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Municipalização da 

Saúde será votada hoje 

Política 

Corrida pela 

liderança 

O prefeito lidou Marques de 
cotiza tem boas razões para 
está feiiz da vida e tranqüilo com 
o sucesso que vem tendo em 
sua administração. 

Na reviravolta dentro do 
PMDB, lldãotem agora a maior 
bancada na câmara, justamente 
a do PMDB. 

Os vereadores Ribamar 
Milhomem, Pimentel. Fuv 

Porão, Arnaldo Alencar e 
André Paulino estão a 
disposição de lldon Marques 
para ser o lider do partido na 
Câmara. 

Confira mais detalhes na 
coluna Imperatriz Urgente 
assinada pelo jornalista 
Francisco do Valle, além do 
mundo político, ondas curtas e 
a foto do dia Página 2-4 
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Programa Domingo Alegre leva estudantes ao delírio 

INDICADOR 

CAPITAL. 

* ll\ 

Reunião define nova 

tabela no Gopão 

A municipalização da Saúde 
de Imperatriz será analizadahoje 
pelo Conselho Municipal. 

A discussão em torno do 
assunto, já vem sendo mantida 
há meses, e embora tenha sido 
grande os esforços do prefeito, 
o processo de municipalização 
ainda foi definido. 

0 executivo municipal 
acredita obter sucesso no 
encontro de logo mais. 

Para lldon Marques, a saúde 
de Imperatriz só terá a qualidade 
desejada, quando o processo 
estiver totalmente concluído. 

Parte do primeiro escalão da 
saúde local, responsabiliza 
membros da esquerda pela não 
demora na aprovação do projeto. 

Página 1-4 

A reunião de hoje na Amsul paraaSeleção de Açailândia que 
define a próxima fasedoCopâo vem conseguindo se apresentar 
Maranhaodo Sul A competição bem dentro e fora de casa 

Alar Comercial que foi bastante movimentada O seleção da gameleira de 
Compra  RS 1.0935 ... . , J , 

,, . , na primeira lase poderá ter no acordo com o prefeito Salvio Dólar Comercial ... 1 

Vcn(1,  ^5 j oçrn proxmio domingo o mino desta Dino lera um novo padrão de 

Dólar Paralelo ,aS(' jogo nesta segunda fase. 
Compra  R$1,125 O maior destaque até aqui é Página I-10 
Dotar Paraicio ^ ■ Campeonato Brasileiro 

Dólar Turismo 

é™. Esquenta a briga 
Ouro (g) * 1 * ^ 

r;.;—no Jorasileirao 
Rs.ndimonto l.LoS,., o Campeonato Brasileiro praticamente sai da laterna e 
üfir , . ... ■ , 
Vâjor —   R$0 9108 (Icmc ano ja entrou para a assume a vice-hderança da 

Salário Mínimo bistoriadofutebolnacionalcomo competição. 
Setembro  R$ 120,00 o mais competitivo. Veja como está o seu time no 
Salário Fam ília O que parecia impossível está placar geral do Brasileirào na 
Valor R$7,66 acontt-cendo. A vasco Página 1-10 
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Aciole expõe 

na Uema 

Obras da Praça Mane Garrincha entra em fase de acabamento 

Exposição lembra 

assassinato de Renato 

» « 
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A exposição Arte Nativa do 
artista plástico Aciole Bastos, 
que terá continuidade até o dia 
10, já recebeu a visita de 
centenas de curiosos em 

M Saúde 

O projeto Bacurí eu 
Acredito!- obteve resultado 
post ivo. 

A avaliação foi feita pela 
S< vrotaria d* • Sai ide do mu nicipio 
que durante os trabalhos visitou 
11.442 pessoas do bairro. 

conhecer o seu trabalho. 
Muitas peças, já foram 

vendidas. A exposição ainda 
mostra riquezas tipicamente do 
Nordeste. Página 1-3 

() médico e viereprefeito Lnís 
t arlos Noleto considerou o o 
projeto Bacurícu acredito! como 
"grandioso ", (4c destacou como 
lendo rido importante para a 
saúde pública. 

Página 1-6 

Nesta última segunda-feira 
(06) foi lembrado o assassinato 
do ex-prefeito de Imperatriz 
Renato Cortez Moreira. 

Três vezes prefeito da maior 
cidade do inferior do estado, 
Renato Moreira foi impedido de 
tirar seu último mandato quando 

foi assassinado friamente na 
manhã do dia 06 de outubro de 
1993. Na época, várias pessoas 
foram envolvidas no caso Renato 
Moreira. 

Encontram-se presos até 
hoje os acusados de 
ageneiadores do crime Arnaldo 

Chaves Barbosa é Antonio 
Souza Silva. 

O pistoleiro Antonio da 
Conceição, que teve seu nome 
indicado como executor de 
Renato ainda continua 
desaparecido. 

Página 1-12 
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Madeira 

O Deputado Federal 
Sebastião Madeira, em 
entrevista coletiva ontem 
no diretório Municipal do 
PSDB, falou do possível 
acordo em apoiar a 
candidatura a reeleição da 
Governadora Roseana 
Sarney. Madeira afirmou 
que o seu discurso será o 

mesmo, o que muda, na sua 
concepção são os fatos 
políticos, a decisão está sendo 
a nível nacional, articulada 
pelo Ministro das 
Comunicações Sérgio Mota. 
Madeira foi praticamente 
sabatinado pelos Jornalistas, 
a pergunta fundamental é de 
como ficaria a sua ssituaçào 
perante o seu eleitorado, 
Madeira demostrou 
maturidade política e disse 
que o momento atual é outro, 
"a Governadora está dando 
uma demoslração de que está 
preocupada com o 
desenvolvimento de nossa 
região, ela está trabalhando 
com tenacidade e que o povo 
maranhense saberá 
sábiamente reconduzi-la ao 
poder, nas próximas 
eleições", afirmou o 
Deputado. Madeira não 
deixou sequer uma pergunta 
sem resposta, foi solícito para 
com a imprensa, na 
oportunidade, alguns aliados 
se demostraram descontentes 
com a posição do Deputado 
em apoiar a Governadora 

Roseana Sarney, estiveram 
prestigiando a coletiva, toda 
a bancada do PSDB nna 
Gamara Municipal, 
Raimundo Trajano Neto, 
Carlinhos Amo rim e Ademar 
Freitas, além da ex 
Vereadora Conceição 
Formiga, que ainda não se 
acostumou com a idéia de 
subir no mesmo palanque da 
Governadora. Uma das 
reivindicações do PSDB, á a 
candidatura do Deputado 
Jayme Santana para a vaga de 
Senador da Reepüblica, pelo 
discurso do Deputado, tudo 
leva a crer que os dois 
subirão no mesmo palanque 
no ano que vem, vamos 
imaginar, Madeira e Rosena 
contra Cafeteira e David. 
Façam suas apostas, a 
política é realmente muita 
dinâmica, é verdade  

Municipalização 

Deve acontecer hoje. terça 
feira. a votação da 
Municipalização da Saúde 
Pública aqui em Imperatriz, o 

Conselho Municipal se reúne 
logo mais, onde tudo pode 
acontecer. O Prefeito Ildon 
Marques aposta na vitória, no 
entanto, alguns membros do 
Conselho, da chamada 
esquerda devem pelo menos 
procastinar a votação. Mais 
uma vez o prefeito deve 
demostrar o seu poder de 
fogo, deve sair vencedor. Já 
alguns dias o Prefeito tem se 
reunido sislemáticamente com 
o Conselho no afã de decidir 
de uma vez por todas a 
problemática da 
Municipalização da Saúde em 
nossa cidade, o Sub secretário 
de Saúde Dr. Jairo Casanova 
está confiante na aprovação, 
vamos aguardar. A expectativa 
é grande, está previsto a 
participação da imprensa, das 
autoridades políticas e 
principalmente da classe 
Médica, por falar em classe 
médica, o presidente da 
Associação Médica, Dr. Itamar 
Fernandes. declarou 
recentemente que não está 
nada satisfeito com o rumo da 
Municipalização . 

Entre Linhas 

Vereador Simplicio Zuza Neto, presidente do Diretório 
Municipal do PSH em Imlperatriz { partido do ex Ministro 
Ciro Gomes) prestigiou a entrevista coletiva do Deputado 
Federal Sebastião Madeira. O depuado inclusive é amigo 
particular de Ciro Gomes, tanto é, que veio participar da 
sua campanha passada. Agora uma boa pergunta. A quem o 
Deputado vai dar o seu apoio, a Fernando Henrique Cardoso 
ou a Ciro Gomes ?????????? 

Fx vereadora Conceição Formiga não deu declarações a 
impresa, com relação ao apoio de Madeira para Rosena 
Sarney, demostrou uma pequena irritação, de quem não está 
gostando da idéia, Conceição Formiga que foi candiataavice 
na chapa de Madeira, deve acompanhar o Deputado, meia 
aborrecida. 

Luis Brasilia e Humberto Castro se faziam presente, 
foram apenas ouvir, ninguém estava representando a nossa 
Governadora na ocasião, é bem provável que no anuncio 
oficial do apoio do PSDB a Governadora, tenhamos a 
presença do Senador Teolonio Vilela, presidente do Partido 
a nível nacional. 

Caso Collor de Mello, ganhe o direito político, deve-se 
candidatar a Senador pelo seus Estado, Alagoas, inclusive 
fazendo tahclinha com sua Fs]x>sa RosaneCollor, que pretende 
se candidatar a uma vaga, na Cantara Federal. Por outro lado. 
já é certa a candidatura de Tereza Collor. também, paia a 
Camara Federal, Tereza. a viuva mais paquerada do País, 
segundo alguns analistas políco. tem sua eleição garantida. 

Jornal da Record tem audiência em Imperatriz 

Ancorado por Boris Casoy, o noticioso tem público garantido quando é veiculado 

A vinda de Boris Casoy 
para a Rede Record é 
considerada (antes de ele 
estreiar) um dos fatos mais 
importantes da TV brasileiea 
nos últimos anos. 

Boris é, hoje, o mais 
conhecido e um dos mais 
influentes jornalistas do 
Brasil. Ele conquistou esta 
condição apenas uns poucos 
meses após sua estréia na TV 
— e certamente não o fez por 
acaso. Boris redefiniu os 
horizontes do telejornalismo, 
mostrando ser possível ao 
mesmo tempo noticiar e 
opinar, expondo ao público o 
fato e, a seguir, expressando 
uma opinião informada e 
construtiva. Ao sintetizar o 
clamor do grande público em 
temas de política e economia 
nacional. Boris conquistou 
uma rara condição de 
unanimidade na TV brasileira. 

A postura, a correção e o 
talento profissional de Boris 
juntaram-se ao jornalismo da 
Record não só para amplificar 
a qualidade e a credibilidade 
do Jornal da Record como 
também para tornar possível 
o aumento do espaço de que 
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Boris Casoy noticia com imparcialidade e credibilidade 

o gênero dispõe na grade da apresentado por Adriana de 
emissora. Castro. 

O resultado imediato foi a Mais reflexivo e profundo, o 
estréia do Jornal Onze e Meia, Jornal Onze e Meia representa 

o primeiro de ima nova série 
de telejornais, a serem 
desenvolvidos nos próximos 
meses pela equipe lidrada por 
James Rúbio e composta por 
quase J00 profissionais 
distribiCios entre todas as 
emissoras da rede. 

A expansão do jornalismo 
está sendo amparada por 
investimentos maciços em 
equipamentos — cerca de 
US$ 6 milhões só no primeiro 
semestre. Neste ano, a 
Record comprou dois 
helicópteros, um para São 
Paulo e outro para o Rio de 
Janeiro, expeeial mente 
construídos para 
telejornalismo, que permitem 
ao repórter entrar ao vivo, 
direto do helicóptero, com som 
e imagem. 

João Leite Neto, um 
jornalista já bem conhecido do 
publico, passou a comandar o 
Cidade Alerta, que abre o 
horário nobre do jornalismo da 
Record. Fm pauta, lemas de 
inipaelo r com forte imere^e 
bomano: noticia^ qnc moxcm 
com o dia-a-dia do povo. direitos 
do eonsumidor, deuuiuias e 
reportagens. 

Arlindo Porto 

pede revisão 

sobre ICMS 

O ministro da 
Agricultura, Arlindo 
Porto, quer que a decisão 
de cancelar a isenção de 
ICMS (Imposto sobre 
Circulação de 
Mercadorias e Serviços) 
para insumos agrícolas 
seja revista pelo Confaz 
(Conselho Nacional de 
política Fazendaria). 

Segundo o ministro, a 
medida poderá provocar 
aumenlo no custo de 
produção d( alimenlos. 

além da redução da 
competitividade do 
produto nacional no 
mercado externo. A 
questão do ICMS chega 
no momento de prep-—o 
da terra para o plant1 « 
que pode comprometei o 
desempenho da safra 
19Í)7/.1W.S. 

Arlindo Porto espera 
que o Confaz realize uma 
reunião exlraordinaria 
nos próximos dias para 
resolver o |irobienia. 
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Mané Garrincha 

Praça poliesportíva está quase pronta 

Imperatriz terá a segunda maior praça do Brasil será inaugurada do Dia das Crianças 

Os serviços cie 
reconstrução da Mané 
Garrincha, segunda maior 
praça poliesporliva do Brasil, 
estão em fase final de 
execução. 

No momento, todos os 
departamentos da Secretaria 
da Infraestrutura (Sinfra) estão 
empenhados para entregar a 
obra no prazo previsto. A 
determinação do prefeito Ildon 
Marques é inaugurar a praça 
neste domingo, 12 de outubro 
— dia da Criança. 

O Departamento Municipal 
de listradas de Rodagem 
(DMIiR) da Sinfra já iniciou o 
recapeamento asfállico das 
ruas Coriolano Milhomem, Rui 
Barbosa e Gonçalves Dias, 
além do setor que passa em 
frente a antiga Cobal (esses 
trechos formam o círculo ao 
redor da Mane (iarriiu ha) 

A praça será dotada ainda 
'de amplo estacionamento, em 
frente a Cobal e ao Kstádio 
Municipal. 

Além da atuação do DMF.R, 
sob a direção do engenheiro 
Ribamar Silva, também 
trabalham no local os 
departamentos municipais do 

1 "ànsilo, de Obras e 
■genharia e de Urbanismo. 

Na praça, são construídos 
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banheiros e lanchonetes para 
atendimento ao público, além 
da sede* administrativa que 
ficará a cargo da Secretaria dos 
Esportes e do Lazer (Sedei), 
depois de entregue pela Sinfra. 

A Mane Garrincha e. 

segundo levantamento feito 
pela Rrefeitura de Imperatriz, 
a maior praça com 
equipamentos de esportes do 
Norte, Nordeste, Centro 
Oeste e Sul do Brasil. 

Lm lodo o Raís, em seu 

estilo, há somente uma 
inaugurada recentemente na 
cidade de São Paulo. As obras 
iniciaram quanto Ildon 
Marques era interventor e 
foram retomadas há noventa 
dias, com Ildon prefeito. 

Senado terá 

TV digital 

A instalação de novos equipamentos 

visa divulgar mehor o trabalho 

do legislativo 
As operadoras que 

transmitem a TV Senador 
1 «xlem melh< mar a qualidade da 
imagem a qualidade qüe 
recebem desse canal, grtaças 
á aquisição, por parte da 
emissora, de um novo 
equipamento de últimíigeraçáo, 
o MPLG-2. Para isso, as 
operadoras devem se adaptar 
ao novo sistema, que já está em 
vigor desde a semana passada, 
trocando seus equipamentos. 

0 MPLG-2 consiste num 
chip produzido perna IBM, que 
dá mais qualidade àtransmissão 
digital, visto que não é 
necessário a compressão de 
imagens recebidas iielo satélite, 
como era no sistema anterior. 
Lsse equipamento 
podem melhorar a qualidade da 

possibilitará, no futuro, a 
transformação da TV Senado 
em Televisão totalmente 
digital. 

A instalação do novo 
sistema, foi,aprovado pelo 
plenário do Senado com o 
objetivo de melhor a qualidade 
das transmissões feitas pela 
assessoria de imprensa da 
Casa. 

O presidente Antônio- 
Carlos Magalhães, enfatizou 
que os incrementos resultarão 
na melhor divulgação do 
trabalho dos senadores. Ele 
visitou as instalações da 'IY 
Senado na compahía de outros 
senadores, e na portunidade 
parabenizou os profissionais 
daquela área. 

■ ró-',.-''-VJ „ '■ "" s.-. 11 iitf - 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHI 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 I mperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatrizx Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 Imperatrizx 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 c sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

VA " 
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Encontro da Avesma 

supera expectativas 

Os vereadores da Região Tocantina discutiram assuntos 

que visam o crescimento de seus municípios 
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JoeJ Costa afirma que encontro foi sucesso total 

Concluído com grande 
sucesso o 1" Congresso da 
Associação dos Vereadores do 
Std do Maranhão (Avesma), 
iniciado na sexta-feira e 
terminado domingo, dia cinco, 
em Balsas, cidade localizada na 
Região Tocantina. 

A Avesma possui, hoje, 

trezentos vereadores em seus 
quadros de associados e tem 
como presidente Joel Costa, de 
ImiK-ratriz. 

O encontro que a entidade 
levou a efeito em Balsas teve 
como principais objetivos 
promover maior intercâmbio 
entre os vereadores do Sul do 

Maranhão, além de orientá-los 
no que diz respeito à assessoria 
parlamentar. "Olha, o encontro 
foi bastante proveitoso e 
discutimos apenas questões 
que estão sendo discutidas pela 
comunidade regional", disse 
Joel Costa, com exclusividade 
ao Jornal Capital. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense   
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■ Bacuri eu acredito! 
& j JORNAL CAPITAf 

Semus apresenta 

resultados do programa 
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Bncun eu acredito! Levanta dados sobre saúde do bairro 

O programa Hacuri eu 
acredito! — realizado pela 
Prefeitura de Imperatriz, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) — obteve 
resultados positivos, 
possibilitando a montagem de 
um rico banco de dados, 
diagnostico necessário para 
implantar ações de saúde no 
populoso bairro. 

A solenidade de 
encerramento do programa, 
sexta-feira, d. no Juçara Clube, 
compareceram o prefeito 
lldon Marques, o vice-prefeito 
Luiz Carlos Noleto, o 
secretário Carlos Amorim e o 
subsecretário Ayrton 
Jamenson, da Saúde, além de 
demais secretários municipais 
e de vereadores. 

O projeto consistiu em 
visitas domiciliares, no 

Bacuri, ocorridas no período 
de 14 de julho a 4 de 
setembro. Os agentes 
comunitários de saúde 
entrevistaram 11.442 pessoas, 
nas visitas a .').4<S9 domicílios. 
A população respondeu a 
questões que se enquadram 
em 9 áreas distintas. 

Bacuri eu acredito! foi 
considerado, pelo medico e 
vice-prefeito Luiz Carlos, 
como "um projeto grandioso, 
de tamanhas importância e 
profundiade para a saúde 
pública de Imperatriz", tendo 
destacado sua atuação nos 
campos do Planejamento 
Familiar. Hanseníase e DS T/ 
Aids. 

Reconhecimento 
O secretário Carlos 

Amorim disse que todos os 
agentes fizeram muito esforço 

no sentido de o programa ter 
um bom resultado. "Ilá um 
reconhecimento da nossa 
parte, da Semus, de que eles 
trabalharam de uma maneira 
bondosa. Nossos agentes de 
saúde trabalharam no sentido 
de beneficiar duplamente a 
saúde do povo", disse o 
secretário Carlos Amorim. 

As estatística^ 
apresentadas, segundo ele. 
vão possibilitar a 
implementação de uma ação 
mais elieaz no campo da saúde 
pública do Bacuri. "Ter 
conhecimento em relação as 
doenças, os problemas do 
povo, vem nos ajudar muito. 
Nós passamos a conhecer os 
reais problemas e temos 
condições de tomar as 
providências que se fazem 
necessárias", alirmou. 

I Festival de Vídeo 

Continuam abertas 

as mscnçoes 

Prazo para participação no evento termina sábado 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI), instituição 
vinculada à Prefeitura 
Municipal, prossegue com as 
inscrições para o / Festival de 
I ídco, q u e foram 
prorrogadas até o dia lã de 

outubro. Os interessados 
podem entrar em contato 
com a FCI através do fone/ 
lax: 721-OSHd ou do e-mail 
fci @jupiter com.br. 

Anteriormente, as 
inscrições estavam previstas 
para até o dia :>() de 
setembro, mas foram 
prorrogadas por falta de 
inscrições. 

O Pestivai serã realizado 
no dia 2.rj deste mês, no Cine 
1 inibira e a inscrição é 
gratuita, podendo ser feita na 
própria sede da Fundação. 

Para participar 
O evento é aberto a 

qualquer pessoa e para 
participar o concorrente 
basta apresentar uma fila de 
vídeo \IIS e preencher a 
ficha de inscrição na PCI. 

Os concorrentes poderão 
participar em quatro 
categorias; Campanha 
F u b 1 i c i t ár i a, M ate r i a 
jornalística, Curta de Fic ção 
o 1 Minuto. 

São destinadas para os 
meios de comunicação, as 
categorias: Campanha 
Publicitária e Matéria 
Jornalística. 

Na categoria Curta de 
Ficção, o concorrente pode 
abordar qualquer tema com 
até 10 minutos de duração. O 
tema e livre para os Vídeos de 

1 Minuto. 

Premiação 
O júri irá escolher os três 

melhores Vídeos de Ficção, 
os melhores Comerciais, 
alem de as duas primeiras 
Matérias Jornalísticas e os 
tres Vídeos de 1 Minuto. 
Haverá, também, troféus para 
direção, roteiro, atriz e ator. 

O público presente em 
cada sessão durante o festival 
poderá eleger por jiiri 
popular, o melhor vídeo de 
ficção. 

A participação no Festival 
de Vídeo possibilitará aos 
vencedores, além de levarem 
o 1 roféu Muiraquita . 
lambem, a inscrição no 
(iuarnicê de Cine-Vídeo. 
realizado em São Luís. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 
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Ficou fácil dizert "enfim sós^ 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone^ igr 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

L. é .u, f 

C^i) 

m 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

A sua melhor 

em e 

AUDIO & VÍDEO 
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Terça-feira, 07 de outubro de 1997 - Editor respansável: Raimundo Primeiro 

Por Dentro 

da Imprensa 

JoséliaMelo 

Profissionais curso I 

Os profissionais do 
imprensa do Imporalriz, na 
sua grande maioria, ainda não 
se profissionalizaram por 
meio do cursos teóricos, as 
razões são obvias, os campus 
universitários locais, ainda 
não oferecem cursos de 
Comunicação Social. 

A dependência, provoca 
transtornos, enquanto 
cidades como São Luís, 
Goiânia e Belém isso já 

possível, aqui na terra do Frei, a 
coisa parece ser utópico. 

Profissionais curso II 
A falta de curso de 

Comunicação Social, parece não 
interferir no trabalho 
desenvolvido pelo profissionais 
locais. 

A prática, foi, será e parece 
que ainda por muito tempo será 
a única escola de quem sonha 
em fazer Rádio, Televisão e 
Jornal em Imperatriz. 

Apesar da falta de teoria em 

iB 

li 

i 

muitos dos nossos colegas, aqui 
se busca fazer o melhor. 

Direção com humildade 
O diretor da Rádio Capital 

AM, Edivaldo Cardoso, no 
exercício de suas funções, 
procura promover um clima de 
total amizade entre os colegas 
de trabalho. 

Atento, Edivaldo, mantém na 
emissora total organização, sua 
determinação, é a de que o 
ouvinte, que telefona e escreve, 
seja atendido de forma es])ecial. 

Jornal Capital 
Do jeito do Arco-íris. 
Tudo ainda está em fase 

experimental, mas logo-logo, o 
seu líder diário, estará de uma 
vez por todas, mais colorido do 
que nunca. 

O projeto consiste em que o 

noticioso seja publicado no 
processo de policromia. 

Para nós, satisfação em 
fazer bonito. 

Afinal, fazemos o que 
gostamos, para você, que 
gosta do que nós fazemos! 

Na foto o jornalista 
Raimundo Primeiro, que 
poderá voltar a fazer parte da 
equipe de redatores deste 
matutino. 

Correntão 
Este é o nome de um 

noticioso de circulação 
mensal de João Lisboa. 

Sob a responsabilidade de 
Juarez Inácio da Costa e 
Nascimento Araújo, o jornal 
é produzido artezanalmente, 
mas aborda temas 
importantes e já bastante lido 
na terra da gameleira. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Uma nova fase começa na 
\ sua vida a partir de agora, 
movimendo de forma 
satisfatória sua vida 
sentimental. 

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

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

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona um período excelente 
para você cultivar as relações 
pessoais. 

Sagitário Aquário 

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

Touro A, Câncer 
ÍQ) 

Virgem Escorpião Capricórnio 

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

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

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

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

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

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

Pq Peixes 

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

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 

DE TV- VHF/UHF- 

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 Grafil Vídeo Music 
15:00 Programa 11 
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:'*0 Cine St ar 
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 
13:00Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 29 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:3,0 Jesus Verdade 

Rádio CapHal. 

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 Onzee Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

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 Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da I^i -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 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série llardball, Força 
Bruta 
21;10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Toda a felicidade de Railda 

Ramos e Joanita Sampaio 
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O belo moreno Milton Santos é o 

destaque da coluna de hoje 

A juiza Maria Luiza ao lado do advogado 

Antônio Borges e Edilson Morais 

mWMi 

. 
■: í. 

Esta colunista ladeada por Vete 

Botelho e o industrial João Pereira 

(leia-se grupo Cikel) 

* 
: 
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Flávia Abreu e Fatima 

Francisqueto em recente evento 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

CuMpAdltE 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

'HoàCC uwt nova 

íSom Líts+íaia+í? es+ão seiAclo ivl+imodos lvovcts 

ilvs+íaloções do Jinperofi^i^ Pod< LloieI (oiA+ipo Llofel 

y\iAÕpolis). Os empcesócios Robec+o e yVIõreio y\lonso a 

■fodo vopor õcjili^oL\do os obcos poco o iiAoucjuroçòo pive 

es+õ previsto oirvdo poro este mês. õl só ocjuordor e 

eoiA|"erir en-\ poueos dios. 

»«!.^ííííí-ÈÍ-: ISíí: 
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O belo cosol Rúbervs e Li em reeervte evervto soeiol 

rvo eity. Oon|iro o el\orme 

Ouem íxiacLv doiAclo tvin or de bele^o em sen eoiAsultório 

ê o morovilboso HAedieoOr. L-orlos Silveiro/ que 

resol-ceu investir oito poro melbor reeeber eliervtes. 

0|ereeeiAdo ossim mois eonjorto e l\ma exmbiente 

oqrodóv^el. yAirvdo esto se mono e-storemos jo^endo umo 

visito 00 omiqo. 

daà (Zíúticaà 

Mo próximo dio 07 os diretores do Llospitol dcxs Olínieos 

estorõo reeepeionondo o soeiedode. loeol, olêm do 

imprenso poro um coquetel no solõo nobre dojjivçoro 

íLlivbe. O l\ospitol esto possondo por uha período de qronde 

mode.rnidode7 investinelo poro ojereeer o vdinperotrL e 

reqiõo o que I\õ de melbor em termos de soúde. 

Sol dc^Venàa 

Sol/ \'eroo/ estoçõo; dê oo seu |ill\o o oleqrio «.le curtir 

estes bons momentos com óculos solor injontil, por um 

preço boi;<inl\o nt\s proivAoçóes dos Óticos yVloio. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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3ostonfe sofis^erlo o orfisfo plósfico 

2e!io yMereb, que expõe suos feios no 

restouronfe da "People. O você que 

ainda noo prestigiou o omigo, vó Ia e 

confiro os lindos trobolbos do artista. ; 

exposição vai até o |inol de semana. 

Oom muito sucesso joi realizado no 

salão de convenções cJ0 CJmperatri^ 

"Park Hotel o D Ênconfro de 

<Slímatêrio da Ldínlco Fêrtile. C ontoi\ 

com uín grande numero de pessoos. <£ 

o palestra foi |eita pela equipe de 

módicos do Fêrtile/ 3r. Êvaldo/ Drô 

CÓristincX/ L>r. Mareei o/ alem dos 

competentes médicos 1 L. LLdro/váório 

e Or^ yVlõnico (psicóloga) 

i « ■ 
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(Losol comprometido com o futuro de nossa cidade. 

yV\ó rei o y\lonso e suo belo esposo Bronco (leio-se 

Imperotri^ Kork Hotel). Mais um cosol que |o^ porte 

do nosso quoclro sociol 

Br. Luís e Lirociete Solone sempre vistos nos 

bodoloçõrs do city e elo como sempre bostante 

elegonte. Jm por que dispenso comento ri os 

é barato 

Filial Açaílândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 

ÔCA - AOMWfSTRAODaA OS CONSÕfiOO ttDA. 
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Francisco do Valle 

Massa regueira 
O Regoae no Maranhão é 

o vício que não tem volta. 
Como no vizinho estado do 
Pará o lance é o Brega 
Rasgado, no nosso 
Maranhão também temos 
nossas tradições. Nno 
último domingo a Radiola - 
Asa Branca- campeã de 97 no 
Reggae da Ilha do Amor 
arrazou no BIC- Balneário 
Iate Clube que recebeu um 
grande número de 
regueiros. 

Domingo Alegre 
O Domingo Alegre 

esquentou a domingueira 
dançante do BIC. Os alunos 
dos colégios Dorgival 
Pinheiro de Souza e 
Raimundo Soares da Cunha 
tiveram excelente 
comportamento em todos os 
aspectos. O indíce de 
aproveitamento nos temas 
discutidos no Programa teve 
um indíce de sessenta por 
cento de aprovação. 

Falta de aixúo 
Alunos e professores do 

colégio Raimundo Soares da 
Cunha reclamaram da falta 
de apoio por parte do 
governo do estado. No 
Colégio campeão do último 
programa Domingo Alegre, 
falta quadra de esjx)rtes, nuis 
mesmo assim eles deram um 
show. 

Brasil 
Um grande número de 

torcedores estavam 
deixando a cidade de 
Imperatriz na próxima 
quinta-feira com destino a 
Belém do Pará (Capital 
Paraense). A Seleção do 
Brasil terá que cumprir um 
importante compromisso 
diante da Seleção do 
Marrocos. Nesta partida 

poucos jogadores considerados 
astro do nosso futebol estarão 
presente. Ronaldinho e Romário 
são os mais cobrados pelos 
torcedores paraense. 

Enfermo 
O repórter titular do 

programa Cidade Alerta - 
Messias Jr. encontra-se se 
enfermo. Um acidente 
envolvendo a moto do repórter 
e um caminhão de placas 1100 
2400 na marginal esquerda da 
Belém Brasília na altura da 
Pneus Brasil acabou fraturando 
uma de suas pernas. O 
motorista causador do acidente 
prestou socorro ao repórter que 
já encontra-se em sua 
residência. O acidente deixou 
claro o indíce de imprudência no 
trânsito da maior cidade do 
interior maranhense. 

Ação 
De acordo com informações 

policiais militares não 
habilitados irão ter uma 
oportunidades de expedir suas 
respectivas CNH. lista é uma 
iniciativa do sindicato da classe 
que solicitou do comandante 
geral da PM coronel Manoel de 
Jesus Moreira Bastos uma 
atenção especial para os 
soldados não habilitados. 
Perguntar não ofende. Será que 
soldados não habilitados estão 
pilotando viaturas da PM e 
trabalhando normalmente na 
aplicação da disciplina no 
trânsito local? 

Semana decisiva 
A semana é decisiva no Cojjão 

Maranhão do Sul. Até na 
próxima quarta-feira a comissão 
organizadora deverá anunciar a 
tabela da segunda fase do 
Campeonato. De acordo com a 
comissão organizadora o sorteio 
para a definição de quem jx^ga 
quem na fase do mata-mata 
acontece às lOhOO desta terça- 

feira (07). 

Colégio de lideres 
O prefeito lldon Marques de 

Souza tem boas razões para está 
feliz da vida e tranqüilo com o 
sucesso que vem tendo em sua 
administração. Na reviravolta 
dentro do PMDB, Idão tem 
agora a maior bancada que é a 
do seu partido. Os vereadores 
Ribamar Milhomem, Pimentel, 
Ruy Porão, Arnaldo Alencar e 
André Paulino estão a disposição 
de lldon Marques para ser o 
líder do partido na Câmara. 

Pimentel 
Dos novos filiados, a maior 

expectativa fica por parte de 
Raimundo Pimentel, eleito com 
o maior número de votos nas 
últimas eleições. Além de 
Pimentel, o prefeito ainda conta 
a experiência do veterano 
Ribamar Milhomem. O vereador 
Arnaldo Alencar, já tem sua 
tarefa definida. 1 ider do governo 
na Câmara ele vem fixando a 
bola com muita habilidade. 

Prestígios 
Com a aquisição de novos 

craques e o aluai elenco formado 
de grandes jogadores, lldon 
Marques ixxlerá também optar 
pelos esteios do partido. Ruy 
Porão e André Paulino vinham 
sendo os verdadeiros baluartes 
do PMDB na atual legislatura, 
liste último que vinha fazendo 
uma oposição elegante ao 
governo fldon Marques colocou 
as cartas na mesa e definiu que 
daqui pra frente irar caminhai' 
lado a lado com Ildão. Já o 
suplente Ruy Porão desde da 
campanha reza na cartilha do 
executivo. Ruy, que vem 
melhorando nos seus discursos 
e aprimorando seus 
conhecimento na política 
também é uma boa opção. Com 
a palavra o técnico lldon 
Marques de Souza. 

Deu na Imprensa 

O ex-candidato a vereador Paulão, hoje, no PSN, 
disse a reportagem na tarde de ontem que ainda não 
definiu se saiu ou não a candidato a deputado estadual 
nas próximas eleições. Paulão teve uma votação 
expressiva nas últimas eleições, garantiu ainda que 
só entrar na briga por uma vaga na Assembléia se 
conseguir o apoio das autoridades políticas do estado. 
Programa "Cidade Agora". 
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Edimilson Sancbes. titular da Sedin também é leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

® Frederico Luiz... 

® E o mais novo vírus da Internet... 

® O homem desapareceu. 

® E tome sumiço. 

® 5 estrelas "Quem não se lembra desta marca" 

® Nem o papa conseguiu resolver o problema do Flu 

® Êita timinho... 

® Feeeeiiiiiooooooo! 

® E por falar em feiúra... 

® Um abraço a rapaziada... 

® Da Radiola "Asa Branca". 

® Feiúra em dose dupla... 

® Direto da Ilha do Amor... 

® Com as "Pedradas que não machucam". 

® Janduí Diniz... 

® Desapareceu. 

® Cadê o homem Zé. 

® Quatro anos sem Renato Moreira 

® Para cada "Problemática" 

(5) Uma "Solucionática" 

® Palavras de "Dário Pereira" 

® O bom dia de hoje é para a apresentado Karla (SNC) 

João de 

Deus 

ào 

Os Ftan fasMí S mInhtas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

Domestica 

Balconista 

Manicurc 
Secretária 

Ciarçon 
Vendedores 

externos 
Cozinheira 

Cobradores 

Ele tro-mecânico 

Operador de 

moto-niveladora 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CoiVIERCÍO ApOSTA 

EM boAS VENdAS A SEMANA 

dECÜCAdA ÀS CRÍANÇAS 

Pois r. Foi inic iada ontem a contagem ro^rc^siva i>ara o 
dia dedicado às criança no próximo domingo, dia 12. data 
em que se homenageia a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida, n comércio, que nos últimos meses vem 
amargando índices baixos de vendagem, espera que até 
sábado, vespera do dia da criança, o quadro se reverta. Os 
logistas estão bolando muita fé nos países que 
tradicionalmente compram presentes para seus filhos na 
data maioi da criançada. Promoção e o que não falta. 
'•"' li/mi a (vi-^na anda enria \ ia-, nao custa nada apostar 
aoesforço ! !. pai na hora ' piirir aquela bnubrança 
])ara o seu lillio juerido. 

Festejos 

Iniciados ontem os festejos de Sla. Tereza D' Ávila, 
padroeira de Imperatriz. 

A programação vai até o dia lã. numa quarta-feira, feriado 
municipal decretado pelo prefeito Ildon Marques de Sousa, 
segundo consta da tradição. 

1 oda a sociedade católica e os demais seguimentos estão 
vidados a participarem da festa maior do calendário 

religioso local. 

Ouína 

Dezenas sorteadas para o concurso dPnS da quina: 03, 
07, 10, 23, 43. 

CoMpOSÍTOR E MuNÍcípío 

é omemora-se hoje o dia do compositor e também o dia 
do município. 

Vale o registro com os parabéns, também, da 
otorrinocenter. sob s direção do Dr. Tadeu (721-8921). 

■ 

■ 

í 

m 

AA/l 1'RS ARI O - A jovem universitário Juliana Ferraz, 
10, filha do Ten. Cel. Deladier (suhcomandante do 
50'-' BIS e advogado), e da Engenheira Rosamaria 
(chefe do escritório regional da Ceniar), está 
aniversariando hoje. Juliana éacadêmico do 4gperíodo 
de Direito da Universidade Católica de Pernambuco - 
ÜXICAP. Vale o registro também com os parabéns de 
todos que fazem a escolinha do Alarwel, da qual o Ten. 
Deladier é um dos sócios especiais. Tim-tim. 

Mercodo- 

Fívuu^cefrcr 

PoupANÇA 

Hoje 1,06% 

Amanhã 1,11% 

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

UFír (FeòeraI) 

Oütubro/97 R$0 9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Outubro/97 R$ 09,11 

UÍR (EsTAduAl) 

Outubro/97 RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,13 

* Turismo RS 1.11 

* Comercial RS 1.09 

(Otaçòes de 06 10 97 

Ouro ' 

O grama na abertura da BM&F do dia 06.10.97 

R$ 11,58 
SaUrío Mínímo 

Outubro/97 R$.120,00 

SaIárío FamíLía 

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 

O presidente liga para um ministro: 

- Tudo em oredem aí no Palácio? 

- Claro! Tudo tranqüilo!!! Tudo sob 

controle!!! 

E o presidente: 

- Ah, já entendi... A sala está cheia 

de jornalistas, não é? 

(Playboy/Nov/92 ). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACM 

* Sílvio Macedo (Advance Hotel). 

Aniversariam hoje e recebem os parabéns 

e os votos de muita prosperidade da ACII e 

do FEITO À MÃO RESTAURANTE (self- 

service, churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). Na 

av. Getülio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

MEqA Sena 

Dezenas do concurso 083 da Mega Sena: 04,13,16, 24, 
42, 57. 

BeneFícente 

No ultima sábado, o Marwel esporte clube mais um 
torneio interno beneficente no 50" BIS, desta vez a favor da 
Senhora Rita dos Santos Sousa que já recebeu o que foi 
arrecadado em alimentos. 

Segurou-se campeão do torneio, o Marwel-A e o vice o 
Marwel-E. 

HoMENAqEM 

No domingo, também no 50° BIS, o Marwel homenageou 
este colunista com outro torneio interno por conta do meu 
aniversário (3/10). 

Novamente a Marwel-A foi o campeão e o Marwel-E o 
vice. 

Muito obrigado por tudo. 

SuperSena 

Dezenas do concurso 133 da SuperSena: 
l9 Faixa: 02, 05, 18, 22, 37, 47 
29 Faixa: 05, 09, 15, 30, 31, 38 

jf.-. 
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NOVO SOCIO ■ Por indicação do Ten. Cel. Diógenes 
Dantas Filho, Comandante do 50Q BIS e diretor de honra 
do Marwel, o Dr. Asclar Stampa Sênior, acaba de entrar 
para o quadro de sócios especiais da primeira escolinha 
de futebol de Imperatriz. Coordenador de Orçamento e 
Custos da Celmar, o novo sócio aparece na foto com o 
seu companheiro de trabalho, Dr. Fernando Martinho 
(de óculos), advogado da empresa e também membro do 
Marwel no seu mais novo e ilustre convidado. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 

Jji/lCj/lJcl escritório, escolar, iAMLU/LCUy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDfl, 

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

I mhoratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes da 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Festa de Santa Teresa 

reúne centenas de fiéis 

Na sua noite de abertura, o 145° festejo de Santa Teresa D'Ávila leva centenas 

de pessoas, a refletirem sobre o exemplo de Nossa Senhora 

Trabalho da LIF 

é elogiado 

Time do Marwel parabeniza entidade 

esportiva pelo sucesso de suas atividades 

Fogos, novena, missa, 
leilões barracas e música ao 
vivo, foi deste forma que abriu- 
se na noite deste segunda-feira, 
o 145° festejo de Santa Teresa 
D'Ávila. Celebrada pelo Padre 
Tarcísio Cardoso Filho, ex- 
vigário da paróquia, a homília 
levou os fiéis a refletirem sobre 
o tema "Maria modelo de Fé". 
Na oportunidade, Padre 
Tarcísio, lembrou aos 
presentes a importância de 
Nossa Senhora na história do 
povo de Deus. Para ele. o lema 
sugerido para a abertura do 
festejo, é oportuno, "nada mais 
bonito que iniciarmos este 
festa, agradecendo o amor de 
Maria pela humanidade". 

O vigário, enfatizou que pelo 
"sim" de Maria, foi possível 
existir o Cristo Redentor. Líder 
do movimento da Legião de 
Maria, Padre Tarcísio, diz ver 
em Nossa Senhora o maior 
exemplo de disponibilidade ao 
serviço de Deus. Pelahomilía, 
ele deixou a mensagem de que 
é para seguir a Deus, é 
necessário superar desafios, 

sem medo das conseqüências, a 
exemplo do que da própria màe 
de Jesus.O festejo de Santa 
Teresa, ao longo de sua 
programação que se estenderá 
até o dia lá, sugere outros 
temas como Nossa caminhada 
rumo ao Terceiro Milênio; Jesus 
Cristo- Novo nascimento e 
Batismo e Ser cristão.A cada 
noite, diferentes grupos de 
profissionais serão responsável 
ixdaorganização da festa, que no 
seu término contará com uma 
procissão fluvial e terrestre, 
quando na oportunidade, a 
imagem da Santa padroeira de 
Imperatriz será conduzida do 
Balneário late Clube até a Igreja. 

O festejo, tem o objetivo de 
proporcionar aos fiéis 
imperatrizenses e da região, 
maior espaço para a 
espiritualidade assim como, a 
confraternização entre ás 
pessoas. 

No dia de festejo, a 
celebração da Santa Missa, será 
presidida pelo bispo de 
Imperatriz dom Afonso Felipe 
Grégory. 

Tf 

Em uma nota enviada a 
redação do Jornal Capital, o 
presidente do Marwel, Moreira 
Silva, teceu elogios ao que 
considerou como "grande 
trabalho" desenvolvido pela 
junta da LIF- Liga 
Impéralrizense de Futebol. 

Moreira Silva, ressalta que 
Couraça. Edilson e Mangueira, 
sempre usam "de bom censo" 
quando em suas decisões. Ele 
lembra que até mesmo ao adiar 
jogo por força maior, a LIT, tem 
a preocupação de náo ] )r< judicar 
a qualquer lime comunicando de 
forma antecipada. Rara o 
presidente do Marwel, são 
esforços desta natureza, que 
"garantem o pleno êxito do 
i spoi te local", ele enfatiza que 

o futebol amador de Imperatriz, 
atualmente vive um momento de 
"grandeza" e responsabiliza a 
juntada Liga Imperalrizensede 
Futebol pelo sucesso. 

Muito conhecido em 
Imperatriz pelo trabalho que 
desempenha junto à meninos e 
adolescentes, na sua grande 
maioria pobre, proporcionando 
aos mesmos, a oportunidade de 
aprender jogar futebol, Moreira 
Silva, diz acreditar muito na força 
da solidariedade. 

Ide agradeceu o apoio que 
vem recebendo de autoridades 
como o Ten. Cel. Diógenes 
Dantas e outros, "que náo 
medem esforços em também 
ajudar a melhorar a vida de 
muiPK |x i|ii( noT" 

Fiéis se reúnem na abertura do festejo de Santa Teresa 

Vende-se 

Uma casa com 3 quartos, sala, 

copa-cozinha, 2 banheiros e 

dependência de empregada. Tratai*: 

Rua Maranhão, n" 755, entre 

Benedito Leite e Aquiles Lisboa 

Festejo de Sonto Tereso D'fívilQ 

De 6 a 15 de 

outubro de 1997 

t 0 
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à 
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Venha viver este 

grande momento! 
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Sutctceofa l^unaí de- Realizará: 

10 Rodeio Período 
Premiação: 20.000,00 

Espora de Ouro 
16 a 19.10.97 Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

 o«- pela telefone: 721-1797  i 
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Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

Das lOhs ao meio-dia 

☆ ☆☆ /2 de outu&Ki 

desafio contínuo. No Dia dos 

Críonrços um programo especial 

Col(é<g4o Frei Daunniião irespoinidle sobre 

a RODOVIA BELÉMNERASÍLIA e o 

ColegFÍio SAO Jlosé <do E^ito 

iresipoiinudle sobre O) Rio IPocaimtíunis 

Gincana Show de Apresentação: 

Esportiva -fr ^ 
Calouros 

.., ☆☆☆ 

☆ ☆ ☆ P""51 quem 

Gincana 

Cultural 

voce tira 

o chapéu 

Conor Farias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

llashs ao vivo ☆ ☆☆ 

m 'Ti 
'■ 

m «.> 

■ 

DOMINGO ALEGRE - A 

MOVA IMAGEM DA TV 

IMRERATRIZEMSE 

Sliiii 

Í |||. IA 
í.x-, - 

>X; á5 •' 
1101 líl Some Luz 

APOIO: Sistema Tucanu's de Comunicação 

a a*?/ v* 

W94 !S5SM 
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Sampaio Correia vence Quixadá 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sampaio 
O Time da Bolívia 

Querida conseguiu a sua 
classificação para a 
próxima fase do 
campeonato brasileiro 
após derrotar o time do 
Quixadá em jogo 
realizado domingo 
próximo passado diaj)!)/ 
10 pelo placar de 1 x ().. 
O Sampaio ernpatou o 
primeiro jogo em São 
Luis em 1x1. 

Q gol do lime 
Boliviano aconteceu aos 
MS minutos do primeiro 
,através de Gelásio. O 
Sampaio deverá pegar o 
Santa Rosa do Pará ou o 
Ferroviário do Ceará na 
próxima fase. 

Copão 
A Primeira fase do 

Copão foi encerrada 
domingo em Estreito 
com a vitória do time 
local pelo placar de 2 x 1 
sobre Balsas. 

Os times classificados 
para a próxima fase são 
os seguintes: 

Balsas , Tocantinopolis 
, Estreito , Porto Franco, 
João Lisboa e Açailándia. 

Hoje as 10 horas na 
Am sul , haverá reunião 
para a realização dos 
grupos e definição dos 
dias e datas dos jogos . 

Flamengo 
O Rubro Negro está 

vivendo a sua melhor fase 
no campeonato brasileiro 
deste ano. Em b" lugar o 
time sonha mais do que 
nunca na classificação. 
Faltam 8 jogos para 
realizar . b serão no Rio 
de Janeiro. 

O Destaque1 do jogo 
com o Paraná quando 
Flamengo venceu por 2 
xl , foi o veterano Renato 
Gaúcho , que fez dois 
gols. 

Brasileirão 
Jogos que foram 

realizados no final de 
se mana 

Sábado 04/10 
Grêmio 1x1 Botafogo 
Paraná 1x2 Flamengo 
América 1 x 1 

Corinthians 
Cruzeiro 4x0 Goiás 
Domingo Oi) /1 0 
Portuguesa 1 x 1 

Santos 

São Paulo 4x2 Sport 
Guarani 1 x 1 Inler 
União 2x2 Vitoria 
Vasco 2 x 1 Atlético PR 
Bahia 0x2 Atlético 

MG 

Classificação 
Inler - :\9 
Vasco -28 
Portuguesa- :>8 
Atlético MG -2,:, 
Pai medras -20 
Flame-ngo-28 
Santos-27 
Juventude-27 
América RN -27 
Atlético PR -25 
Coritiba -25 
Grêmio -25 
Sport-25 
São Paulo -25 
Bahia -25 
Paraná -24 
Corinthians -22 
Vitória - 22 
Braganlino -22 
Cruzeiro -21 
Criciúma - 20 
Goiás -20 
Guarani -17 
Fluminense -14 
U nião -14 

Seleção 
Brasileira 

A Delegação chegou 
ontem a noite em Bedém 
e e-stá concentrada no 
Hotel Hilton. O Técnico 
Zagaío irá realizar dois 
treine) s no estádio 
Mangueirão. Hoje 17 
horas e amanhã no 
mesmo horário quando 
divulgará o lime titular 
que entrara jogando com 
o Marrocos. 

FMF 
O Presidente Alberto 

Ferreira ,mas uma vez 
quer desprestigiar o 
futebol do interior do 
Estado. Ele propôs a 
Imperatriz e- Caxiense* 
que joguem o 
quadrangular em São 
Luis. Em contra partida 
os times ganhariam da 
FMF , hospedagem , 
transporte e 
alimentação. Além de 
uma eont ribuição 
financeira. 

Alberto alega que os 
jogos em São Luis terão 
boas rendas. 

Na minha opinião é 
mais uma artimanha da 
FMF e dos dirigentes de 
Moto e Sampaio. 

Time da Bolívia está classificado para a próxima fase 

O Sampaio Correia está 
classificado para a próxima fase 
do campeonato brasileiro da 
terceira divisão. No primeiro 
jogo entre Sampaio e Quixadá 
.realizado em São Luis ficou 
empatado em 1x1. Para o 
segundo jogo , o time 
Maranhense contou com todos 
os seus titulares e entrou em 
campo com garra e 
determinação. 

O Estádio Abilhão em 
Quixadá apesar de pequeno , 
ficou lotado de torcedores do 
lime Cearense .que apostavan 
na classificação do seu time. 

Alguns torcedores do 
Sampaio Correia também 
foram a Quixadá incentivar o 
time da Bolívia. 

O Técnico Pinho . não 
modificou o lime com relação 
ao primeiro jogo. Mas pediu 
muito empenho dos seus 
comandados que entraram em 
campo sabendo que só a vitória 
era o resultado que interessava 
ao time maranhense. 

O Sampaio estava jogando 
em Quixadá como se estivesse 
em São Luis, até mas a vontade 

as 
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dentro das quatro linhas. 
Numa jogada rápida do 

ataque .Gélasio fez o único gol 
do jogo aos 25 minutos do 
primeiro tempo. 

No segundo tempo, o time 
maranhense desperdiçou 
várias oportunidades inclusive1 

Sampaio classifu a d o 
do atacante Jô . qtu nao eslava 
bem de pontaria. O Time do 
Quixadá aos 20 minutos do 
segundo tempo, quando viu 
que a sua classificação estava 
indo embora . começou a 
pressionar e tentou a todo custo 
fazer o gol de empate. Mas a 

delen^iva Lwiiviaiio eslava 
firme para garantir o placar. 
Pinai Sampaio 1 x 0 Quixadá . 
() Sampaio Correia dever pegar 
Ferroviário do Ceará ou o lime 
do Santa Rosa de Belém na 
próxima fase do campeonato 
brasileiro. 

Reunião hoje na Amsul 

Próxima fase do Copão terá Jogos definidos 

Hoje será realizada logo 
mas as 10 horas na Sede da 
Amsul á Rua Sergipe entre 
Getúlio Vargas e Luis 
Domingues, uma 
importante reunião que 
definirá os jogos das semi 
finais do Copão Maranhão 
do Sul. Na primeira fase os 
jogos foram regionalizados 
em comum acordo com 
Iodos os dirigentes dos 
limes participantes . Mas 
ficou definido que os jogos 
da segunda fase . seriam 
através de sorteios 

,inclusive a formação dos 
grupos.O Time que no final 
da segunda fase em um 
grupo de três ficar em 
primeiro lugar, estará 
classificado para a grande 
final da competição. Picou 
definido também , o lime 
que somar maior número de 
pontos em toda competição 
, levará a final para o seu 
estádio. 

O Presidente da Amsul. 
prefeito de João Lisboa 
Salvio Dino .disse que a 

presença de Iodos os 

representantes dos times 
será de fundamental 
importância .O Copão leve 
os seus últimos jogos da 
primeira fase realizados na 
semana passada. 

Quinta feira 02/ 10 
Balsas 2x0 Carolina 
Local : Balsas 
Horário 20 horas 
Domingo 05/ 10 
Estreito 2 x 1 Balsas 
Local: Ivstreilo 
Horário ; 10 horas 
Apos a realização da 

primeira Ca-.' . ficaram 

classificados os seguintes 
times: 

Chave "A " 
1" Estreito 
2" Balsas 
Chave "B " 
1" Tocantinopolis 
2" Porto Franco 
Chave "C" 
1" Açailándia 
2" João Lisboa i 
O sorteio dos times .-era 

realizado hoje as 10 horas. 
A próxima rodada começara 
no próximo dia 12 de 
• hilubro dia da i rianca. 

Placar Geral 
Sábado 04/10 
Grêmio 1 x 1 Botafogo 
Cruzeiro 4 x 0 Goiás 
Para na 1x2 Fiam <- n go 
America R N 1 x I 

Corinthians 
Domingo/05/10 
Portuguesa 1 x 1 

Santos 
São Paulo 4 x 1 Sport 
Guarani l x 1 In ter 
Juventude x 

Bragantíno ( Adiado ) 
União 2x2 Vitória 
Vasco da Gama 2 x 1 

Atlético PR 
Bahia 0 x 2 Atlético MG 

mo 
Inler -20 
Vasco - 28 
Portuguesa - 28 
Atlético MG - 25 
Palmeiras - 29 
Flamengo -28 
Santos - 27 
Atlético PR - 25 
Coritiba - 25 
Grêmio - 25 
Sport 25 
São Paulo -25 
Bahia -25 
Paraná -24 
Corinthians - 22 
Botafogo- 22 
Vitória 22 

Braganlino -22 
Cruzeiro -21 
Criciúma-20 
Goiás -20 
Guarani -17 
Fluminense - 14 
União -14 
Próximo- gos 
Terça/07/ 
Cruzeiro \ isco 
Coritiba x Pa!meiras 
Flamengo x Grêmio 
Sábado 11/10 
Coritiba x Vasco 
Flamengo x São Paulo 
Corinthians x Paraná 
Santos x Guarani 
Domingo 12/10 

Botafogo x Fluminense 
Vitória x Atlético PR 
Atlético MG x Grêmio 
Sport x Juventude 
Palmeirasx Portuguesa 
Bragantino x Cruzeiro 
União x Goiás 
Inler x América 
Criciúma x Bahia 
Artilheiros 
17 gols 
Edmundo( Vasco) 
14 gols 
Crislian ( Inler) 
12 gols 
Dodo ( São Paulo) 
11 gols 
Rodrigo ( Fusa) 

ÜÜIJfSM @721-4878 
A sua melhor 

© Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 quaiiaaae em bUM e 

i ÁUDIO & VÍDEO IMAGEM 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

eu quero 

at Vbcê mando! 

Micro Computador 
R$ 1.829,00ír vista ou 
1+1J Mensais de 

" Monitor 15" 
* Proc. Pentium 133 Mhz 
' Disco Rígido 2,1 GB 
' Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansivel até 128 MB 
■Modem 33,6/14,4K bps 
*CD ROM 8X 

; 

m 

:9S, oo 

COMPAQ. 

PR ES AR IO 

06 PECAS 

Completo Pacote de Software 

TV 14" 
RS 288,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

21,70 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 62,30 

a Sctfom 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
' TV :VHF,UHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 20 PECAS 

rÁ 

Vídeo Game 
RS 239,00(7 vista ou 
1+11 Mensais de 

IMIIMTEIMDO 

acompanha 

um cartucho 

26,90 

OU 1+4 CHEQUES DE 51,50 

' Super Set 
' Supere/ mario word 

10 PECAS 

Bicicleta Ceei 
RS 85,00(7 vista ou 
1+11 Mensais de 

caioi 

9 60 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 18,30 

Fogão Essencial Next 
RS 269,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 6 Bocas 
' Mesa Inox 
" Tampa de vidro 
' Botões embutidos 
' Prateleiras do forno com trava de segurança 
' Garantia de 1 ano 

Cônsul^ 

19 90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 58,00 

isiiii 

10 PECAS 

NA COMPRA  ^ 

OUALCIUER PRODUTO VOnSUl^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 

24 LONG NECK 

10 PECAS 

Stereo System 
RS 259,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

AM FM stereo 
Equalizador 3 bandas 
Compact disc player 
Duplo Deck 
Garantia de 1 ano 

•11;-•' C' C' i 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 55,80 20 PECAS 

Vídeo Cassete 
R$ 285,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

21,40 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 61,40 

I 

'4 Cabeças 
' Controle Remoto 
' 181 Canais 
' Sistema de Gravação em PAL-M / NTSC 
' Garantia de 2 anos 

15 PECAS 

o 
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 11/10/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as 
2 lojas de Imperatriz, Plano Carnet 24X (1+23) e 12X (1+11) juros de 6% a.m, Plano cheque 

5X (1+4 )juros de 3,9% a.m e Plano Computador 12X (1+11) juros de 4,9% a.m, Plano 
com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender 

no atacado, Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . 
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■ Caso Renato 

Apenas dois envolvidos continuam presos 

Família Cortez realiza Exposição Direitos Humanos e Segurança Pública 

JORNAL CAPITAL 

Nesta última segunda-feira 
(06) foi lembrado o 
assassinato do ex-prefeito de 
Imperatriz Renato Cortez 
Moreira. Três vezes prefeito 
da maior cidade do interior do 
estado, Renato Moreira foi 
impedido de tirar seu último 
mandato quando foi 
assassinado friamente na 
manhã do dia 06 de outubro 
de 1993. 

Na época várias pessoas 
foram envolvidas no caso 
Renato Moreira. Encontram- 
se presos até hoje os acusados 
de agenciadores do crime 
Arnaldo Chaves Barbosa e' 
Antonio Souza Silva. O 
pistoleiro Antonio da 
Conceição, que teve seu nome 
indicado como executor de 
Renato ainda continua 
desaparecido. Geraldo José da 
Silva e 'Edmilson Alves 
Brandão, também acusados 
de agenciadores do 
assassinato que chocou o País 
ainda continuam impune. 
Mais cinco empresários de 
Imperatriz tiveram seus 
nomes envolvidos no 
assassinato. 

O ex-prefeito Salvador 
Rodrigues (vice de Renato) na 
época também teve seu nome 
citado pelos acusados. Na 
época Salvador Rodrigues foi 
preso e posteriormente voltou 
para a prefeitura onde só foi 
retirado pela força da 
população.Na eposição feita 
pela família estão várias 
cópias do inquérito e fotos do 
ex-prefeito Renato Moreira 
que vinha fazendo uma 
administração contestado 
pelos seus aliados. De acordo 
com o irmão de Renato, 
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Exposição lembra os quatro anos sem Renato Moreira 

empresário Moreirinha "O 
caso só será elucidado quando 
ouver enteresse político no 
caso. 

A população de Imperatriz 
cobra do ex-governador do 
estado José de Ribamar 
Fiquene uma ação que ele não 
teve quando esteve no 
governo. Para a população, 
Fiquene teria sido omisso ao 
assassinato de Renato 
Moreira.A exposição que teve 
início na manhã de ontem vai 
até o próximo dia 10 próxima 
na seda da OAB na Simplício 
Moreira. 

PC aguarda 

novas viaturas 

Polícia Civil sofre pressão do 

judiciário, mas continua trabalhando 

de forma precária 

Edital de 

convocação 

Através do presente Edital, convoco todos os Cabos e Sol- 
dados PMs, para uma Assembléia Geral e Extraordinária. A 
realizar-se na sede desta entidade, no dia 17-10-97, em primeira 
convocação as 8:00 horas, não podendo realizar com o número 
inferior a 26 (vinte cinco) sócios, se não houver número far-se- 
a meia hora depois com qualquer número, com o fim de elaborá 
e aprovar conforme os Itens abaixo. 

I- Intercâmbio com as associações de Cabos e Soldados PMs, 
do interior do Maranhão e outras; 

II- A criação de um Hotel de Trânsito em São Luis-Ma, 
composto de uma viatura para os associados. 

III- Assistência Jurídica Unificada e aumento das taxas sociais 
da"ARCSPMIA" 

IV- O balancete Geral e terá por finalidade a comemoração 
do primeiro ano de atividades da "ARCSPM1A-PMMA", e a 
leitura do relatório do Presidente. 

Imi)eralriz-Ma, 04 de outubro de 1997. 

Atenciosamente 
Josué Lopes Maia 

SI) PM -Presidenteda ARCSPMIA 

De acordo com o delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu, 
a Polícia precisa de mais 
apoio por parte da população 
que vem colaborando para a 
elucidação de alguns crimes, 
mas de forma resumida. 

Por outro lado a população 
e as autoridades políticas de 
Imperatriz aguardam o apoio 
do secretário de segurança 
pública do estado delegado 
Raimundo Cutrim. 

O ex-secretário se 
segurança pública do estado 
Jaie Xexéo, nada fez para que 
a cidade de Imperatriz 
ganhasse o apoio da 
governadora Roseana Sarney. 

Recente a Polícia Civil foi 
denunciada de inoperante no 
que dis-respeito ao pequeno 
número de inquéritos 
enviados a justiça. 

Este quadro poderar ser 
mudado apartir do momento 
em que a PC receber o apoio 
do governo do estado. 

Sem viaturas e sem 
material humano, delegados 
e agentes vem conduzindo de 
forma positiva os trabalhos 
de investigações e diga-se de 
passagem quando há apoio 
das autoridades local, a PC 
elucida os fatos como 
ocorreu no caso Vicente 
França. 

Assista de 

segunda a sexta 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Reeord 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

IId eu Gonçalves de 
Oliveira, maranhense, 
residente na Simplício 
Moreira, esteve na redação 
deste noticioso para 
comunicar que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
documentos de um veículo 
Fiat -Uno Miller e um talão 
de cheques. 

De acordo com o 
comunicante dentro da bolsa 
havia ainda vários remédios 
v roupas. Quem encontrou 
ou vier a encontrar entrar 
<•111 conlalo pelo telefone 721 
6089. Gratifica se 

Perda 
de documentos II 

Nilson Soares dos Santos, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz comunicou na 
Depol que perdeu uma bolsa 
contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos III 

Ernandes de Jesus Lima, 
maranhense, solteiro, 
residente na Simplício 
Moreira- esteve na Depol 
liara comunicar que perdeu 
uma bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o 
comunicante trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos IV 

Edilson Santana de 
M orais, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Piauí- Nova Imperatriz, 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
bolsa contendo todos seus 

documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F., e outros. 

Furto 
de documentos 

José Aparecido Mendes 
de Jesus, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
João Lisboa, esteve na Depol 
para comunicar que 
elementos desconhecidos 
arrombaram seu veículo Gol 
- Vokswagem e levaram 
vários documentos pessoais. 

Furto 
de bick 

I V.rl.-M.- ^ 1 Martins da Silva, 
maranhense. solteira, 
residente no bairro Vila 
Fiquene comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Moutain Bik, cor azul, ano 97. 
Conforme a queixosa um. 
elemento trajando Berbuda 
Jans e blusa branca fé" > 
autor do furto ^ 

Arrombamento 
Roberto Martins de Soza, 

maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
LobãoO esteve na Depol para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residência e levaram 
vários objetos.Entre os quais, 
uma TV açores 16 polegadas 
e outros objetos de pequenos 
valores 

Perda 
de documentos V 

Ana Luizade Souza Neves, 
maranhense, soll " ã. 
residente no Coip ilo 
Vitória comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identida Civil. Conforme a 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde da última sexta-feira 
quando trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

PLANTAO POUCIAL 

Terça-feira, 07/10/97 

1° Distrito 

Delegado 

Re -Ido 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Lindoso 

Agentes 

LoIâUEuzéblo, 

Urbanoe Eudes 

Perito 
Dr. Machado 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINHOftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

731-7090 
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Roberto Oliveira 

Respeito 

ao meio 

ambiente 

Um dos mais bonitos 
trabalhos já realizados no 
Maranhão e com total 
respeito ao meio ambiente, é 
observado na MA 006, que 
interliga as cidades de 
Grajaú e Balsas, ali a rodovia 
foi construída sem agredir 
em nada o verde 
predominante no local, para 
os que transitam por aquela 
marginal pode usufruir de 
um contato direto com o 
verde, e se deliciar com 
lindas paisagens dignas de 
um cartão postal. Se todos os 
nossos projetos fossem 
idealizados colocando como 
prioridade a preservação do 
meio ambiente, com certeza 
estaríamos respirando um ar 
de qualidade, e a qualidade 
de vida das pessoas seria 
muito melhor infelizmente o 
que se observa hoje não é 
nem de longe isso, como é o 
caso da avenida Beira-rio, 
que em vez de sim- uma área 
de lazer, é um atentado a 
saúde publica.. Parabéns aos 
idealizadores, e vamos 
torcer para que mais 

rodovias sejam construídas 
nestes moldes. 

Festejo 

Teve início ontem o festejo 
da padroeira de Imperatriz 
Santa Teresa de IVÁvila. 
Durante dez dias a rua 16 de 
novembro poderá ter muito 
mais que uma imagem 
diferente, ela também poderá 
oferecer religiosidade, festas, 
diversões e muita comida 
típica, e que foi montada na 
frente da igreja um parque de 
diversão, muitas barracas e 
espaço para shows com 
artistas da terra, alem das 
missas que acontece todos os 
dias, ontem lambem, 
aconteceu uma carreala 
percorrendo as principais 
ruas da cidade condizendo a 
imagem da santa, e no 
encerramento a tradicional 
procissão fluvial pelas águas 
do rio tocantins. Para o 
pároco daquela comunidade, 
Raimundo Pinto, a 
expectativa de sucesso é 
muito grande, mesmo 
podendo ler alguns 
obstáculos como as chuvas 
neste período que estão 
chegando mais cedo: 
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Cristina Maciel, na comunic 

Saudade 

Depois de muito tempo comunicando e muito bem, a 
radialista Cristina Maciel, está agora a frente da assessoria de 
comunicação do SKDESCT, Cristina que com um jeito criativo 
e muito bom humor conquistou os ouvintes de Imperatriz, e de 
cidades por onde passou está deixando saudades, até mesmo 
nos nossos eventos não temos lido o prazer de desfrutar da voz 
e da simpatia dessa grande profissional, a ela todo o nosso 
carinho e votos de muito sucesso 

Rosa Maciel 

Beleza e bom gosto 

Poucas são as mulheres no país que conseguem ser 
executivas, mães. e donas de casa. sem perder em nenhum 
momento a beleza, sutileza e a classe, mais para Rosa Maciel, 
esta senhora de 64 anos, e que com total competência dirigi 
uma das maiores instituições do país, essa é tarefa fácil, e para 
mostrar que tempo e elegância caminham juntos, em brevt 
nossa amiga estará abrindo suas portas para este colunista, pan 
uma sessão de fotos, onde ela vai mostrar o seu jeito de ser ( 
de viver. Agora Rosa encontra se em Belo Horizonte, oiy' 
alem de descansar muito, também está se aprimorando naai 
de receber. Para os seus amigos, Rosa está fazendo muita falta 

MARAFOLIA 
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10,11 e 12 de Outubro 

(IRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA SÃO LUÍS 09:20, 13:00 E 19:30 HS 

ESCOLHA O SEU E ÍOA VJAfíSR 

Loja de 

Atendlmeiito 

Jornal Capital 

É só ligar 

721-5349 

Escreva ou vá 

pessoalmene à 

Rua Maranhão 826, 

sala 03 

Mercadinho 

J Soi 1 llli 

Ü 

b ifcj cg gçlj; : 

IL/ Som e Luz 

\POIO; Sistema Tucanu s de Comunicação 1 

11" C:: ••••- /-Xé li® 
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Ildon: "Municipalização da saúde, garante qualidade" 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Plano 
de Saúde 

C) senador José Serra 
(PSDB-Sl') apresenlando 
projeto de lei propondo que, 
na contração de planos de 
saúde pelas empresas, haverá 
uma cláusula específica 
determinando de trabalhador 
aposentado ou demitido por 
justa causa manter sua 
condição de segurador ou 
beneficiário, por um período 
mínimo de 18 meses.Para 
isso, bastará que ele assuma 
o pagamento do custo total de 
>eu seirnro-satíde, incluindo a 
parcela que vinha mmuIo paya 
|)ela empresa. 

Plano de 
Saúde II 

Conforme o senador, esse 
benefício já vem sendo 
oferecido por várias empresas 
brasileira no momento da 
dispensa de funcionários, e 
oxisle como uma prática 
adulada e obrigatória nos 

listados Unidos. O senador 
propõe fixar («sse direito em 
lei, a fim de permitir seu 
asufruto por um maior 
número de trabalhadores 
brasilíáros. 

-CertamcMite a 
possibilidade de manter o 
serviços de saúde que o 
trabalhador e sua família 
desfrutavam, quando ele 
estava empregado, ameniza 
as dificudades de quem está 
empre^ad(Kempreí;a Serra.O 
projeto apresentado por José 
Serra estabelece que lodo 
trabalhador contratado apelo 
menos 12 meses em um 
mesmo emprego, que conte 
"om o beneficio de um 
segu ro-saúde custeado 
parcilmente pela empr(^sa. 
esteja em dia com sua 
contribuição para o custeio do 
plano • 'U vcçui o e maniú s!t 
por cm, rilo o (K M-jo ilc manter 
a condição de seguro ou 
beneficiário, terá amparo 
leçcal para manter essa 
condição por no mínimo 18 
meses. 

Plano de 
Saúde III 

A aposentadoria não 
alterará essa possibilidade.K 
nem a eventual morte do 

trabalhador aposentado ou 
desempregado poderá tirar 
esse direito de seus 
dependentes. 

O empregador que infringir 
os positivos da lei. propõe o 
senador, estará sujeito a multas 
entre óOO e íit) mil 
Ufrirs(unidades fiscais de 
referência), aplicadas em 
dobro em caso de reincidência, 
alem do ressarcimento de 
eventuais gastos com 
assistência mêdico-hospilalar 
do trabalhador aposentadoou 
dispensado e de seus 
dependentes. 

Desemprego 
em estaleiro 

A senadora Benedita da 
Silva (IT-RJ) lamentou o fato 
de vir tentando, sem sucesso, 
marca com o ministro da 
Indústria e do Comércio, 
Francisco Dor neles, uma 
audiência para lideranças do 
estado do Rio de Janeiro e 
representantes de 
trabalhadores em estaleiros, 
que desejam discutira situação 
da Verolme. 

Rara ela, a solução de 
emergência encontrada a 
alguns meses, quando a 
Retrobás acertou que os 
empregados do estaleiro 
terminariam uma plataforma 
de petróleo encomendada, 
exige outros passos para que 
nã< > "haja desempreg* > t ()lal". 

Desemprego 
em estaleiro II 

Benedita da Silva informou, 
por outro lado. que falou na 
Escola Superior de Querra 
(liSQ)sobre o problema da 
reforma agrária no país."Além 
de mostrar a necessidade 
urgente da reforma agrária, 
ponderei que se emgana quem 
imagina que o Movimento dos 

1 ! ahalhador<■ < ^em-terra 
lenha cunho partidário" 

A senadora disse ainda ler 
mostrado na KSQ que o MST 
quer que o presidente 
Rernado Ilerique Cardoso 
cumpra as promessa de 
assentamento que fez, mas 
entende que não basta a 
distribuição das (erras. "H 
preciso dar condições às 
lamílias assentados de 
trabalhar a terra", observou. 

Lanchonete MC BRUNLTS 

SUCOS, VITfi/VUNAS, SANDUICHCS, TIRA 

GOSTOS €M GCRAL, SALGADOS. 

CCRVCJAS, R€fRIG€RANT€S, PORÇÕCS €TC. 

RV€NIDfl G6TÚLIO VflRGRS, 1352 - 

C6NTRO (€M FR€NT€ RO BRRD6SCO) 

l/VÍPCRRTRIZ - MRRRNHRO 

Ao definir as informações 
obtidas pelo projeto Hacuri eu 
acredito! como "um banco de 
dados altamente profissional e 
competente", o prefeito Ildon 
Marques disse ler orgulho e 
respeito pelos agentes 
comunitários e que vai 
continuar lutando para 
municipalizar a saúde. 

"O que nos move na vida 
são o sonho, a utopia, a 
esperança e a expectativa de 
um dia melhor", disse, em seu 
discurso, sexta-feira, o, no 
Juçara Clube, referindo-se ao 
sonho de fazer da saúde 
pública imperatrizense a 
melhor do Maranhão e do 
Nordeste do Brasil. 

O prefeito presidiu a 
solenidade de encerramento 
do projeto Hacuri eu acredito! 
— promovida pela Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus). 
Na ocasião fez a entrega dos 
certificados de participação 
aos agentes comunitários, cuja 
atuação recebeu o elogio de 
Ildon Marques. 

Realizado de 14 de julho a 4 
de setembro, o projeto 
consistiu em entrevistas a 
11.442 moradores, durante 
visita a :>).489 residências do 
Bacuri. A atuação dos agentes 
de saúde foi dividida em nove 
áreas, coordenadas por 
especialistas. O trabalho foi 
realizado em três etapas. 

As questões levantadas nos 
questionários tiveram 
acompanhamento direto da 
Semus e estão ligadas às áreas 
de: Saúde Bucal; DST/Aids; 

Tuberculose; Hanseníase; 
Hipertensão/Diabetes; 
Recursos Hídricos/Meio 
Ambiente; RIanejamento 
Familiar; Zoonoses; e Saúde 
Mental. 

"Rrimeiro, estamos 
montando um banco de dados. 
Sem informação nada pode ser 
feito. As grandes nações têm 
realizado alguma coisa em 
cima de dados. Imperatriz ê 
uma cidade sem informação. 
Rrecisamios saber quem ê 
quem na questão da saúde", 
argumentou Ildon Marques. 

O prefeito prosseguiu que, 
inicialmente, verifica-se as 
necessidades de cada bairro e 
que, só a partir de então, torna- 
se possível se fazer o 
planejamento com 
responsabilidade daquilo que 
se deve fazer. "Rortanto, esse 
ê o ano de levantamento de 
dados na saúde", emendou. 

Visando dar um salto 
qualitativo superior pelo 
menos duas vezes em relação 
ao quadro atual, o prefeito vai 
continuar lutando pela 
municipalização do setor 
Mas, resistentes a esse, são 
muitos os pensamentos que 
partem de diversas correntes 
para os quais ele próprio põe 
em dúvida. 

"Qual ê o interesse que se 
tem contra a 
municipalização?". questiona. 
"Mas, se eu conseguir, 
daremos um salto de qualidade 
a partir desse banco de dados 
que eu estou montando". Com 
a saúde municipalizada, Ildon 

* 
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Ildon entrega certificado a Agente de Saúde 

garante fazer duas vezes mais 
do que está sendo feito. 

"Enfrento muita 
resistência, porque há 
interesses outros, muita coisa 
em jogo rolando por debaixo 

do pano. Mas eu vou lutar; e 
vou tentar ver se eu consigo 
municipalizar até o fim do ano. 
Se não conseguir, a 
responsabilidade será dos que 
são contrários", finalizou. 

Exposição de Aciole Bastos na Uema 

Muitas peças em exibição foram vendidas, mas continuam à disposição 

daqueles que desejarem apreciar o estilo do artista 

A exposição Arte Nativa do 
artista plástico Aciole Bastos 
prossegue até a próxima sexta- 
leira (10). Neste dia será 
comemorado, também, o 
aniversário da exlrensão da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (l 'ema), campus de 
Imperatriz. 

Muitas peças já foram 
vendidas, mas continuam 
expostas aos interessados em 
apreciar a arte, tipicamente 
nordestina de Aciole Bastos. A 
exposição ê financiada pela 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI), órgão 
vinculado à Rrefeitura 
Municipal de Imperatriz. 

A abertura aconteceu na 
última sexta-feira (():'.). Os 
cantores da terra Francisco 
(xonçalves e Anlonio Amorim 
deram uma "canja" musical. 

Foi montado um telão no 
local, onde aconteceu a 
exibição do Programa Arte 
Nativa, da Tv Mirante, que foi 
levado ao ar há alguns anos 
sobre a vida de Aciole Bastos. 
Uma equipe da TV Tocantins- 
repetidora da TVCNT- marcou 
presença ao local da exposição. 

O secretário municipal do 
1 )esenvolvimenlo Integrado, 
Edmilson Sanches fez a 
abertura da Exposição como 
representante da Rrefeitura. 
Sanches começou falando do 

artista que segundo sua 
concepção Aciole "ê este 
sertanejo magrinho, parecendo 
subnutrido, que, na ansiedade 
e necessidade de vir ao mundo 
e mostrar seu gênio, também 
parece saído às pressas do 
útero materno, antes de 
completarem-se os nove 
meses. Entretanto, ê sábia a 
vida. ê sábia a Natureza: o jeito 
frágil e a forma miúda de 
Aciole são elementos 
previsíveis, indescartáveis, 
quando de comparações com 
a enormidade e o vigor de seu 
talento artístico". 

Como admirador 
do artista plástico. Sanches 
disse que "falar mais de Aciole 
ê puro pleonasmo (palavrinha 
Iresca, essa). Qual explorador 
de matas nunca dantes 
desbravadas, vai esse artista 
moreno e franzino, num 
mimetismo de sobrevivência, 
confundindo-se e 
identificando-se com 
folhagens, ramagens, 
louceiras, galhadas. ajuntando 
cascas, troncos, raízes, cipós, 
folhas e Irutos, paus e pedras 
e tantas coisas mais que nós, 
em nossa ignorância estética, 
não lhes descobrimos utilidade 
nem valor e que Aciole, menino 
arteiro queê, teima transformá- 
las em arte, dando um esboço 
de.elernidade a coisas que, se 

fora por nós outros, 
apodreceriam ou tornariam ao 
pó". 

Sanches usou 
uma expressão inglesa para 
definir o artista. Cordas, 
material de que também se 
utiliza Aciole, em inglês ê ropes. 
"Existe uma frase inglesa, 
expressão idiomática, com 
ropes: "to know the ropes". que 
significa "ser profundo 
conhecedor do assunto", ou 
melhor, entender do riscado. 
Deste modo, falando de Aciole, 
a frase com/ corda". 

Ainda em seu 
discusso de abertura, Sanches 
não deixou de falar do talento, 
da sensibilidade e mãos do 
art isla. Rara ele, são esses, em 
verdade, os instrumentos que 
iniciam e que ultimam o 
trabalho de Aciole; "pois o que 
fazem serra e serrote, faca e 
facão, lixa e lima, alicate e 
tesoura senão dilapidar, cortar, 
dividir, diminuir, subtrair, 
reduzir? Só os outros 
"instrumentos" — talento, 
sensibilidade e mãos — unem, 
reúnem juntam, rejuntam, 
aumentam, agrupam, somam, 
dão forma firme, vigor e viço 
aos paus cortados, ao cipó 
torcido, à cascas descascadas, 
à madeira serrada, à corda 
cortada, ao cipó torcido, à 
pedra lascada". 

Falar bem de Aciole ê 
redundante (outra palavrinha 
fresca) e, decididamente, 
Aciole não nos interessa mais. 
E Aciole pra cá, Aciole pra lá, 
Aciole daqui, Aciole clacolá . 
Chega, Aciole! Estamos fartos! 
E: Estamos cheios de você! 
Cheios de orgulho de você", 
terminou o secretário. 

As peças 
As formas vegetais da 

natureza, em exposição, 
ganham as mais variadas 
formas, desde utensílios 
domésticos a objetos de 
decoração de ambientes. São 
porta-lápis, jarros, mesas, 
pedestais, assim como formas 
retorcidas de galhos e Vegetais 
típicos do Maranhão e de 
outros estados nordestinos. 

O Artista 
Aciole Bastos passou uns 

tempos cuidando da área 
cultural na Prefeitura de 
Amarante. Fez mostras no 
Hotel Rosseidon, no Sudeste 
do Raís e em outros grandes 
centros. Da exposição em São 
Paulo, ele trouxe inúmeros 
registros de admiração. 
Segundo o secretário 
Edmilson Sanches, amigo e 
admirador do artista, "o 
próprio Jânio Quadros fez 
questão de honrar o livro de 
presenças e manuscrever suas 
impressões e elogios". 
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v ■ VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo, 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. 
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