dia-a-dia do consumo, 
como balanças (usadas em 
feiras e supermercados, por 
exemplo), taxímetros e 
produtos pré-medidos 
(embalagens como a do arroz 
e do óleo de soja), entre 
outros. Dessa forma o órgão, 
cuida para que esses 
instrumentos indiquem o valor 
(para os táxis) e o peso correto 
do serviço ou mercadoria 
consumida. 

Segundo o Ipemar, para que 
essas atividades sejam 
desenvolvidas 
satisfatoriamente em todos os 

municípios do Estado, os 
técnicos têm que se deslocar 
peridodicamente para essas 
cidades. 

O trabalho do Ipemar é 
desenvolvido em parceria com 
as prefeituras dos municípios 
visitados. Em Imperatriz, os 
técnicos também contam com 
o apoio da Prefeitura Municipal. 

Dicas para evitar fraudes em 
pesos e medidas 

O Instituto tem como um 
dos seus principais objetivos 
fazer com que a população da 
cidade tenha acesso às 
informações acerca da 
importância dos seus direitos 
no momento de adquirir 
produtos e serviços, evitando 
pagar valores indevidos às 
corridas de táxis, ou levar para 
casa gramas ao invés de quilos, 
por exemplo. 

Para tanto, o IPEMAR dá 
algumas dicas para que você 
não seja enganado; 

* Observe se o ponteiro da 
balança está, de fato, partindo 
do zero; 

*Não permita que a 
mercadoria seja retirada do 

prato da balança com o 
ponteiro ainda em movimento; 

*0 uso do calço na balança 
a desnivela, causando fraude 
de até 250g por Kg de 
mercadoria; 

* Ao comprar tecidos, 
verifique se o metro possui 
plaquetas metálicas nas 
extremidades e a sigla do 
INMETRO é IPEMAR 
gravada numa das faces; 

*Não aceite botijões de gás 
cujas válvulas não estejam 
devidamente seladas; 

*Ao abastecer seu carro, de 
gasolina, álcool ou óleo diesel, 
verifique sempre se o 
mostrador de preço e 
quantidade da bomba foi 
zerado antes da operação; 

* Confira o volume do leite 
recebido; 

*Ex}ja o peso ou conteúdo 
líquido gravado nas 
embalagens dos produtos 
acondicionados (latas, sacos, 
pacotes, vidros etc). 

* Ao pegar um táxi, observe 
se o aparelho possui a plaqueta 
de aferição do INMETRO com 
o selo inviolável. 

"Schalom Haras Clube" 

inaugura parque aquático 

Solenidade aconteceu domingo, dia da Criança, 

com presença do prefeito e vereadores 

I 

O prefeito Ildon Marques, 
acompanhado do vice-prefeito 
Luiz Carlos Noleto e dos 
vereadores Antonio Pimentel 
(PMDB) e Mary de Pinho 
(PFL), participaram domingo - 
- 12, dia da Criança — da 
solenidade de inauguração do 
parque aquático do "Schalom 
Haras Clube". Localizado na 
rodovia BR-010, na altura do 
povoado Lagoa Verde, o haras 
é um empreendimento que 
somente será consolidado a 
partir do ano 2.000. Dirigido 
por Fernando Antunes, que é 
presidente da Associação de 
Turismo da Região Tocantina, 
o clube já possui 20 mil metros 
de área construídos. E dotado 
de dois campos de futebol, duas 
quadras de vôlei de grama e 

duas de vôlei de praia, além de 
represa com criatório de 
peixes, piscinas infantil para 
adulto — que integram o 
parque aquático, inaugurado 
domingo —, bosque, banho 
natural, baias com animais e, 
ainda, dois vestiários com 
capacidade para 500 pessoas. A 
inauguração do parque 
aquático também 
compareceram o empresário 
Francisco Almeida, o secretário 
de Governo, Sérgio Macêdo, e 
o presidente regional do PMDB 
(Partido do Movimento 
Democrático Br a;- ro), Remi 
Ribeiro. 

Turismo 
O presidente do "Schalom 

Haras Clube", Fernando 
Antunes, revela que esse 

empreendimento surgiu de um 
sonho em diversificar os 
serviços, casando-os com os do 
"Schalom Hotel", do qual ele 
também é proprietário. "Ura 
local prazeroso, em harmonia 
com a natureza, onde o 
hóspede e, agora, também o 
associado podem vir e aliviar o 
seu stress" — comenta. Hoje, o 
haras já possui um quadro de 
associados que ele, Antunes, 
considera bastante razoável. 
"Estamos ainda em fase de 
conclusão. Mas, com certeza, a 
inauguração se dará em breve. 
Embora seja um 
empreendimento para se 
consolidar, realmente, no ano 
2.000" — prossegue. Ele define 
o investimento como o início de 
uma caminhada para o turismo 
na região, iniciando por 
Imperatriz. "O turismo é, hoje, 
o maior mercado do mundo. 
Gera divisas, emprego e, 
mesmo com um movimento 
pequeno e com o complexo não 
completado, nós iremos 
empregar no mínimo 50 
pessoas por cada dia que nós 
abrirmos o 'Schalom Haras 
Clube'". O parque aquático, já 
funcionando, é dotado de 
rampas e cascatas (que podem 
ser utilizadas por adultos). "E 
um parque vem agradar a todas 
as idades; infanto, juvenil, 
adolescente, adulto". Embora 
não tenha sido concluído, o 
"Schalom Haras Clube" está 
voltado para o turismo 
ecológico, com animais 

próprios para passeios em 
fazenda, numa área de mais de 
300 hectares, que dispõe de 
açudes e outros pontos 
considerados novidades para 
pessoas da cidade. "Já estamos 
preparados para receber 
turistas com essa intenção: de 
ver o jacaré de perto, o peixe à 
beira do açude e de dar uma 
cavalgada". 

Para o prefeito Ildon 
Marques, disse que o 
investimento têm um sentido 
muito amplo. "Vem trazer o 
conforto e o lazer do ser 
humano" — iniciou, em sua 
fala, durante a inauguração do 
parque aquático. Ildon 
continuou afirmando que "o 
homem estuda, trabalha, mas 
também precisa se 
confraternizar por meio de 
encontro de pessoas". Para ele, 
o turismo ecológico é, 
também, uma atividade 
humanística. "E o mais 
importante são- o lazer da 
criança, a alegria do pai e da 
mãe. Por que o pai traz seu 
filho para brincar e, portanto, 
fica feliz em vê-lo sorrindo. Aqui 
ele tem a oportunidade de 
conviver com outras famílias, a 
cidade passa a se conhecer e a 
viver uns com os outros. Está de 
parabéns o Fernando Antunes, 
pois esse tipo de iniciativa nos 
orgulha a todos e eu, como 
gestor público municipal, só 
tenho a agradecer esse 
investimento" — finalizou o 
prefeito Hdon Marques. 

TCI 
TC1 

VALE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km I 3SQ - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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D 
R$ 2 milhões feitos com as 

1 campanhas publicitárias na 
ÍJ )| 1 ( C J I televisão, em janeiro, a favor 

^ * da emenda da reeleição. 
- Costa Leite atendeu, com 

. sua decisão, a um pedido do 
/r' ' deputado federal João Paulo 

Cunha (PT-SP). Cunha acusa 
os dois partidos de violar os 

| - í; dispositivos da Lei 9.096/95, 
que regulamentam as finanças 

IIIIP das legendas políticas. Pela 
legislação, a propaganda paga 
em favor da reeleição poderá 
provocar um exame rigoroso 

■! II I nas contabilidades do PSDB e 
do PFL e até a quebra de sigilo 

  bancário das contas dos dois 

por THOMPSON MOTA Partidos. 

Pedindo explicações 

O corregedor-geral da 
Justiça Eleitoral, ministro 
Costa Leite, determinou que 
os responsáveis pelos 
institutos Teotônio Vilela e 
Tancredo Neves — 
fundações políticas e de 
pesquisas mantidas 
respectivamente pelo PSDB e 
PFL — expliquem ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) os gastos de cerca de 

Combatendo acidentes 
As empresas Celmar, 

Conterplan, Engplagri, 
Locaservive, Plantar, Timbira 
e Traterra, estarão realizando 
no período de 20 a 24 de 
outubro corrente, a 22 Semana 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho. 

A programação do evento é 
a seguinte: segunda-feira, dia 
20, das 15h às 16h, abertura 
oficial; com a palestra 
"Qualidade na segurança do 
trabalho", a ser proferida pelo 

Dr. Paulo Macedo, consultor 
em Qualidade Total; dia 21, 
das 16h às 17h, palestra 
"Ergonomia no dia-a-dia", com 
a Dra. Eneida Madeira 
(terapeuta ocupacional); dia 
22, das 16h às 17h, palestra 
abordagem sobre Aids e 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST's) na 
família, tendo como 
palestrante a equipe da 
Divisão de Aíds/DTS da 
Secretaria de Saúde do 
Município; dia 23, das 16h às 
17h, palestra "Como enfrentar 
o stress no dia-a-dia", com a 
Dra. Diana Meirelles 
(psicóloga). Essas serão, 
portanto, as palestras a serem 
levadas a efeito na versão 97 
da Sipat, no escritório da 
Celmar, que fica localizado à 
rua Rafael de Almeida Ribeiro, 
600, no bairro São Salvador, 
em Imperatriz. 

A programação de campo 
vai ser realizada nos seguintes 
endereços: Regional Oeste, 
dia 21, em São Pedro da Água 
Branca; Regional Norte, dia 
22, na Fazenda São Bento; 
Regional Sul, dia 23, na 
Fazenda Teimosa. 

Os palestrantes serão Dr. 

Paulo Gonçalves (médido do 
trabalho), que vai falar sobre 
Aids e DSTs; hanseníase, 
segurança e saúde e relações 
trabalhistas. 

Haverá um coquetel de 
confraternização, no 
encerramento, na Fazenda 
Boa Fé. 

Tirando das ruas 
O secretário de Segurança 

Púclica do Estado do Ceará, 
general Cândido Vargas 
Freire, afastou das ruas 75 
policiais civis que estiveram 
envolvidos na greve de julho. 
O afastamento foi anunciado 
em portaria publicada no 
"Diário Oficial", que circulou 
recentemente. Foram 
afastados o delegado Roberto 
Castro, 25 agentes, 25 
investigadores, 16 
comissários, um motorista e 
sete escrivães. Os policiais 
afastados estão exercendo 
apenas funções burocráticas, 
na academia de polícia. Todos 
responderão o processo 
administrativo que foi 
instaurado na Procuradoria 
Geral do Estado. Seus salários 
serão pagos, mas sem 
nenhuma gratificação. 

Entre Linhas 

Atenção, micro e pequenos empresários de Araguatins e 
região! O escritório do Sebrae de Araguatins dispõe do Espaço 
Sebrae, Banco do Brasil. Trata-se de um espaço reservado 
dentro da agência regional do Banco do Brasil em Araguatins, 
destinado às empresas formais ou informais que querem 
realizar exposições e vendas de seus produtos. Este é um 
importante instrumento de marketing que o Sebrae em 
conjunto com o Banco do Brasil põe à disposição dos 
empresários, associações e pessoas físicas, para divulgarem 
seus produtos. Em todo o estado do Tocantins o Espaço 
Sebrae tem contribuído grandemente para as empresas 
ampliarem sua fatia no mercado. Segundo as empresas que 
utilizam o Espaço Sebrae, a procura por seus produtos ou 
serviços aumentam significativamente após sua exposição. 
As empresas ou pessoas interessadas devem fazer suas 
inscriões no Balcão Sebrae de Araguatins. A utilização do 
Espaço Sebrae é gratuita. 

Em Açailândia, segundo informaram fontes fidedignas, o 
prefeito Deusdete Sampaio continua perdido no tempo e no 
espaço e nada anuncia em benefício do povo e que vise, 
efetivamente, promover a mudança do visual da vizinha 
cidade. Os servidores municipais não estão tendo o 
tratamento que deviam ter por parte do administrador, que 
teve boa parte dos recursos destinados ao município (via 
FPM) bloqueada. Até quando Deusdete Sampaio continuará 
tentando tapar o sol com a peneira? Eis, aqui, portanto, uma 
perguntinha difícil de se responder (pelo menos por 
enquanto)! 

por Zilda Assunção 
Jornalista, mãe de três 

filhos, que como milhares, 
esperam receber suas 
carteiras 

A classe estudantil de São 
Luís não pode ficar 
impassível diante dos 
desmandos do presidente da 
UMES - União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas, 
Leonardo Macedo. 
Sucessivos escândalos vem 
ocorrendo há algum tempo, 
e ele continua usufruindo do 
prestígio do cargo a seu bel 
prazer. A cada denúncia, a 
direção da UMES se vê 
afogada num mar de 
corrupção. E comum hoje 
ouvirmos comentários de que 
o presidente da UMES é 
acusado de usar o dinheiro 
arrecadado que seria para 
expedir a carteira estudantil, 
em farras homéricas em 
bares, festas, compra de 
veículo e até viagens para o 
exterior. Não faz muito 
tempo, houve acusação de 
que até computadores da 
entidade foram extraviados 
(na administração anterior). 

O que se observa é a 
invasão de dirigentes que 
apenas usam o cargo para 
proveito próprio. Agora vem à 
tona o rombo de R$ 75 mil à 
Gráfica responsável pela 
confecção das carteiras, sendo 
que 10 mil estão presas por 
falta desse pagamento. Faltam 
apenas dois meses para o 
término das atividades 
escolares de 97, e as carteiras, 
pelo visto, não serão 
entregues aos estudantes. E 
aí? Como é que fica my 
brother? 

O estudante de São Luís, da 
chamada Ilha Rebelde, deve 
fazer jus a este título, e não 
ficar comentando só entre as 
quatro paredes das escolas ou 
em casa, quando os pais 
perguntam: E aí meu filho, 
cadê a carteirinha? Leonardo 
e assessores acharam fácil 
recolher rapidinho, cerca de 
R$ 300,00 mil nõ primeiro 
semestre de 97, e com a 
mesma velocidade, 
esqueceram o objetivo 
principal do depósito na conta 
da UMES. É bom lembrar que 
os R$ 3,00 de cada estudante 
foi depositado com o aval da 
mãe ou pai, e por isso, devem 

uma satisfação não só aos 
estudantes. 

Sem nenhum compromisso 
com a causa do estudante, a 
direção da UMES, está 
preocupada é com interesses 
particulares. Um mal exemplo 
para a juventude estudantil, 
quando ele deveria ao ocupar 
o cargo, se preocupar com 
assuntos relevantes, a 
exemplo de campanhas de 
esclarecimento sobre drogas, 
desarmamento, educação no 
trânsito, aborto, ou mesmo a 
questão da qualidade do 
ensino nas escolas públicas e 
particulares. Temas estes e 
outros que poderiam ser 
incentivados e apoiados pela 
instituição. 

O objetivo principal foi 
exclusivamente para garantir 
um passaporte à meia 
passagem nos ônibus 
coletivos, redução de 50% nas 
entradas de cinemas, e outros 
benefícios sócio-culturais. O 
estudante não pode esperar 
que novos escândalos venham 
à tona. E preciso lutar e 
defender seus direitos 
garantidos em lei. Acima da 
exigência da carteira ou 
ressarcimento do dinheiro, é 

a entidade que congrega a 
classe estudantil que está em 
jogo, e o estudante 
secundarista do Maranhão não 
pode ficar em silêncio, caso 
contrário, essa postura servirá 
apenas para estimular novos 
desmandos, a cada diretoria 
que se apossar da entidade. 

Você, estudante, é o futuro 
deste país, e desde já comece 
a exercitar a cidadania, um 
direito de todos. Cabe, neste 
momento, investigar os 
destinos do dinheiro 
depositado por mais de 100 mil 
estudantes. Um negócio 
milionário que caiu nas presas 
de um grupo de jovens 
irresponsáveis, que não 
merece a confiança de 
permanecer nem mais 24 
horas na UMES. Afinal de 
contas, são R$ 300 mil 
arrecadados. Quem sabe, o 
nome do presidente da UMES 
Leonardo Macedo e Cia, não 
figure como um cliente 
especial de alguma (s) 
agência (s) bancária (s) 
existente na capital ou... o 
poder de investigar cabe 
muito bem aos bravos 
estudantes secundaristas da 
Ilha Rebelde. 

Padroeira 

Milhares de fiéis 

prestam homegam 

a Santa Teresa 

A cidade de Imperatriz 
parou durante o dia de 
ontem para celebrar sua 
padroeira Santa Teresa 
d'Ávila. 

Durante toda a manhã 
desta quarta feira, foi 
grande a movimentação de 
fiéis que já participação do 
momento em que a 
imagem de Santa Teresa 
foi levada para o Bic- 
Balneário Iate Clube, de 
onde na parte da tarde 
iniciou-se a procissão 
fluvial com a participação 
de muitas embarcações e 
milhares de devotos. 

O Porto da Balsa, foi o 
ponto inicial para a 

procissão terrestre que 
percorreu, várias ruas até 
chegar a igreja onde foi 
celebrada a missa de 
encerramento. 

O padre Raimundo 
Pinto, vigário de Sant^ 
Teresa avaliou positivoí 

realização do festejo deste 
ano, que segundo ele, 
teve grande participação 
de fiéis da região e 
sobretudo de Imperatriz. 

Para ele, em outros 
aspectos como a 
confraternização e a 
liturgia a festa religiosa 
mais tradicional também 
teve seu objetivo 
alcançado. 
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Juventude adia encontro em João Lisboa 

A Pastoral de Juventude anunciou o adiamento do XVI Encontrão Jovem previsto para o próximo fim de semana na 

comunidade de Centro dos Carlos distante 8 quilômetros da sede do município. 

A nova data ainda não foi 
definida, mas a Pastoral de 
Juventude da Paróquia de 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro de João Lisboa, adiou 
a realização do XVI Encontrão 
Jovem que havia sido 
programado para o próximo 
fim de semana, 17,18 e 19 na 
Comunidade de Centro dos 
Carlos distante, cerca de 8 
quilômetros da sede do 
município. 

Segundo a C.P.J.P- 
Comissão Pastoral da 
Juventude Paroquial, o 
adiamento se fez necessário 
porque a comunidade 
encarregada de preparar todo 
o evento, inclusive a 
elaboração de uma pauta e 
escolha dos palestrantes, não 
teve a capacidade de aprontar 
tudo a tempo. 

Para Kino da Silva, um dos 
assessores da PJ de João 
Lisboa, a comunidade às 
lideranças da Comunidade de 

Centro dos Carlos devem ser 
chamadas a responsabilidade 
pela coordenação paroquial. 

Ele disse que quando se 
coloca em votação nomes de 
comunidades para sediar um 
próximo encontro, existe 
sempre o que considerou 
"euforia" por parte dos 
representantes para que suas 
respectivas comunidades 
sejam escolhidas, "O que é o 
contrário em Centro dos 
Carlos que ao ser indicada, se 
posiciona de forma autoritária 
e exigente. 

A coordenação da Pastoral 
de Juventude, também já 
demonstrou sua insatisfação 
para com a liderança de Centro 
dos Carlos, que segundo ela, 
por vezes até "boicota" os 
trabalhos da PJ. 

Para Meirismar Palhares, 
coordenadora do movimento 
jovem de João Lisboa, "é 
preciso que a comunidade 
perceba a necessidade .de 

investir na formação moral, 
política e intelectual dos 
jovens, sem está presa a coisas 
pequenas". Meirismar lembra 
que integrantes jovens 
enviados por Centro dos 
Carlos já se recusaram a 
participar, de encontro, 
simplesmente porque durante 
a viagem rumo a Bom Lugar, 
em um caminhão, as pessoas 
cantavam músicas dos 
Mamonas Assassinas. 

Kino, por sua vez, diz 
lamentar, o fato de qué apesar 
da longa caminhada que a 
juventude de João Lisboa 
possui, "ainda exista jovens tão 
alienados". 

O XVI Encontrão, deve 
acontecer no mês de 
novembro, mas a C.P.J.P, 
assegura que não entregará 
totalmente a organização do 
evento para a Comunidade. 
"Não queremos cometer o 
mesmo erro" assegura a 
coordenação. Kino, lamenta a existência de jovens alienados 

Medida Provisória beneficia culto evangélico 

Lei do Meio Ambiente quando sancionada por Fernando Henrique terá medida provisória que garante 

funcionamento do som em cultos acima do limite determinado 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHH 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 Tcrezina 

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 Impcratriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 

CAC Atendimento 

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 

m 
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Arruda: toda religião tem som 

Quando sancionar a lei do 
Meio Ambiente, prestes a ser 
votada na Câmara, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso pretende 
editar medida provisória, 
excluindo os templos 
religiosos das penalidades 
previstas para que ^mitir 
sons acima de dete tados 
limites. A inforr .o foi 
dada em plenário, pelo líder 
do governo no Congresso, 
José Roberto Arruda (PSDB- 
DF), que, conforme disse, a 
recebeu do próprio 

presidente. 
Ele contou que, na semana 

passada, acompanhou um 
grupo de senadores, 
deputados e lideranças 
evangélicas a uma audiência 
com o presidente da 
República, levando ao 
governo a preocupação com 
o projeto de lei do Meio 
Ambiente, que deverá ser 
aprovado na Câmara com 
artigos que, na opinião desse 
grupo, ferem a liberdade de 
culto religioso consagrada 
na Constituição. 

Arruda disse que os 
artigos 66 e 67 do projeto 
de lei atingem a liberdade 
de culto, visto que a 
utilização de instrumentos 
sonoros é uma prática 
normal em qualquer igreja. 
"O som faz parte da 
estrutura básica de 
qualquer religião. Não há 
igreja, hoje, que não o use", 
lembrou ele. 

O senador também 
explicou que a Constituição 
não pode ser contrariada 
por lei comum, e lamentou 
que algumas leis municipais já 
tenham sido aprovadas no 
Brasil para multar templos que 
estão apenas exercendo sua 
liberdade de culto religioso. 
Observou, contudo, que não 
defende excessos nesse 
assunto, mas emissões 
sonoras dentro do que já prevê 
a lei. 

Conforme Arruda, 
terminada a audiência o 
presidente lhe comunicou que, 
no mesmo dia da sanção, 
assinará uma medida 
provisória excluindo os 
templos religiosos das 
penalidades previstas. 

Para o senador, essa MP 
garantirá que nenhuma lei 
municipal cerceará a liberdade 
de culto religioso. Ele 
assinalou que a comunidade 
evangélica está em estado de 
tensão, daí por que se 
preocupou em trazer a 
plenário "uma palavra de 
tranqüilidade". 

Os senadores Bernardo 
Cabral (PFL-AM) Benedita da 
Silva (PT-RJ) eValmir Campeio 
(PTB-DF) solidarizaram-se 
com as palavras de José 
Roberto Arruda. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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OAB homenageia Jolé Glebis 

Com o nome do advogado foi batizado a sede da entidade em Imperatriz 

O atual presidente da 
OAB da subsessão de 
Imperatriz, Doutor José 
Clebis dos Santos é 
homenageado pelo Conselho 
Seccional do Maranhão. 

A partir de agora, o a sede 
da OAB de Imperatriz, 
localizada à rua Simplício 
Moreira, 1083, denomina-se 
de "Auditório José Clebis 
dos Santos". • 

A homenagem, atende a 
uma solicitação feita pela 
Associação dos Advogados 
de Imperatriz- Assai, e do 
Conselheiro, Doutor 
Argentino Pereira da Silva. 

Para o Conselho Seccional 
do Maranhão, esta foi uma 
forma de reconhecer o 
esforço de José Clebis, para 
proporcionar aos advogados 
locais, ter um espaço 
próprio. 

x 

José Clebis, uma justa homenagem dos colegas 

A decisão de homenageá- 
lo, foi tomada no último dia 
05 de setembro durante 
reunião do Conselho 
Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, secção 
do Maranhão. 

E a Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional do 
Maranhão, acabada de criar 
em Açailândia uma 
subsessão. 

A cerimônia, aconteceu na 
noite da última sexta feira, 
onde estiveram presente, 
além dos advogados da 
região, o Dr. Raimundo 
Ferreira Marques, candidato 
a presidência da OAB no 
Maranhão e o Dr. Argentino 
Pereira da Silva, candidato a 
presidência da subseção da 
OAB/MA em Imperatriz. 

Esta semana, o candidato 
a presidência da OAB/MA, 

Raimundo Ferreira 
Marques, enviou a todas as 
subseções da OAB no 
Estado, uma nota aberta. 

No documento. o 
advogado diz que não era 
sua pretenção de se impor 
"ao sacrifício de mais um 
mandato a frente da OAB", 
a decisão, segundo ele, veio 
pelo "ideal de servir" o que 
ditou uma nova postura. 

De capacidade 
reconhecida pelos 
advogados do Estado, 
Raimundo Marques, diz não 
ver a entidade ameaçada 
pelo que chama de 
"apologia da inoperância", 
ressaltando que hoje a OAB 
do Maranhão, à atualmente 
notabilizada, conquistando 
um espaço no território 
social, nunca antes 
ocupado. 

Assista de 

seguda a 

sexta-feira 

das I2h00 

às I3h00 o 

programa 

Imperatriz 

24 horas. 

Apresentação 

C o n o r 

Farias 

Imperatriz quer 

uma UMES 

atuante! 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 
A UMES deve mostrar 

sua verdadeira cara. Ou 
seja, dizer para o povo 
maranhense quais são seus 
efetivos propósitos de ação. 
Caso contrário, continuará 
caindo no descrédito da 
comunidade. Seja estudantil 
ou não, tendo em vista que 
muitos pais de alunos se 
responsabilizam pelos 
estudos de seus filhos, pois 
ainda são menores e/ou 
ainda estão na adolescência, 
isto é, não alcançaram a 
maior idade. 

Concordo com a colega 
Zilda Assunção, competente 
jornalista de "O Imparcial", 
de São Luís, quando ela diz 
que a UMES não pode 
continuar sendo motivo de 
sucessivos escândalos. 

Tal qual vem ocorrendo 
na capital do Estado, a 
entidade continua a desejar 
naquilo que se propôs a 
fazer em Imperatriz, quando 
do seu nascimento. 

O presidente da UMES 
de São Luís vem usando 
ilicitamente o dinheiro das 
taxas cobradas 
mensalmente dos 
estudantes. Se deixar de 
mencionar a verba paga para 
aquisição das carteirinhas. 

Aqui em Imperatriz, a 
entidade nunca lutou 
efetivamente pelo interesse 
de seus associados e nem 
tampouco pelo 
fortalecimento da luta 
travada por melhores dias 
pelas pessoas que fazem 
parte do seu quadro de 
associados. 

O que está faltando, 

então, para que a UMES 
possa crescer e ter sua 
importância reconhecida 
em todos os setores da 
sociedade maranhense? 

Falta responsabilidade e 
transparência por parte de 
seus atuais diretores. A 
imagem da entidade não 
deve continuar sendo 
vilipendiada por conta da 
ação desses falsos líderes, 
que apenas buscam 
interesses pessoais. 

A comunidade estudantil 
de Imperatriz grita por 
melhorias dentro da UMES. 
Não quer que um outro 
Leonardo Macedo, no seu 
comando aqui em nossa 
cidade. Basta. E preciso 
passar tudo a limpo. O 
estudante quer uma UMES 
atuante. 

Inicialmente, a União 
Municipal dos Estudantes 
Secundaristas apareceu 
como uma forma alternativa 
para a solução dos 
problemas da classe 
estudantil. 

Só que, infelizmente, 
hoje nada do que anunciara, 
no passado recente, a sua 
diretoria conseguiu fazer 
plenamente. Poucas coisas 
foram concretizadas. 

Os estudantes, no 
entanto, continuam 
confiantes. 

Imperatriz cresce e, 
igualmente, crescem as 
necessidades do povo da 
segunda maior cidade do 
Estado. 

Chega de tanta 
enganação na UMES. 

A palavra de ordem 
deve ser 
trabalhoooooooo! 

Adorai em 

fase ■ peTiunnieinutal 
r 

nai ínterimt 

AIL discute o trânsito de Imperatriz 

A Prefeitura será representada pelo diretor do Departamento 

Municipal de Trânsito 
Acontecerá nesta quinta- 

feira (16), às 19h, uma mesa- 
redonda que irá discutir a 
questão do trânsito em 
Imperatriz. O local do 
encontro será na sede da 
Academia Imperatrizense de 
Letras (AIL) e tem o 
ambientalista e membro da 
AIL, José Geraldo como 
coordenador. 

Com o tema Trânsito 
Urbano, o encontro pretende 
reunir representantes de 
várias entidades ligadas ao 
trânsito de Imperatriz. Já 

confirmaram presença a I 
Circunscrição Regional do 
Trânsito ( I Ciretran), a 
Companhia de Trânsito da 
Polícia Militar, Delegacia de 
Acidente de Trânsito, 
Sindicato Rodoviário, 
Transportes Coletivos 
Imperial (TCI), Plenária 
Urbana de Imperatriz (Pluri), 
além do Sindicato dos taxistas 
e mototaxistas. 

Está confirmada, também, a 
presença de José Cleto de 
Vasconcelos, diretor do 
Departamento Municipal de 

Trânsito (DMT). O 
departamento é vinculado à 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Sinfra). Foi 
convidado, também, um 
representante do Sindicato de 
Estabelecimentos 
Hospitalares. 

Os representantes das 
entidades deverão levar 
números estatísticos ligados ao 
trânsito para que os 
participantes possam ter 
embasamento prático durante a 
explanação. 

Segundo José Geraldo, o 

objetivo deste encontro é 
colocar em discussão temas 
referentes à realidade da 
comunidade. Ele disse que a 
discussão sobre o trânsito visa 
mostrar como anda a cultura 
na cidade, porque as relações 
no trânsito refletem o 
relacionamento na sociedade. 

O encontro será aberto ao 
público e toda a sociedade é 
convidada a participar deste 
momento de debates, onde 
serão sugeridos meios de 
resolver os problemas do 
trânsito de Imperatriz. 

EDITAL DE CONVOCAÇ/ÍO 

0 PMDB-Paetido do Movimento Democrático Bra- 
sileiro, pelo Presidente da Comissão Provisória Municipal 1 

do Município de Ooão Lisboa, da acordo com o estabelecido ' 
no Estatuto do PMDB e na legislação eleitoral vigente, co - 
munica que fará realizar CONVENÇÃO MUNICIPAL com a finalida 
de de eleger os mandatários dos orgãos partidários para o 
exercido do biênio 98/99 e CONVOCA todos os seus filiados1 

com direito a voto, quais sejam, aqueles que contarem com o 
prazo minimo da 30/trinta) dias da filiação com domicilio 1 

eleitoral neste município para participarem da mesma, que 
acontecerá dia 19 de Outubro de 1997 às 0B:00hs e encerra - 
mento às ITrOOhs, na câmara Municipal de João Lisboa, sito' 
ài Rua 1B de maio S/N, nesta cidade, tendo objeto a seguin- 
te matéria: 

ORDEM DO DIA 

1 Eleição dos membros do Dirtorio Municipal 
e respectivas suplentes. 

2 Eleição dos membrosdo Conselho de [ftica e 
Disciplina Partidarla a respectivos suplentes. 

3 Eleição dos Delegados as Convenção Estadu 
al e respectivos suplentes. 

João Lisboa-Ma, 10 de Outubro de 1997. 

Maria Diva A^uiatdTotTTIgues 
Pres.Comisáão^ Pípviaoria 
PMDB 

!CI)7)"AU£>E CGMVOCAC A(> 

A- • 
' .Mos tc.ri• Ic.tij-kvão cstr.-»i:'ria v Lfjri -ni xuior. licam 

umn.v".U's. uOi :slc KTu;' icdus os eleitores liüííüo.. a Pa/tido do 
Rcnccriiilco IRaMÍrira - FíSjOíí. ncsic Mui.icipio paia a 

ONVF.NÇ Aü MHMCEM *. . que será rcah/ada no dia U de Outubro dc 
io<»7 i-vii hiício às f-00 h c .u vcria-.TKmo às <7 00 h na Ci ntra Municipa'. 
Vü c''ii. Li 1 íenrique A- L» s»n Cuu-o, uosu o rv.- 

A - Li- Vãi», p:;r'. tíirclu e su-i i-;;1, 'L; rc .:í . : .•íuuicipai, 
qae será d-: 14 ir :s:i?íre.'. <• 0.'» rupivuics 

!> - Uc-vãc, f-v- f dV:-to sccrcls, V 01 JVL-j-rd.-c e 01 
ouphr.tc:: Ksírdi-al: 

C - F.IckS". pur v-;!'» direto c stereto, da CotiiLsâo de Ética c 
Disciplina c seus Suplentes; 

» , vw, ,i:.x ,1- <• "•« Eys.çtiMva c 

Crhlf. üfc - MA, 10 dc Ouinbio tU- '957, 

^yi 
?xr-Uícníco l*rovbó i i •• 

n.,Ãvfo ÒAtmúcosT^ARjWto 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capita^ 

ligue 721-5349 bu vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Bom 
trabalho 

Vem desenvolvendo a 
Régina Santana frente a 
redação do jornalismo da 
Mirante AM. Ela que é 
responsável pela redação do 
noticioso do horário de meio 
dia daquela emissora vem 
mostrando que sabe o que 
faz. Régina Santana também 
passa as informações de 
Imperatriz através do Jornal 
em rede que aquele Sistema 
possui. Com certeza os 

ouvintes espalhados pelo 
estado afora já estão 
acostumados a ouvir a voz dessa 
talentosa profissional. Não 
poderia deixar de falar também 
da figura humana que ela é, 
sempre pronta a ouvir e ajudar 
seus companheiros. Aquele 
abraço! 

Coisa 
sem graça 

A maneira como alguns 
locutores de rádio de nossa 
cidade impostam a voz quando 

vão falar é uma coisa irritante. 
Dá para notar nitidamente o 
esforço que eles fazem para 
mostrar que têm boa voz. 
Infelizmente o mais importante 
que é o aperfeiçoamento fica 
esquecido, o que deveria ser o 
contrário. E pena que não se 
observe o real papel do 
comunicador e se pense que a 
voz é o primordial. Claro que ela 
acompanhada de um bom 
conhecimento de causa dá 
gosto de se ouvir. Vamos 
esperar que esta consciência 
seja adquirida e que não apenas 
o peso da garganta seja levado 
em conta. 

Fazendo 
bonito 

0 programa Aqui Agora 
Maranhão, da TV Difusora vem 

se destacando em imperatriz 
pela forma como passa as 
notícias da cidade e do Estado 
para os telespectadores. Outro 
fator importante desse 
programa é o serviço social que 
ele presta. Muita gente carente 
já foi beneficiada com as 
campanhas realizadas pela 
equipe de produção do Aqui 
Agora. Sem dúvida uma atitude 
que merece o apoio dos 
Imperatrizenses. Sabemos que 
é para isso mesmo que servem 
os Meios de Comunicação, 
porém só alguns poucos se 
empenham nesse sentido. 

Buscando 
uma chance 

O Locutor Antonio Silva 
atualmente está buscando 
espaço na Rádio Comunidade 

FM, localizada na Vila Nova. 
Durante a programação da 
emissora, que tem como núcleo 
a religião, até por ser uma rádio 
da Igreja Católica, podemos 
perceber que o rapaz está se 
dedicando bastante. Antonio 
Silva, só para lembrar, já foi 
repórter da Rádio Capital e 
sempre que pode aparece para 
rever os amigos. Boa sorte! 

Sempre 
a frente 

Por mais que seja polêmico 
e algumas vezes antipático, o 
apresentador Ratinho, agora na 
TV Record é líder de audiência 
nas noites de segunda a sexta- 
feira. Para muitos, é justamente 
a sua maneira diferente de fazer 
comunicação que o torna uma 
figura expressiva na televisão 

Brasileira e porque não dizer 
necessária, já que com sua 
presença a TV fica bem 
melhor de se ver. A Record, 
segundo os críticos acertou 
em cheio e saiu ganhando ao 
contratá-lo. 

Falha 
Nossa 

Na coluna de ontem saiu 
uma foto do jornalista 
Gilmário Café, um dos gran- 
des nomes da imprensa im- 
peratrizense, que contribuiu 
de forma positiva para com 
o engrandecimento da cida- 
de, enquanto que no texto 
saiu o nome n jornalista 
Francicso do Vale, co-editor 
deste matutino. Pedimos 
perdão perdão pela falha. 

Errar é humano! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries II 

Gêmeos 

*1 

Leão 

A nova posição de Vênus 
permite que você se torne mais 
consciente do que se passa em 
seu coração e possa modificar seu 
modo de agir no terreno amoroso. 

A passagem de Vênus por 
Escorpião assinala um período 
em que você poderá analisar 
objetivamente seus 
sentimentos. 

Seja prudente nos negócios 
e atenha-se aos gastos 
rotineiros, para não sofrer 
perdas. 

tf 
Touro 

Câncer 

Libra 

Vênus iniciou a visita que 
anualmente faz ao seu signo, 
detonando um período em que 
você poderá expressar melhor 
sua afetividade 

Sagitário 

Vênus passa a facilitar as 
relações de amizade e anuncia 
um período excelente para você 
fazer novos e interessantes 
contatos. 

Aquário 
✓WA 

Procure ver as coisas 
como elas são e não se jogue 
em situações complicadas 
apenas para viver novas 
aventuras. 

Virgem 
íil 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Mercúrio aconselha você a 
usar da máxima prudência e 
diplomacia, em especial no 
trabalho. 

Vênus inaugura um período 
particularmente propício aos 
romances e encontros. 

O trânsito de Vênus pelo seu 
setor doméstico facilita a vida e 
cria um clima de harmonia em 
casa. 

O trânsito de Vênus pelo 
signo anterior ao seu assinala 
uma fase em que você deverá 
ser realista no terreno amoroso, 
estando alerta para não se iludir. 

Os negócios com imóveis 
estão entrando em uma fase 
ótima, fique de olho. 

As românticas vibrações de 
Vênusch^am harmoniosamente 
ao seu signo, favorecendo os 
amores, encontros e, em especial, 
asviagensadois. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -13 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, i i 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

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

05:00 PadrãoTécnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50" Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - • 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

o 

\ 

SI èonitom 'Erikne Qornes esbanjando cfiarrm 

para a coíuna de hoje 

m * 

V 

m # 

f 

%aiída 'liamos, üipseana Sampaio e Lenon em 

recenete evento social da cidade 

m 

O major 'Edilson Morais em visita ao presidente da Câmara 

municipais idney d igueredo 

rv- 

w. 

Slntonio 'Pereira, vereador ladedao por as colunistas Soraya 

Luiza e Jane Vasconcelos 

mm 

f&fll í- 

-WJi 

9 
Iw 

v 

iourinfia íKpseana Vicentini ladeada pelos os amigos Miro 

'Jerraz, Jô darias e SLmaury (Mitárctica) 

De segunda a sexta 

' dia Rádio i, 

ranítol AM Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAdltE 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Semana dedicada aos médicos 

O Se alguém está tão cansado que não 

possa te dar um sorriso deixa-lhe o teuO. 

Aqueles que nos oferecem sua amizade, seu 

carinho, sua noite de sono, enfim um pouco 

de suas vidas em momentos que sempre 

estamos tão frágeis e necessitados, aqueles 

que tentam nos curar, ou pelo menos 

amenizar as nossas dores, aos nossos 

queridos médicos nossas homenagens pelo 

seu dia. 

Parabéns. 

y\ ckciRmosa médica XV0 Tsjfa cm bafe papo descocvh 

com XV. Rica^do^ |"oram cliçados pela colunista 

O elegantíssimo XV. ^Antonio ;AlbeRto dividindo pose 

com o médico Dr. cLIio e smq esposa Cisele 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

| PM 8 Tácito de Caldas m. m. 4^ Wmm ür. P 

n0 129 - Centro 

m 
II 

f 

■ ■ í' 

P 

'. 

M 

f . ' 1 

I , 

o 
Fone: (098) 738-4194 

Os di^eto^es do Hospital das Clínicas^ Dn Milko- 

Tkadeuy Dn /dailtony Dn Gilson KiX todos muito 

elegantes em acontecimento social decente. 

S 

y\s be-Iis-sí-mas e competentes médicas do XI.él. gue 

boje merecem todas as homenagens pelo sei dia. 

A 

Wk 

Simpatia descontração nesta pose que os médicos 

Dr. ]\Ac\Cjno/ Dn Tbadeu. Dr. VÀilsom e Dn Josd 

Sdson concederam a colunista. Son^ira. 

PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 

i 

06. COWS08CÍO LTOÃ, 
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Francisco do Valle 

Pegando 
fogo! 

O assassinato do 
prefeito além de chocar 
todo o País, chegou ao 
conhecimento das 
autoridades 
Internacionais. Com a 
prisão de um dos 
agenciadores do crime, a 
Polícia Civil do Maranhão 
tenta chegar aos 
verdadeiros culpados. 
Ainda esta semana o caso 
deverá ter outras 
novidades. 

Se 
comprometeu 

De acordo com o 
advogado Aroaldo Santos, 
o ex-secretário de 
segurança pública do 
estado coronel Ventura se 
comprometeu ao afirmar 
neste matutino que sabia 
tudo sobre a pistolagem 
de Imperatriz, e mais um 
pouco. Para o advogado, o 
secretário de segurança 
terá que ser ouvido pelo 
ministério público. 

Encerramento 
Com muita festa foi 

encerrado ontem (quarta- 
feira) 15, os festejos de 
Santa Teresa D' Ávila. 
Cerca de 15 mil católicos 
acompanham o 
"translado" da Santa 
Teresa, até a capelinha do 
BIC - Balneário Iate 
Clube. 

Multidão 
Uma multidão foi as 

ruas de Imperatriz para 
assistir a passagem da 
Santa. Anoite os festejos 
teve seqüência com a noite 
do moto-taxista. Um grande 
número de profissionais 
estiveram na Igreja, 
pedindo a Santa Teresa que 
abençoasse o serviço. 

Moto-taxistas 
Além de participar 

diretamente da última noite 
dos festejos da Igreja Santa 
Teresa D' Ávila, os moto- 
taxista, cerca de 4 mil 
profissionais 
acompanharam a 
transferência da Santa até o 
Balneário. 

Fazendo 
beicinhos 

Os Taxistas de 
Imperatriz não atenderam o 
convite da coordenação dos 
Festejos de Santa Tereza. A 
primeira noite que estava 
reservada para os 
profissionais do volante, de 
acordo com o coordenador 
não correspondeu as 
expectativas. A reportagem 
tentou ouvir o presidente da 
classe, mas o mesmo não foi 
localizado. 

Cobertura 
total 

A Rádio Capital através 
do departamento de 
jornalismo, fez uma 
cobertura total da saída e 
chegada da Imagem da 
Santa Teresa. O trajeto 
entre a Igreja e a capela do 
BIC, durou cerca de 50 

Deu na Imprensa 

A praça Mané Garrincha foi 

reinaugurada no último domingo. 

Centenas de pessoas compareceram 

aquele longradouro público para 

comemora junto com o prefeito Municipal 

Ildon Marques de Souza o dia 

"Internacional da Criança". A praça era 

uma das obras anunciadas pelo prefeito de Imperatriz na 

época em que era interventor.  

André Paulino de Albuquerque, vereador é assinante do Jornal Capital 

minutos. Para os fiéis, está 
foi a maior festa religiosa já 
realizada. 

Quatro 
semi-finalistas 

Bananal, Marilia, 
Ajuventus e Riengo, são os 
quatro semi-finalistas do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz. Três jogos 
deverão ser realizados 
ainda está semana para 
conclusão da tabela. 
Ajuventus (já classificada) 
enfrenta a fraca equipe do 
Sena- Sociedade Esportiva 
Nobre Armações. 

Terror 
do São José 

O terror do bairro São 
José continua atrás das 
grades. Preso em flagrante 
quando tentava praticar um 
assalto na Avenida JK, área 
onde atuava, Marcelo 
Martins da Costa "Candirú" 
aguarda atrás das grades 
pela justiça. 

João 
Lisboa 

A cidade de João vive 
uma de suas maiores 
expectativas em 
decorrência da participação 
da Seleção local no Copão 
Maranhão do Sul, maior 
competição realizada no sul 
do estado. Apesar de não 
apresentado um bom 
futebol na primeira fase do 
Campeonato, o 
representante de João 
Lisboa é forte candidata ao 
título. 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Paulão do "Ferro Velho" 

Este sim é fera... 

Deixe o Paulo entrar... 

Edmilson Sanches... 

Outro craque da cultura...! 

E por falar em Samches... 

O homem deverá jogar no time da AIRT 

Vem ai as eleições... 

As eleições da AIRT 

William Marinho x Josué Moura... 

Quem irá subir ao pódio... 

Santa Teresa D* Ávila 

Que festa maravilhosa... 

Que festa maravilhosa. 

Padre Raimundo Pinto... 

Satisfeito com o apoio dos religiosos... 

Collor de Melo... 

De volta a política... 

O homem é "pesado"...! 

Igualzinho... 

Roberto Chaves. 

Olha o moto-táxis ai geeeeennnnnte...! 

CassicadeRL..? 

i : 

Os Ftantas 
Gosto - O **' 

minhas 
'ansadíor 

Sine Emoreao 

Fone: 722 3317 

* Domestica 
* Manicura 
* Caligrafista 
* Engenheiro de 

Armação 
* Engenheiro Geral 

de Ponte 
* Engenheiro 

Tubulação 
* Patroleiros de Base 
* Vendedores 

externos 
* Recepcionista 

(masculino) 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 

Análises Clinicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, Teste de 

Paternidade -DNS. Análise de Áeua. Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas _   
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SupERMERCAdíSTAS SE 

pREpARAM pARA TERCEIRO 

ENCONTRO do SETOR 

Proprietário de supermercados de todo o Estado incluindo 
naturalmente os de Imperatriz estão vivendo uma grande 
expectativa com a aproximação do 3" Supermar - Encontro de 
Supermercados e Fornecedores do Maranhão, marcado para o 
dia 21 de novembro no hotel Vila Rica, em São Luis. 

Bons NEqócios 

O presidente da Associação Maranhense de Supermercados, 
Carlos Sampaio, ressalta que o encontro vai proprorcionar o 
estreitamento de relacionamento e a troca de experiências entre 
supermercadistas e fornecedores, com a possibilidade de se 
gerar grandes negócios. 

GLobAlizAÇÃO 

Carlos Sampaio destaca também que já está confirmada a 
presença do gerente geral do Bom Preço (grupo Paes 
Mendonça), Domingos Maria Caldeiras Cordovil, para proferir 
balestra sobre Impacto da Globalização no setor 

permercadista. 

Contas vencícIas ontem 

As contas com vencimento marcado para ontem, feriado 
municipal, podem ser pagas hoje, sem juros. A garantia é do 
Banco Central. 

Interíorízação 

Com o objetivo de estreitar relações com os prefeitos 
interioranos, notadamente dos novos municípios, o Banco do 
Estado do Maranhão,está firmando importantes parcerias com 
as prefeituras. 

Tudo isso vai resultar na implantação de postos de 
atendimento avançado em todo o interior para prestação de 
serviços bancários. 

Afonso Pantoja, presidente do BEM, ressalta que a economia 
dessas cidades, em especial a dos novos municípios, tende a 

116 FRANQUIAS ESTRXNGFIRAS Encontra-se nas 
bancas, mais uma edição da "Revista Franchising 
veiculando 116 franquias esytrangeiras, onde se destacam 
franquias para cabeleireiros, mais opções para franquias 
de perfumarias e uma aposta na decoração. O leitor ficará 
por dentro dos segredos do franchising. Verá também que 
o SIMPLES, que faz um ano em janeiro e já beneficia 
mais de 1,5 milhão de empresas, ainda é umito pouco 
utilizado no franchising. Nas bancas, via Dimapi. 

Merendo- 

financeiro- 

POUPANÇA 

Hoje 1,10% 

Amanhã 1,09% 

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

UFír (FecIeraI) 

Outubro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Outubro/97 R$ 09,11 

UFr (EstacIuaI) 

Outubro/97 RS 20,21 

UPC (FecIeraI) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 14.10.97 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 

14.10.97 

R$ 11,89 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97 R$.120,00 

SaUrío FamíIía 

Setembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60): R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Humor 

Ao lhe perguntar a repórter o que faria se 

tivesse uma vulva em vez de um pênls, por 

24 horas, responde, bravo, o machão: 

- Passaria a ser lésbico! 

A mesma pergunta é feita ao religioso que 

fez voto de castidade. Resposta: 

- Trocaria de tentação. 

(Playboy/out/97 nas bancas via Dimapi). 

An i VERSARÍ ANTES 

ACM 

Se você está aniversariando hoje 

receba os parabéns da ACII e do FEITO À 

MÃO RESTAURANTE (self-service, churro co 

no quilo, marmitex e aquela sabe sa 

feijoada aos sábados). Na Av. Geiulio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

dar um salto com a implantação dos postos de atendimento 
avançados. 

OutuBro 

Para sua pesquisa; 
Outubro é o décimo mês do ano civil, com 31 dias, assim 

chamado, porque era o oitavo mês do antigo calendário romano, 
que começava por março (do latim Octobre, de Octo, oito). 

Fonte: Edipe. 

Turma d a REdAçÃo 

Um abraço ao pessoal responsável pela editoria e editoração 
eletrônica do seu Jornal Capital: 

JosafáRamalho (diretor de redação); Eliene França (diretora 
gráfica); Cláudia Pinheiro (diretora de informática) e os 
subeditores Francisco Duvalle e Renilson Sousa. 

E ainda para os seguintes colaboradores: Linda Veloso, 
Soraia Luiza, Renilson Sousa, Jorge Quadros, Thompson Mota 
e Messias Júnior (que está se recuperando de um acidente de 
moto). 

EfEMÉRÍdES 

Comemora-se hoje, 16-10: 
.Dia da Ciência e Tecnologia; 
.Dia Mundial da Alimentação; 
.Dia Nacional do Anestesiologista; 
.Dia de Sta. Edwirges, protetoras dos endividados. 
Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenter, sob a 

direção do Dr. Tadeu (721-8921). 

mm 

 •] 
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Destaque também hoje, para os executivos Marcos 
Ferreira Torres (diretor) e Elis Nóbili (gerente- 
administrativo-financeiro) da Tocauto, a revendedora 
Volkswagen que está entre as de maior prestígio da 
rede em todo o País. Valendo ressaltar que, na área de 
incentivos pessoais ao esporte local, Marcos Torres e 
Elis Nóbili, estão na lista dos mais novoso sócios do 
arwel Esporte Clube, por indicação do Ten. Cel. 
Diógenes Dantas Filho, Comandante do 50s BIS e sócio 
de honra da primeira escolinha de Futebol de 
Imperatriz, comandada pelo incansável Moreira Silva. 
Vale o registro. (Foto: Moreira Silva). 

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 matricula 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 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

wAo/Ua 

Materiais para- 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
v 

IMPERATRIZ 

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

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 r ; 

Imoeratriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDfl. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exàmcs 
I mboraíorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes da 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Morio dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Dominaues. 1400 - Centro - Fon^- 721-4135 - Imneratriz - Maranhão 
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Líderes indígenas denunciam abandono de aldeias 

Durante encontro com representantes da Funai, índios reivindicam melhor assistência médica 

índios Guajajaras de 
Amarante, Barra do Corda e 
Arame participam em 
Imperatriz de um encontro com 
funcionários da Funai na cidade. 

0 objetivo da reunião, é 
discutir temas como a extração 
ilegal de madeira nas aldeias e 
o tráfico de drogas. 

O Ibama também participa 
do encontro, onde expõe a 
necessidade de que a ação das 
madeireiras seja rigorosamente 
fiscalizada, o órgão quer 
sensibilizar as lideranças 
indígenas para a necessidade 
que eles também estejam 
empenhados nessa tarefa. 

Para a Funai, a 
responsabilidade de alertar 
para as conseqüências do tráfico Meio Ambiente preocupa Funai e Ibama 

de drogas, onde índios 
terminam sendo coniventes 
com a ação de traficantes que 
possuem livre acesso em 
muitas aldeias. 

Durante os debates, as 
lideranças índigenas expuseram 
o "outro lado da história", 
segundo eles, as aldeias vivem 
hoje em total estado de 
abandono. É, segundo eles, 
grande a incidência de casos de 
Malária, Sarampo e Pneumonia 
e outras tipos de doenças que 
flagelam crianças, jovens e 
adultos. 

Os índios reclamaram da 
falta de uma política de 
assistência médica capaz de 
garantir o mínimo de saúde nas 
aldeias, e reivindicam melhor 

aplicação de recursos nesta 
área. 

A Funai por sua vez, 
reconhece que pouco tem sido 
feito, e num balanço 
apresentado recentemente, 
mostra que em 5 anos, os 
recursos destinados aos índios 
foram reduzidos em 50%. 

Terminado o encontro, 
índios, Funai e convidados para 
os debates, elaborarão um 
documento que será enviado a 
presidência da Funai em 
Brasília. Na oportunidade do 
encontro, discute-se ainda, as 
possibilidades que as 
reivindicações sejam entregues 
pessoalmente na capital 
Federal, por uma comissão a 
ser formada nesta reunião. 

Empresas assinam acordo para Reunião em Belém denuncia 

trabalho nos fins de semana colonialismo contra o Norte 

A medida vai proporcionar a criação denovas vagas no 

mercado de trabalho, beneficiando desempregados e 

estudantes 

Para os representantes da região Norte, o Centro-Oeste, 

particularmente impõe discriminação 

A Caterpillar Brasil Ltda está 
entre às empresas queassinaram 
acrodo com o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba que 
criará entre 40 e 6o vagas para 
cumprir jornada especial nos 
fins-de-semana. O objetivo des- 
te acordo é dar oportunidade de 
trabalho a desempregados, es- 
tudantes universitários e de 2° 
Grau e formandos do Senai. Ini- 
cialmente, serão oferecidas va- 
gas na produção. 

Os novos empregados terão 
os mesmos benefícios e salários 
admissionais dos empregados 
efetivos da empresa, inclusive 
transporte, assistência médica e 
cesta básica, oferecida através 
de vale compras no valor de R$ 
45,00 mensais. A jornada será de 
16 horas efetivas de trabalho, 
sendo 8 horas no sábado e 8 no 
domingo e mais 1 hora para re- 
feição e descanso. 

Este ano, o aquecimento de 
vendas para a América Latina e 
para o mercado norte-america- 
no resultaram num aumento de 
produção da ordem de 30%. Este 
fato já gerou a contratação de 300 
novos empregados e está crian- 
do, também, a oportunidade de 
novas vagas para o trabalho nos 
fins-de-semana. 

Durante o ano, a Caterpillar 
Brasil estará investindo US$ 20 
milhões em sua unidade indus- 
trial de Piracicaba, no interior do 
Estado de São Paulo. ESte valor 
será aplicado na modernização 
e automação dos processos 
indutriais e sistemas de contro- 
le de manutenção e manufatura 
e no lançamento de novos pro- 
dutos. Com estes investimentos, 
a empresa busca continuar man- 
tendo seus níveis de competiti- 
vidade global, oferecendo ao 
mercado produtos de última ge- 

ração que atendam as necessi- 
dades de seus clientes no mun- 
do todo. 

Se o atual aquecimento de 
negócios persistir, no Mercosul 
e na América Latina, como 
umtodo, níveis semelhantes de 
investimentos continuarão a ser 
feitos, podendo atingir cerca de 
US$ 50 a 80 milhões nos próxi- 
mos 5 anos, de forma a manter 
atualizado seu parque industrial 
e sua linha de produtos, compos- 
ta atualmente por 18 diferentes 
modelos englobando motonive- 
ladoras, pás-carregadeiras de 
rodas, tratores de esteiras e 
moto-escrêiperes, e introduzir 
novos produtos e tecnologias. 

A Caterpillar se situa entre as 
30 maiores empresas exporta- 
doras brasileiras e as cem maio- 
res latino-americanas, com 70% 
de sua produção destinada ao 
mercado externo 

v 
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Suassuna: Reunião em Belém para falar de Orçamento 

Educação 

íduc participa 

avalia a Educ 

Professores da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc) participaram nos dias 
10 e 11 de outubro do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB). O 
evento, que foi coordenado pela 
Subsecretária de Educação, 
ocorreu o dia inteiro, nas 
dependências da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). 
No local estavam presentes 
professores de 4<3 e 89 séries, 
das áreas de português, 
ciências e matemática, e 
professores de segundo grau, 
nas áreas de química, física. 

biologia, tanto de escolas 
municipais, como estaduais e 
particulares.O SAEB é realizado 
periodicamente em cuprimento 
à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação com o objetivo de 
avaliar o rendimento escolar. 
Uma equipe de São Luís orientou 
os instrutores que irão trabalhar 
as matrizes curriculares de cada 
área específica com os 
professores. Três escolas 
municipais estiveram 
representadas no evento, entre 
elas: Tocantins, com seis 
professores de 8ã série, CIEI III, 
com cinco professores de 4a 

série e Mariana Luz, com seis 
professores também de 8a série. 
As escolas foram selecionadas 
por sorteio pela Secretaria de 
Estado da Educação, em São 
Luís.Segundo Rufíno Teixeira, 
assistente pedagógico da Seduc, 
o SAEB foi concebido com o 
objetivo de apoiar a formulação, 
a reformulação e o 
monitoramento de políticas 
voltadas para a melhoria da 
qualidade, equidade e eficiência 
da Educação no Brasil. 

O primeiro levantamento de 
dados do SAEB realizou-se em 
1990 e o segundo, em 1993, 

ambos coletando informações a 
partir de uma amostra nacional 
sobre três eixos de estudos: le - 
Rendimento, 2Õ - Perfil e Prática 
Docente e 3e - Perfil dos 
Diretores e Formas de Gestão 
Escolar. Rufino explica que essa 
experiência foi um fator decisivo 
para a implantação de uma 
cultura avaliativa da educação 
básica no Brasil. Segundo ele, 
seu efeito multiplicador já se faz 
sentir em estados e municípios 
que, a partir de seus resultados, 
estão adotando políticas e 
estratégias para superar antigos 
problemas do ensino público e 

realizando avaliações 
censitárias em suas redes.Em 
Imperatriz os instrutores, 
juntamente com os demais 
participantes, procuram 
identificar os níveis de 
conhecimento, a partir de 
situações de aprendizagem 
apresentadas. No local, foram 
mostradas as avaliações já 
feitas pelo SAEB no Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. 
Houve também exibição de 
vídeos que mostravam como 
esse trabalho vem sendo 
desenvolvido nas escolas, além 
de leitura circular comentada. 

Por designação do 
presidente da Comissão Mista 
de Orçamento, senador Ney 
Suassuna (PMDB-PB), a quarta 
reunião regional de discussão 
do Orçamento para 1998, 
realizada em Belém, foi 
presidida pelo deputado José 
Priantini. Em nome dos estados 
nortistas, ele registrou sua 
profunda inquietação com o que 
chamou de "colonialismo" a que 
o Norte estaria sendo 
submetido, particularmente 
pelo Centro-Sul. 

A coordenação geral do 
encontro coube ao senador 
Courinho Jorge (PSDB-PA), 
que solicitou aos 
representantes dos vários 
estados a discrimina i 
detalhada das demandas, para 
posterior consolidação, a ser 
feita entre as bancadas federais 
e as respectivas relatorias da 
comissão mista. 

Estiveram presente o 
governador do Amapá, João 
Capibaribe, os secretários de 
Planejamento das unidades 
federativas do Norte, prefeitos 
e vereadores. 

Em nome do governador do 
Pará Almir Gabriel, o sub- 
secretário estadual de 
Planejamento, Sérgio Leão, 
apresentou os projetos para o 
estado, a maioria deles 
contemplada no Orçamento 
para 1998, mas em montante 
insuficiente. 

Tal é o caso, conforme 
exemplificou, das BRs 316,230 
e 158 e da recuperação do porto 
de Santarém, cuja importância 
regional estaria no carreamento 
das cargas transportadas 
através da hidrovia do rio 
Madeira. 

Outra demanda estadual 
refere-se à conclusão, no 
âmbito dos recursos geridos 
pelo Ministério de Minas e 
Energia, da rede de 
transmissão de energia elétrica 
para o Baixo Tocantins. 

1c Rodeio 

bspora de Ouro 

Período 

16 a I9.I0.97 

*)mftenaútc$ 

Premiação: 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Domingo Alegre 

É no BIC 

Das 10hs ao meio-dia 

E na TV Capital 

☆ ☆☆ 

☆ ☆☆ Í9 de acctuífto- 

O desafio contínuo. O programo que 

Iros uma novidade atros da outro, 

participe você também 

(Golé<g4o Urlbaino Rochai respoinude 

sohme PERÍODO GETULXSTA 

e (Coiégpíio Castelo Biranco Fesipoinude 

solbre ais PLANTAS 

Gincana A A tV 

Esportiva ^ ^ 

*** ☆☆☆ 

Gincana 

Cultural A A A 

Show de 

Calouros 

A A A 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

Apresentação: 

Gonor F arias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

A A A 

A A A 

DOMINGO AlEGkE - A 

MOVA IMAGEM DA TV 

IMPERATfdZEMSE 

Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélío Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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Açailândia joga no Pedro Maranhão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Super Copa 
0 São Paulo venceu com 

um gol de Aristizabal o 
Flamengo por 1 x 0 na terça 
feira (14) no Murunbi pela 
Super Copa dos Campeões 
da Libertadores. O Jogo foi 
considerado pela crônica 
esportiva como um dos mais 
fracos já disputados entre os 
dois times. 

Com a vitória o São Paulo 
lidera o grupo com 7 pontos 
. O Flamengo vem em 
seguida com 6 pontos. 
Somente um time se 
classifica para a próxima fase. 

FMF 
O Presidente Alberto 

Ferreira ainda apesar de ter 
realizado o primeiro jogo 
entre Moto x Sampaio ontem 
na melhor de quatro pontos, 
encontra dificuldades para 
terminar o Campeonato 
Maranhense deste ano. 

Alberto , marcou um 
quadrangular entre 
Imperatriz, Caxiense , Moto 
e Sampaio. Mas o diretor da 
Caxiense Duquinha disse 
antes da reunião do conselho 
arbitrai que aconteceu na 
semana próxima passada que 
devido algumas mudanças 
que a FMF quer fazer no 
regulamento , 
principalmente no que 
conserne a renda, o seu time 
não irá jogar o restante da 
competição. 

acreditamos que para os 
próximos jogos da Seleção 
ele será relacionado. 
Segundo Zagalo ,o jogador 
estará entre os 22 que serão 
convocados para a Copa da 
França. 

Amador 
Dois jogos serão 

realizados na noite de hoje , 
no Estádio Municipal. 

Americano x Botafogo 
Horário : 19 horas 
Sena x Ajuventus 
Horário : 21 horas 

Sedei 
O secretário da Sedei , 

Jailson Siqueira afirmou que 
irá contratar três jogadores 
as disputas das semi finais 
do Copão. O Time já o atual 
campeão e segundo Jailson 
, o caneco deve continuar 
com a Cidade de Porto 
Franco. 

Os jogadores contratados 
deverão promover estréias 
no jogo de domingo entre 
Porto Franco x 
Tocantinópolis. 

João Lisboa 
O Secretário da Sedei , 

Euripédes Batista quer um 
amistoso para o próximo 
sábado na Cidade de João 
Lisboa entre a Seleção local 
e um time ainda a ser 
definido. O Secretário disse 
que a Seleção quer jogar para 
dar ritmo aos seus jogadores 
. O Clima na Seleção é dos 
melhores após o resultado 
considerado pela comissão 
técnica e jogadores, de 
positivo. Um empate com 
Tocantinópolis em seu 
campo. João Lisboa folga na 
tabela do Copão e só volta a 
jogar no dia 26 no Cafeteirão 
com o time de PortoíFranco. 

Corinthians 
Uma derrota para o 

Santos 1 x 0 no meio de 
semana , na Vila Belmiro, 
deixa o time na zona de 
rebaixamento. O Timão tem 
23 pontos. O Próximo jogo 
será em Belo Horizonte com 
o time do Cruzeiro. 

Cada rodada do 
Campeonato Brasileiro é 
decisiva para os times que 
desejam classificação e 
também para os que estão 
na zona do rebaixamento. 

Cavalo de Aço 
A Diretoria do time, se 

está trabalhando é por 
debaixo dos panos. 

O Quadrangular deve 
começar daqui a duas 
semanas e não temos nada 
sobre a formação do time do 
Imperatriz. O torcedor está 
na expectativa da formação 
do time. 

O Presidente Sebastião 
Regis ainda não falou a 
imprensa esportiva. 

Edmundo 
O Jogador após criticar o 

árbitro Dacildo Mourão em 
um jogo do Vasco da Gama 
em Natal , não mas falou a 
imprensa esportiva. De lá pra 
cá , Edmundo melhorou o 
seu futebol, está fazendo gols 
e é o artilheiro do 
Campeonato com 20 gols. 

Apesar de não ter sido 
convocado por Zagalo para o 
amistoso em Belém , 

Sampaio 
A Diretoria do time , já 

esqueceu o jogo de ontem 
pelo Campeonato 
Maranhense. 

O Pensamento do grupo 
está agora no jogo do 
Campeonato Brasileiro 
.domingo com o time do 
Santa Rosa no Estádio 
Castelão. No primeiro jogo , 
o Sampaio empatou em 
Belém em 0x0. 

Time da terra do ferro venceu a primeira das semi finais 

Na primeira fase do Copão 
Maranhão do Sul, o time de 
Açailândia conseguiu realizar a 
melhor campanha em uma 
chave que contou com os times 
de João Lisboa , Sena e Dom 
Elizeu. 

A Seleção de Açailândia 
realizou a seguinte campanha: 

0x0 Dom Elizeu 
2x1 João Lisboa 
3 x 2 Dom Elizeu 
2x2 João Lisboa 
O técnico do time , Paulo 

César disse que a campanha do 
primeiro turno com um 
aproveitamento de quase 100%, 
é fruto de um trabalho que está 
sendo realizado com muita 
seriedade e determinação por 
parte de todos ,desde a 
comissão técnica até o roupeiro 
do time. 

Paulo César afirmou também 
que nesta segunda fase, ou semi 
finais, o seu time começou com 
o pé direito, conseguindo uma 
vitória fora de casa. 

Açailândia venceu no 
domingo (12) ,o time Balsense 
pelo placar de 1 x 0, em Balsas. 

Com 3 pontos ganhos, segue 
firme em busca da segunda 
vitória, para continuar na 
liderança. O Próximo jogo será 
realizado neste domingo dia 19 
no estádio Pedro Maranhão 
com a Seleção de Estreito . 

A Diretoria da Seleção ainda 
está tentando ganhar os pontos 

Açailândia quer pontos do Sena 

do Sena, para melhorar a soma 
de pontos. Segundo a diretoria 
se Açailândia classificar nesta 
fase, a decisão pode ser 
realizada no Estádio Pedro 
Maranhão.O Empresariado de 
Açailândia está contribuindo 
com o time local . Além dos 
empresários o time conta com 
o apoio da Câmara Municipal 
, Prefeitura , Liga Esportiva e 
Sedei. 

O Torcedor local lota as 
dependências do estádio 

Pedro Maranhão em dias de 
jogos, e segundo informações 
do Presidente da Liga , 
Ademir Nunes , nos jogos das 
semi finais em Açailândia o 
público pode superar a casa 
dos 3 mil pagantes.Ademir 
afirmou ainda que o torcedor 
de Açailândia acredita no 
trabalho que está sendç feito 
pelas pessoas que estão a 
frente do esporte local e dão 
a resposta comparecendo nas 
arquibancadas do estádio 

Pedro Maranhão. 
Para o jogo de domingo , o 

público está sendo esperado 
em grande número .visto que 
o time vem de uma importante 
vitória no último domingo 
quando venceu a Seleçãq. de 
Balsas pelo placar de 1 x * O 
Técnico Paulo César está 
treinando intensivamente, 
pois segundo ele tem que 
vencer o jogo de domingo , 
porque jogará em seus 
domínios. 

Americano x Botafogo cumprem tabela 

Ajuventus (já classificada) enfrenta a Sociedade Esportiva Nobre Armações 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz terá seqüência na 
noite de hoje com a realização 
de dois jogos no Estádio 
Municipal. 

Americano x Botafogo 
Horário : 19 horas 
Sena x Ajuventus 
Horário: 21 horas 
Os jogos que estão sendo 

realizados , são os que foram 
adiados de rodadas anteriores 
e como os jogos programados 
pela Lif , ou seja os da tabela, 
já foram realizados. 

Faltam apenas os 

atrasados que terminarão no 
próximo sábado ( 18 ) com o 
jogo Sena x Botafogo as 16 
horas no Estádio Municipal. 

Dois times já estão 
garantidos no quadrangular 
final do Campeonato. 

O Líder Marília e o time do 
Bananal , estão classificados. 
Ajuventus e Sena correm 
desesperadamente em busca 
das duas vagas que restam. 

O jogo de hoje das 21 
horas, Ajuventus x Sena está 
sendo esperado com muita 
expectativa por ambos , pois 

dependem de um resultado 
positivo para confirmar de vez 
a classificação para o 
quadrangular final do 
Campeonato. 

O Presidente da LIF, Artur 
Moura dos Santos, disse que 
está na expectativa de bons 
jogos no quadrangular final , 
pois será disputado pelos 
quatro melhores times da 
Cidade. 

Ele frisou ainda que espera 
muitos torcedores nos jogos 
finais e que possam superar os 
Campeonatos anteriores. 

O Presidente lamentou 
alguns incidentes que 
ocorreram , mas que foram 
resolvidos de acordo com as 
leis do futebol , não 
beneficiando time A ou time 
B. 

Pelo bom desemperl.jV(.;que 
vem realizando á frente da 
junta governativa , Couraça 
está sendo solicitado por 
alguns dirigentes a disputar as 
eleições no final do ano e 
exercer mais um mandato á 
frente da entidade maior do 
futebol Imperatrizense. 

Santos vence timão na Vila 

Dois jogos no meio de semana pelo Brasileirão 

O Campeonato Brasileiro da 
série A, tem apenas dois jogos 
no meio de semana. 

Na terça feira (14 ) na Vila 
Belmiro em Santos. 

O time Santista venceu o 
Corinthians pelo placar de 1 x 0 
, gol de Jean. Com o resultado o 
time do Corinthians continua na 
zona do rebaixamento com 23 
pontos . O Timão ainda tem 5 
jogos a realizar.O Time do 
Santos está em uma situação 
diferente , tem 33 pontos e 
ocupa a 6ã colocação.Ontem 
quarta feira , o time do 
Bragantino enfrentou o 
Botafogo , conforme a tabela da 
CBF 

A Classificação é a seguinte 
Vasco' 42 
Internacional - 42 
Portuguesa - 39 
Atlético MG - 38 
Flamengo -34 
Santos -33 
Palmeiras - 31 
Juventude - 30 
Vitória - 29 
América RN -27 
Paraná - 27 
Coritiba - 26 
Botafogo-26 
Atlético PR -25 
Sport -25 
São Paulo -25 
Bahia -25 

Grêmio -25 
Corinthians- 23 
Bragantino - 23 
Criciúma - 23 
Cruzeiro - 23 
Goiás - 23 
Guarani -17 
Fluminense -14 
União -14 
OBS ; Os pontos de 

Bragantino x Botafogo não 
foram computados. 

Próximos jogos 
Sábado (18) 
21h30 Flamengo x Palmeiras 
21h30 Goiás x Fluminense 
16h-Juventude x Portuguesa 
17h Cruzeiro x Corinthians 

Domingo (19 ) 
17h Vasco x Botafogo 
17h América RN 

Bragantino 
16h- São Paulo x Coritiba 
16h - Atlético x Santos 
16h- Guarani x Sport 
16h- União x Atlético MG 
16h- Paraná x Vitória 
16h - Grêmio x Criciúma 
Artilheiros 
Edmundo (Vasco) 
20 gols 
Cristian (Inter) 
14 gols 
Dodô (São Paulo) 
Rodrigo (Portuguesa) 
11 gols 

t£iae Jornal Capital 721 

2506 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

eu quero 

Refrigerador 
R$ 525,00<7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Porta reversível 
* Sistema de degelo fácil 
* Porta - ovos removível 
" Gavetas para gelar líquido e garrafas 
* Design com formas arredondadas 
* 293 litros 

39. 50 

OÍ7 7+4 CHEQUES DE 11$ 113,20 

Cônsul^ 

10 PECAS 

NA COJV&PRA DE ^ 

OUALOUER PRODUTO COI1SUl<3£> 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 

24 LOHC NECK 

Fogão Essencial Next 
R$ 163,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

12 20 

OV 1+4 CHEQUES DE l?$ 35,15 

>-:■ í 

Cônsul^ 

Mesa Inox 
Botões embutidos 
Prateleiras do forno 
com trava de segurança 
Garantia de 1 ano 

18 PECAS 

Conjunto de Som 
R$ 378,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

28 

* Duplo Deck 
"AM-FM 
* 180 W PMPO 
* Controle remoto 

40 

OU 1+4 CHEQUES DE 81,50 

PHILCO 
TWCOISAS QUE Wi MUO W MA»0C£. 

15 PECAS 

Vídeo Game 
R$ 239,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

l^ll^jd^l..T^ 

acompanha 

um cartucho 

26. 90 Super Set 
Super c/ mario word 

Vbcê ma 

TV 20" Cores 
R$ 329,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

389oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 72,50 

Sufi&t 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
' TV :VHF,UHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 

20 PECAS 

Vídeo Cassete 
R$ 299,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

TOSHIBA 

34,so 

OU 1+4 CHEQUES DE 66,00 

V ^ ^ ^ x..Ã 
O ^ W ® 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
' Informações em Português/Inglês 
■ VHF / UHF e CATV 
' Tracking automático 
' Limpeza automática • Timer 
' 100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 

20 PECAS 

Ferro Automático220V 
R$ 16,90/7 17>//7 OU 
1+11 Mensais de 

ARMO 

1 

* Design moderno e arrojado 
' Leve: não cansa para pasar 
' Cabo fechado para melhor empunhadura 
' Regulagem para jeans 
" Mais estável na posição de descanso 

90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,60 15 PECAS 

Bicicleta 
R$ 139,00/7 IW//7 í 
1+23 Mensais de 

10 50 

OU 1+4 CHEQUES DE 29,95 

rnrmti 

08 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 18/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz, Plano Carnet 24X (1+23) juros de 6% a.m 12X (1+11) juros de ó e 6,5% 
a.m. Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 e 5% a.m. Plano com ou sem entrada, pgtos. de 

TO om VI A l^lr^ ca ^ \/or.Hr^ç n nrDTO Ó 
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"Lourinho e Erasmo" 

procurados pela Civil 

Os dois elementos são acusados de ter enforcado aposentado 

0 chefe de capturas da 
Delegacia de Roubos e Furtos - 
agente Edilson Santos afirmou 
na última terça-feira que todas 
as invesgações já realizadas até 
agora dão conta de que os 
elementos "Lourinho e 
Erasmos" enforcaram o 
aposentado Anderson Pereira 
da Costa. 

O crime ocorreu por volta 
das 14h00 do dia 07 de outubro, 
quando o aposentado se 
encontrava dentro de sua 
residência. O aposentado tinha 
69 anos de idade, e foi 
surpreendido pelos dois 
elementos quando se 
encontrava no interior da casa 
onde residia. 

De acordo com Edilson 
Santos os dois elementos se 
encontram foragidos, mas a 

Ü 

ü 

Edilson Santos, perto de elucidar o crime do aposentado 

Polícia já tem pistas dos 
mesmos, e a qualquer 
momento poderar captura-los. 
Os dois elementos já tem várias 
passagens pelas delegacias de 
Polícia de Imperatriz, por 
acusação de assaltos, 
arrombamentos e outros. 

Afamilia não acredita que os 
elementos levaram dinheiro do 
aposentado. Já a Polícia 
sustenta a tese de que os dois 
elementos nada levaram da 
vítima. 

Para matar o aposentado os 
arrombadores usaram um fio 
de telefone, onde enforcaram o 
mesmo. 

Dentro da residência a 
Polícia encontrou tudo revirado 
e ainda uma marreta que foi 
usada na tentativa de abrir o 
cofre da vítima. 

PC tentar elucidar crime de latrocínio 

Sobrevivente da tentativa de assalto garante envolvimento de "Cláudio" 

O delegado Augusto 
Cabina, pediu na última 
semana prisão provisória para 
o elemento Claúdio Rosário da 
Silva, maranhense, casado, 20 
anos de idade, residente no 
bairro Santa Rita. Ele é 
acusado de ter assassinado o 
pedreiro Pedro Lopes de 
Souza, maranhense, casado, 
também residente no bairro 
Santa Rita, crime ocorrido no 
dia 04 de outubro de 97. 

A vítima foi morta com um 
tiro de revolver no pescoço, 
quando trafegava pela rua 
Principal no bairro Santa Rita. 
O acusado foi atingido com 
vários golpes de faca tipo 
pexeira, mas conseguiu 
sobriver. Socorrido por dois 
agentes da Polícia Civil, ele foi 
levado para o Hospital de 
Plantão naquela noite, mas foi 
reconhecido como um dos 
elementos que tentaram o 
assalto. 

O primo de Pedro, 

: CTP 

,.V' 
m 

O caso foi registrado na delegacia de Policia do l 9 DP 

Gildevan da Silva Costa, 
maranhense, 23 anos de 
idade, que também foi 
alvejado com um tiro de 
raspão no braço esquerdo 
disparado pelo acusado, 
reconheceu o elemento 
Claúdio Rosário da Silva. 

O crime a tentativa de 
homicídio ocorreu por volta 
das 21h00 quando Gildevan e 
seu primo se dirigiam ao 
Clube Casa Branca, onde 
estava acontecendo uma festa 
de reggae, com eles 
caminhavam também duas 
mulheres, que só não foram 
alvejadas devido ter saido do 
local as pressas. A vítima que 
portava uma faca tipo pexeira 
acabou desferindo duas 
facadas em Claúdio, que 
ferido acabou fugindo do 
local, não agüentando aos 
ferimentos pediu socorro para 
os dois agentes da Polícia 
Civil que trafegavam pelo 
local. 

Braçal é cusado de tentar 

espancar sua propna mae 

Polícia Militar age rápido e evita a ação de um jovem 

contra a familia no bairro Nova Imperatriz 

Silvino dos Santos, 
maranhense, 31 anos de idade, 
braçal, residente na Rua 
Juventude - bairro Nova 
Imperatriz foi preso por uma 
patrulha da Polícia Militar 
quando tentava espancar sua 
própria mãe. 

O acusado foi apresentado 
pelo comandante da viatura- 

sargento Pestana, na 
Permanência da Roubos e 
Furtos - Delegacia de Plantão 
na noite do fato. 

De acordo com a Polícia o 
pai do jovem solicitou a 
presença da PM para conter o 
valentão. 

A origem da investida contra 
sua própria mãe a doméstica 

Cenícia Rodrigues, 52 anos de 
idade, foi devido a mesma ter 
evitado que o acusado 
investisse contra a vida do seu 
próprio irmão, o menor E.S.M., 
estudante, de 17 anos de idade. 

Bastante revoltado, e por 
motivos desconhecidos,Silviilo 
teria travado uma luta corporal 
com o menor vindo a espanca- 

lo bastante até fraturar o braço 
esquerdo do mesmo. Ao ver a 
indguinação de Silvino, a mãe 
do menor tentou separa-los e 
foi ameaçada pelo mesmo. 

De acordo com a PM, 
elemento também se recusou a 
se entregar, fazendo com os 
policiais usave da força para 
levá-lo até o plantão da Depol. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberfh Aleixo 

Arrombamento 
Antonieta de Jesus 

Soares, maranhense, casada, 
residente na Rua Imperatriz 
- Parque Alvorada II- 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram 
a porta dos fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos, entre os quais, um 
video Cassete Philips - 4 
cabeças e uma TV açores 16 
polegadas. Fato ocorrido 
entre 19h00 e 20h30 horas da 
última terça-feira. 

Perda 
de documentos 

Aderbal Soares Pimentel, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Ouro 
Verde- esteve na Depol para 
comunicar que perdeu todos 
seus documentos pessoais. 
Tais como Carteira de 
Identidade Civil, Título de 
Eleitor e outros. Fato 
ocorrido quando o queixoso 
trafegava pelo centro 
comercial. 

Perda 
de documentos 

Maria Djanira dos Santos, 
maranhense, casada, 
residente no bairro Vila 
Lobão comunicou que 
perdeu uma bolsa contendo 
sua Carteira de Identidade 
Civil, Titulo Eleitoral e 
outros documentos. Fato 
ocorrido na tarde da última 
terça-feira em viá pública. 

Perda 
de documentos 

Edir Magalhães de 
Oliveira, maranhense, 
solteiro, residente no Parque 
do Buriti steve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
porta cédula contendo vários 
documentos pessoais. Tais 
como Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de 
Identidade Civil e outros. 

Perda 
de documentos 

Wilson Antunes Camilo, 
cearense, solteiro, 
residente na Coriolano 
Milhomem, esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua bolsa contendo todos 
seus documentos pessoais, 
tais como, Carteira de 
Identidade Civil, C.P.F., 
Titulo Eleitoral e outros. 

Furto 
de documentos 

Vicente Ferreira de 
Carvalho, maranhense, 
solteiro, residente no bairro 
Vila Nova, esteve na 
Delegacia de Polícia 
comunicar que perdeu uma 
bolsa tipo porta cedula- 
contendo vários 
documentos pessoais e os 
documentos de uma 
mobilete Agrale. 

Furto 
de bick 

Moisés Cardoso Pires, 
mineiro, casado, residente 
na Rua Paraíba, bairro Nova 
Imperatriz, esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que elementos 
desconhecidos levaram sua 
bicicleta Caloi-Ceci, cor 
azul, ano 97, furtada quando 
estava estacionada em 
frente sua residência. De 
acordo com o comunicante 
a bicicleta estava em poder 
de sua irmã, menor de 
idade. 

Perda ^ 
de documentos 

Noêmia dos Santos, 
maranhense, solteira, 
residente no bairro Bom 
Jesus comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identida Civil. Conforme a 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde da última terça- 
feira. 

PLANTÃO POUCIAL 

Quinta-feira, 16/10/97 
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Vandir 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 
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Agentes 
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