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Agente da polícia Civil 

mata menor à tiros 
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Balneário Jate Cfube, terá hoje mais um dia de emoção 
pelo programa Domingo AJegre 

O agente da Polícia Civil 
Valmir Barros, 38 anos, terá que 
responder pelo assassinado do 
menor R.B de apenas 6 anos de 
idade. 

Segundo testemunhas, o 
policial, no momento do crime 
eslava embriagado e discutia 

com a mulher Regina Maria com 
quem vivia maritalmente a cerca 
de três anos. 

O agente havia sido 
transferido para a cidade de 
Bacabal, por determinação do 
Delegado Regional Dr. Luciano 
Abreu, estando retornado a 

cidade há poucos dias para 
trabalhar na elucidação do caso 
Renato Moreira. 

A briga, segundo 
depoimentos de testemunhas 
teria ocorrido por provocação da 
mulher com que vivia o agente 
da policia Civil. 

Que se faça justiça 

A morte do menor está 
tendo uma grande 
repercussão em Imperatriz. 

A população não pode 
aceitar de forma cômoda um 
ato de tamanha 
irrespondabilidade.Não se 
pode admitir que marginais 
vestidos de policiais, 
coloquem em risco a vida de 
pessoas e sobre tudo, 
crianças. 

O mais impressionante, é 
que pelo menos, até o 
fechamento desta edição, o 
bandido, ainda estava foragido, 

numa demonstração clara, que 
quando se trata de proteger 
marginais desfarçados de 
homeis da lei, muitas vezes as 
autoridades fazem de conta que 
não ouvem, não falam e não 
andam. 

Agora, mais do que nunca, se 
deve cobrar uma ação enérgica 
do governo do Estado, do 
Ministério Público e de quem 
quer que seja. Algo tem de ser 
feito para tirar das ruas um 
elemento que por brigas de 
"marido e mulher" tire a vida de 
um inocente expondo uma 

família a maior das dores. 
Lugar de bandido é na 

cadeia e não nas ruas 
espalhando pânico em vez de 
segurança. 

Senhores do Poder, a 
população espera, pelo menos 
agora, nesse caso, que 
verdadeiramente se faça 
justiça, caso contrário, o 
sangue dos inocentes, ainda 
clamarão por muito tempo, 
pedindo que "descruzem os 
braços e olhem aquilo que 
fingem não ver". 
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Diocese celebra Dia 

Nacional da Juventude 

■ Brasília 

Gôncavo e 
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Jovens de vários municípios de juntam em Imperatriz no DNJ 

■ Futebol 

Jovens de toda diocese de 
Imperatriz celebram hoje o Dia 
Nacional da Juventude. 

O as celebrações tiveram 
início na noite de ontem no Ciei 
III no Parque São José e se 
estendeu durante toda noite 
com uma uma vigília onde cada 
grupo fez uma apresentação. 

As ()!):()() da manhã, uma 
missa e uma caminhada 
encerraram a programação 
naquele bairro. 

Em cada paróquia, durante o 
dia hoje, as liturgias estarão 
V( Jtadas para a data celebrada em 
todo o país. 
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Proposta divide bloco 

de esquerda 

A proposta de redução do 
córum do Senado e da Câmara 
para metade mais um, do 
deputado Miro Teixeira do PDT 
do Rio de Janeiro deixa a 
esquerda dividida. 

Para o Partido dos 
Trabalhadores, a proposta 
beneficia o governo neo-liberal 
de Fernando Henrique, "que a 
qualquer custo busca aprovação 
para sua teses". Página 1-5 

Recuperação de canteiros 

está ameçada 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0943 
Dólar Paralelo 
Compra    RS L125 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1,135 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1.080 
Dólar Turismo 
Venda   RS 1.110 
Ouro (g) 
Venda     

Gopão movimenta 

João Lisboa 

serviço de limix^za. 
O objetivo do prefeito 

Municipal é dar outro visual a 
entradae saída da cidade. 

Na Coluna Imperatriz 
Urgente, assinada jkJo jornalista 
Franccisco do Valle. voce 
confere ()ndas Curtas, o mundo 
político e a foto do dia. 
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RS 11.36 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir 
Valor    R$0,9108 
Salário Minimo 
Setembro   R$ 120.00 
Salário Família 
Valor K$ 8.25 

A Seleção de João Lisboa 
entra em campo às I6h()0 
deste domingo para 
enfrentar a Seleção de Porto 
Franco. 

A Seleção da Cameleira 
apresenta a torcida o meio- 
campo Diná, revelação do 

Marwel Futebol Clube com 
passagens por várias equipes 
do Sul do País. 

Já a Seleção de Porto 
Franco apresenta dois 
grandes artilheiros. 

O atacante Bio, artilheiro 
do Campeonato Maranhense 

em 93, e o meio-campo Bebe, 
filho do velho Bio. 

O prefeito de João Lisboa, 
Dr. Sálvio Dino, garante que 
sua equipe estar bem 
postada e preparada para 
vencer mais uma partida na 
competição. Página 1-10 
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Com a chegada do inverno a 
recuperação dos canteiros que 
divide a Belém Brasília com a 
marginal direita e esquerda está 
ameaçada. 

As fortes chuvas que vem 
caindo sobre a região impedem 
que os funcionários da 
Prefeitura Municipal de 
ImiKTatrizdêem continuidade ao 

■ Entrevista 

Paulo Renato fala sobre 

o futuro da educação 

As Universidades Nesta edição, o ministro 
Comunitárias, como as demais Paulo Renato fala das ações e 
do país, vem demostrando programas do Mec para alocar 
apreensão quanto ao futuro ds recursos e solucionar 
educação no Brasil. problemas. Página 1 -4 
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Roberto Oliveira 

Sexo na 

adolescência. 

Uma das grande 
preocupações das pessoas 
hoje é quanto a diferença de 
se fazer sexo, e se fazer amor. 
Assim como à diferença de 
amor de adolescente e abuso 
sexual. Para melhor 
esclarecer essa questão, 
estamos publicando para 
você uma série de 
informações neste sentido no 
decorrer dos dias que se 
seguem. Para melhor 
entender a questão, é bom 
esclarecer que todo e 
qualquer forma de se fazer 
sexo sem o consentimento da 
vitima já a caracteriza-se um 
abuso e um estupro, podendo 
o abusador ser denunciado a 
policia. Mesmo quando o ato 
não causou danos físicos. Se 
este ato for praticado com 
menores de idade, 

A   

independentemente do sexo 
ou opção sexual o crime é 
muito maior, e o abusador 
poderá ser preso. No entanto 
é fundamental que as vitimas 
tenha o apoio da família para 
que ela possa denunciar o 
agressor e continuar a levar 
uma vida normal. 
Principalmente se a prática 
causou lesões ou uma 
gravidez indesejada. 

Universidade 

da Amazônia. 

Muito comentada a criação 
da Universidade da Amazônia 
que iria oferecer novos cursos 
aos estudante de Imperatriz, 
no entanto já passado quase 
dois anos desde a idéia, nada 
de concreto foi resolvido, 
acreditamos que falta 
incentivo por falta do 
minislério da educação, que 
nao oferece estrutura para 
este empreedimento. 

Empresário 

do ano. 

Depois de muito anos 
residindo na cidade, e 
investindo em vários setores 
comercias, o empresário do 
ramo imobiliário Ademar 
Mariano recebeu este ano, o 
titulo de empresário do ano, 
isso graças ao seu bom 
desempenho no setor 
imobiliário, o que apesar da 
crise, ele vem superando com 
coragem. Somente para frisar, 
ele já foi presidente da 
associação comercial, e 
também investiu no setor 
educacional, leia-se colégio 
Delta, e Comecinho de vida, 
onde a esposa Rita Mariano 
administra com a mesma 
determinação e coragem. Aos 
dois muito sucesso. 

Golfinhos 

Neste final de ano quando 
as cortinas da AGI se abrirem 
os contemplados com o troféu 
destaque terão uma surpresa, 
o símbolo da entidade deste 
ano deixa de ser a pirâmide 
dos poderes, e passa a ser um 
golfinho nas cores preto e 
rosa. Até agora onze nomes de 
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autoridades já estão na lista da j 
entidade para receberem o í 
troféu, e ele será entregue as j 
pessoas que de algum modo | 
contribuíram com o j 
desenvolvimento da cidade na 1 
área de saúde, educação e ação i 
social. Para a presidente da | 
entidade Rafaella Hilary | 
muitas pessoas de Imperatriz i 
estarão recebendo o troféu, até | 
mesmo na área da j 
comunicação, moda e j 
investimentos. 

Sociedade 

A cantora Salete, sucesso no Caneleiros 

Com a saída de Hélio de 
Oliveira do comando do 
Sociedade em Expressão, 
assume o programa o talentoso 
Jonas Ribeiro, que já estreou 
com muito talento, onde fez a 
cobertura de mais uma etapa 
do projeto de fotografias de 
senhoras, que aconteceu na 
People. Jonas que a muito vem 
divulgando a nossa sociedade 
nas colunas sociais agora tem 
mais um espaço para mostrar 
o que de melhor acontece na 
noite Imperatrizense. 
Enquanto que Hélio viajou 
para São Luis onde pretendi4 

fixar residência. Ele troca de 
cidade para melhor divulgar o 
nosso estado, Aos dois muito 
sucesso em seus novos 
empreedimento. 
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SÃO LUIS 

AÇAILÂNDIA 

BELÉM 

PARÂGOMINAS 

TERESINA 

1 DOM 

■HBHm 
IMPE 

FORTALEZA 

BALSAS 

DOM EL!SEU 

PALMAS 

IMPERAThife 

s 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30/21h0Ç 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 
dP/jRECIDd uma empresa sempre inovadora. 

Ônibus novos, ambiente agradável com ar 
condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

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

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

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

ü APAPEGDA 
  mmmmm 

Reservas de passagens 

721-5687 

i Som e Luz 

APOIO, Sistema Tucaniís de Comunicação 
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Universidades Comunitárias investem na TV a Cabo 

Lei de 1995, prevê a disponibilidade de canais básicos de utilização gratuita 

Côncavo & 

Convexo ^rmm 

Conor Farias 

Previdência 
Além de uma proposta de 

emenda constitucional - a da 
reforma da Previdência, que 
teve a votação em último 
turno, com o corte especial 
para magistrados, o Senado 
aprovou oito projetos 
durante esta semana. 

O plenário deliberou 
também sobre oito 
requerimentos, entre eles 
um voto de louvor aos 
responsáveis pelo sucesso 
da organização da visita do 
papa João Paulo II ao Rio de 
Janeiro. 

Previdência II 
Entre os projetos 

aprovados pelo plenário esta 
semana está o que dá ao 
aposentado que volta a 
trabalhar, e depois se desliga 
do emprego, o direito de 
sacar o Fundo de Garantia 
iO Tempo de Serviços 
(FGTS). A relatora, 
senadora Empilia 
Fernandes, afirma que a 
proposta vai corrigir uma 
injuastiça cometida contra 
os inativos. 

Previdência III 
Nas comissões, foram 

tomadas decisões como o 
prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF) 
até 31 de dezembro de 1999, 
com efeito retroativo a Io de 
julho último. A proposta de 
manutenção do FEF, 
defendida pelo relator, 
senador Renan Calheiros, 
como necessário à 

mtinuidade do sucesso do 
. lano Real, foi aprovada pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, mas 
ainda terá de ser apreciada 
pelo plenário. 

Previdência IV 
A Comissão de Assuntos 

Sociais aprovou projetos do 
senador Lúcio Alcântara, 
com emendas do relator 
Valmir Campeio, 
regulamentando os 
contratos de seguro-saúde. 

Já tendo passado pela 
CCJ, a matéria vai á 
Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), e, uma 
vez aprovada, seguirá 
diretamente para a Câmara 
(caso não haja recurso para 
sua apreciação pelo plenário 
do Sernado), por se tratar de 
matéria sobre a qual as 
comissões podem liberar em 
caráter terminativo, a menos 
que chamada a plenário por 
requerimento dos 
senadores. 

Financiamento 

imobiliário 
A CAE também aprovou 

na reunião o requerimento 
do líder do PMDB, senador 
Jáder Barbalho (PA), 
solicitando a realização de 
audiência pública para 
debate em torno do projeto 
de lei de iniciativa do 
governo que institui o 
Sistema Financeiro 
Imobiliário. A data da 
audiência ainda será 
definida. 

Financiamento 
imobiliário II 

Serão convidados para a 
audiência o presidente da 
Associação Brasileira de 
Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança 
(Abecip), Anésio Abdalla; 
seu assessor jurídico, 
Melhim Namem Chalhub e 
o diretor e o diretor da 
Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil 
(Anoreg), Márcio Baroukel 
Braga. 

Financiamento 
imobiliário III 

Na presidência dos 
trabalhos, o senador 
Fernando Bezerra convocou 
reunião extraordinária da 
comissão, quando deverão 
ser apreciadas, entre outras 
matérias, mesagem do Poder 
Executivo que solicita 
autorização para contratação 
de operação de crédito 
externo entre o governo 
brasileiro e a empresa 
húngara Mcdicor Comercial, 
e a que encaminha ao 
Senado a programação 
monetária relativa ao quarto 
semestre de 1997. 

Financiamento 
imobiliário IV 

Também estão no pauta 
solicitações do governo do 
Rio Grande do Norte, para 
contratar operação de 
crédito junto á Caixa 
Econômica Federal, e do 
governo da Bahia, 
relacionada a concessões de 
garantias e contragarantias 
aos agricultores da lavoura 
cacaueira baiana. 

Debate 
O senador Gerson 

Camata sugeriu a realização 
de um debate na Comissão 
de Educação para discutir a 
regulamentação da Internet 
e a programação da TV, que 
na sua opinião tem 
apresentado "muita violência 
e pornografia". A proposta 
da audiência pública está 
prevista uara a próxima 
semana. 

Datada de 6 de janeiro de 
1995, a Lei n9 8.997, que 
dispõe sobre o serviço de TV 
a cabo, prevê a 
disponibilidade de canais 
básicos de utilização gratuita. 
Entre estes está um canal 
reservado para o uso 
compartilhado entre 
universidades localizadas no 
município ou nos municípios 
da área geográfica onde a 
Operadora de TV a Cabo 
presta serviço. 

Com base na lei a 
legislação complementar, 
várias Universidades 
Comunitárias ligadas à 
ABRUC, estão 
desenvolvendo, ou 
aperfeiçoando antigos 
projetos, que viabilizam o uso 
da moderna tecnologia da 
televisão em benefício da 
divulgação da produção 
acadêmica, científica e 
cultural de cada participante 
como é o caso da PUCRS, 
PUC-SPeUCS. 

Em Porto Alegre, foi criada 
recentemente a Associação 
das Instituições de Ensino 
Superior usuários do Canal 
Universitário de TV aCabo. A 
PUCRS- Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul e mais oito 
instituições de Ensino 
Superior já formalizaram sua 
adesão ao grupo e o sinal da 
TV Universitária (UNI-TV) já 
está no canal 15. 

A Central Geradora da 
emissão funciona na própria 
PUCRS e conta com 
equipamentos de última 
geração que permitem 
excelentes qualidade de 
imagem. 

Segundo o coordenador da 
Assessoria de Comunicação 
Social da Universidade, Carlos 
Alberto Carvalho, o Estatuto 
da Associação já está 
aprovado pelos participantes. 

"A partir de setembro, na 
fase de programação 
experimental da emissora, 
estará sendo apresentado uma 
Agenda Eletrônica, 
registrando os principais 
eventos, cursos e serviços 
realizados pela Instituição", 
informa. Carvalho, destaca 
também a preocupação com a 
veicülação de programas que 
despertem o interesse da 
comunidade. "Para alcançar 
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Central Geradora da TV Universidade (UNI-TV) de Porto Alegre, na sede da PUCRS 

tal objetivo, o comitê 
coordenador da programação 
da PUCRS na TV 
Universidade devem 
trabalhando com afinco, tendo 
por base sugestões dos vários 
segmentos da comunidade 
universitária", concluiu. 

Pioneirismo 

De um projeto idealizado 
no início dos anos 80, pelo 
Departamento de Jornalismo 
da PUCRS- Sp, a TV PUC 
(Televisão Comunitária da 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo passou 
da exibição em circuito 
fechado, com oito monitores 
instalados no campus em 
1991, à primeira TV 
Universitária do Brasil a 
firmar contrato com TV a 
cabo, em 1994. 

Esse contrato, o primeiro 
do Brasil firmado entre uma 
operadora de TV a cada e uma 
universidade, envolveu a 
instalação de uma rede de 
fibras óticas no campus Monte 
Alegre da PUC- SP e a cessão 
de toda a programação à NET. 
Em decorrência deste acordo, 
a TV PUC passou a oferecer a 
sua programação também, a 
outras operadoras de cabo do 
país, ligadas ao sistema NET- 
Brasil (operadora NET e 
Multicanal). 

Desde 1995, estendeu as 
suas operações a um total de 
32 cidades. O sistema de vídeo 
comunicação da TV PUC 
constitui-se atualmente de 
uma central de Operações e 
uma rede de distribuição de 
Sinal, para um total de 43 
pontos de recepção, 
instalados nos principais 
locais do campus central da 
PUC-SP. 

Em breve, juntamente com 
as universidades da cidade a 
PUC será sede do canal 
universitário local. 

O maior desafio da TV 
PUC, até o momento, foi a 
transmissão, ao vivo, da 48a 

reunião anual da SBPC- 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, 
realizada na PUC-SP em 96, 
como parte das 
comemorações do 
cinquetenário da 
Universidade. Cabe ainda 
destacar a transmissão, a 
partir de 1995, da série 
"Diálogos Impernentes", que 
reúne, em um ambiente 
intimista, duas personalidades 
para a discussão de temas. 

UCSTV 

AUCSTV- Canal 14/Cabo, 
ligada à Universidade de 
Caxias do Sul, está 
apresentando desde o dia 10/ 

05 uma programação 
experimental, todos os dias, 
das 10 às 22 horas. O 
coordenador da área, Ary 
Trentin, explica que "de 
início, te, tenta-se manter o 
horário", Isto significa que se 
produzirá, efetivamente 30% 
deste tempo, aumentando a 
percentagem de forma 
progressiva. Incluem-se aí, 
além dos programas, a 
produção dos alunos do Curso 
de Jornalismo. O curso terá 
um espaço definido e o resto 
do tempo ocupado com 
programas intercambiais com 

-outras TVs educativas. "A 
partir daí, novos programas 
vem sendo planejados. Com a 
aquisição de uma unidade 
móvel, por exemplo, abre-se a 
possibilidade de produzir 
matérias semanais em outros 
campus" explica Trentina. 

"Com o término da 
construção do prédio do 
CETEL- Centro de 
Teledifusão Educativa, 
previsto para o mês de 
outubro, vários projetos 
poderão ser colocados em 
prática. O CETEL tem o 
compromisso de ser auto- 
sustentável. Para tanto, a 
primeira providência foi 
buscar, no MEC a aprovação 
do projeto da UCSTV, através 
da Lei Federal de apoio à 
cultura", informa 

Nepotismo na Câmara Municipal de Grajaú 

Vereador acusa ex-presidente do legislativo de desviar verbas públicas 

Depois de usar todos os 
articífios para chegar à 
presidência da câmara de 
Grajaú, o sr. José Afonso 
enganou a todos, inclusive o 
povo daquele município. 
Como se não bastasse para 
chegar ao segundo poder da 
cidade, acusou o ex- 
presidente da Casa vereador 
Edmilson Bezerra, de ter 
desviado verbas daquela 
Casa de Leis em benefício 
próprio. 

Porém, Edmilson provou 
que sempre trabalhou em 

benefício do povo de Grajaú 
- provando sua inocência. Por 
conta disso, o atual 
presidente sr. José Afonso 
tornou-se um carrasco, 
voltou-se contra os 
funcionários da câmara 
demitindo ao todo onze 
pessoas sem justa causa e 
aviso prévio, sem nem ao 
menos dar qualquer tipo de 
explicação que justificasse a 
demissão. Como exemplo da 
ira do presidente, estão dr. 
Carloman Limae dr. Batista 
Guará, que prestavam 

serviços há vários anos na 
câmara municipal. 

No intuito de provar que 
a causa das demissões foi um 
ato de perseguição política, 
o presidente da casa José 
Afonso, que antes alegava 
enxugamento da máquina 
administrativa, fez o 
contrário: nomeou as 
esposas e parentes de 
vereadores, para os cargos 
vagos, com excessão apenas 
dos vereadores de oposição 
Neto Carvalho e Evandro 
Jorge. 

i TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

Ministro da Educação e do Desporto Paulo Renato 

As Universidades Comunitárias, como as demais do país, vêm demostrando apreensão quanto ao 

futuro da Educação no Brasil. O ministro Paulo Renato fala aqui das ações e programas do MEC 

para alocar recursos e solucionar problemas 

No início da década de 
70, as Universidades 
Comunitárias, 
especialmente as 
comfessionais, receberam 
verbas substanciais do 
governo. Hoje, estes 
investimentos ficam em 
torno de, praticamente, 
zero. Existem, no âmbito 
do Ministério, projetos que 
viabilizem apoio financeiro 
às Comunitárias? 

Ministro Paulo Renato - 
infelizmente, o Ministério não 
tem podido colocar no 
orçamento recursos para 
entidades que não sejam 
universidades federais. Isto 
porque estamos vivendo uma 
restrição orçamentária 
importante, derivada do 
processo de estabilização. 

Sabemos que a 
estabilização favorece a 
população, espicialmente a 
população de menor rendda, 
mas prejudica as entidades 
(bancos, empresas) nos seus 
ganhos financeiros e também 
o governo, que tinha ganhos 
financeiros importantes com 
o processo inflacionário. 

Com este processo de 
ajuste, estamos sofrendo 
bastante, há restrições 
orçamentárias importantes 
em relação às federais e a 
nossa preocupação inicial é 
com elas. 

Mas temos procurado 
viabilizar recursos para 
outras universidades, 
especialmente para as 
comunitárias. 

Destacaria a ampliação do 
Crédito Educativo, que está 
em torno de 130 mil vagas- 
quando assumimos era cerca 
de 80 mil-portanto, houve um 
aumento siginificativo. 
Existem também os recursos 
do BNDS, onde a primeira 
linha de crédito, de R$ 250 
milhões, já foi praticamente 
toda comprometida e. dentro 
desse comprometimento, as 
comunitárias ocupam um 
papel importante. 

Portanto, apesar de não 
termos podido contar com 
recursos orçamentárias 
propriamente ditos, temos 
procurado atender os 

segmentos das particulares e, 
em especial, das comunitárias 
através desse outro tipo de 
recurso. 

A importância da 
continuidade do CREDÜC 
e do incentivo a ser 
crescimento é um fato 
relevante para 130 mil 
estudantes universitários e 
dos candidatos ao 39 grau 
no Brasil, hoje estimados 
em 300 mil alunos. Quais 
os mecanismo a serem 
utilizados pelo MEC para 
garantir o aumento do 
número de vagas e as 
fontes de recursos para 
custeio das mesmas? 

P. Renato- O primeiro 
passo em relação ao Crédito 
Educativo é garantir que o 
sistema passe a ser 
consistente, ou seja, tenha 
taxa de adimplência normal e 
não a que assistimos até 
agora: uma inadimplência de 
75%, vinculada ao processo 
inflacionário. Acredito que o 
retorno destes recursos vai 
permitir a expansão do 
Crédito. Entretanto, vejo que 
uma expansão nos moldes do 
que seria necessário, somente 
se viabilizará com a entrada 
do sistema bancário normal 
no Crédito Educativo. Para 
isto temos lutado, feito 
contatos, procurado 
estimular, mas até agora os 
resultados estão aquém 
esperado. - 

Recentimente, as 
Comunitárias, através da 
ABRUC, apresentaram 
sugestões de alterações no 
decreto 2.207. O senhor 
poderia comentar o fato de 
tais alterações terem sido 
totalmente acatadas, 
através da MP 1.477 de 
08/08/97? 

P. Renato- Temos 
procurado trabalhar junto ás 
entidades comunitárias e 
todas as sugestões que 
vierem, no sentido do 
aprimoramento do sistema, 
serão acolhidas pelo 
Ministério. 

A nova LDB, o decreto 
2.207 e a MP 1.477 são 
sinais de que o governo 
federal vem reconhecendo 
as Comunitárias como um 

m 
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da demanda por recursos de 
magistério, de licenciatura. 
Temos procurado trabalhar 
com o chamado "esquema 
um", estimulando a formação 
rápida de professores, como, 
também, temos procurado 
atuar, através da Capes, em 
programas de 
aperfeiçoamento dos 
professores de Ciências, área 
específica que precisa ser 
olhada com atenção dentros 

n 

...achamos 

o sistema 

das 

Comunitárias 

diversificado. 

Queremos 

estimular 

a 

domsHicação 

e a 

Paulo Renato, necessidade de investimentos 

modelo alternativo de 
ensino superior brasileiro? 

P. Renato- Ve m 
demonstrar que achamos o 
sistema diversificado, tanto 
na organização jurídica , 
quanto na acadêmica. 
Pesamos que assim deve ser. 
Queremos estimular a 
diversificação e a 
diferenciação do sistema em 
todos os aspectos, tanto no 
acadêmico, como no 
organizacional. 

Entendemos que a grande 
demanda por ensino pos- 
secundário no Brasil, 
incluindo o ensino 
universitário. requer 

justamente uma estrutura 
multi-diversificada de oferta 
de cursos para atender a 
demanda. 

Além da questão 
salarial, outro grave 
problema do ensino de 1- 
grau brasileiro é a baixa 
qualificação do corpo 
docente. O MEC vem 
adotando alguma medida 
para reverter esse quadro? 

P. Renato- A própria 
edição da Emenda 
Constitucional 14, vai na 
direção da valorização do 
professor. Entendemos que, 
com isso. vai ser revertida 
essa tendência à diminuição 

em todos 

os 

aspectos 

dos recursos de 1" e 2" graus. 
Quais as reformas de 

ensino de 1 - e 2- graus 
que, no entender do MEC, 
serão significativas e terão 
maior repercussão sobre a 
qualidade do candidato ao 
ingresso do ensino 
superior? 

P. Renato- A grande 

mudança é a Emenda 
Constitucional 14, sem 
nenhuma dúvida. Ela vai 
permitir um salto de 
qualidade e acelerar o 
processo de melhoria do 
ensino fundamental. Por 
outro lado, destaco todas as 
ações do Ministério que 
visam a qualidade da 
educação básica. Programas 
como os de melhoria do livro 
didático, definição dos 
parâmetros curriculares, 
avaliação so 1° e 2° graus, TV 
Escola, distribuição de 
dinheiro diretamente às 
escolas buscam fortalece-las 
e melhorar a qualidade de 
educação. 

Com a consolidação do 
Exame Nacional de 
Cursos, Provâo, qual o 
futuro da avaliação do 
ensino superior, 
preconizado pelo decreto 
22.026/96? 

P. Renato- Não é apenas 
a consolidação do Exame 
Nacional de Cursos, mas 
também o que está na 
portaria 971, de 26/08/97 
estabelecendo que todas ^ 
instituições devam, 
anualmente, fornecer ao 
Ministério, na sua totalidade, 
os dados sobre a qualificação 
do corpo docente, 
disponibilidade de 
laboratórios, bibliotecas, 
investimentos das 
universidades e regras 
relativas a média de alunos 
por turma. Indicadores que 
passarão, junto com o 
resultado do provão, a ser 
informados, pelo Ministério, 
a toda a sociedade, 
permitindo um sistema amplo 
e diversificado de avaliação 
do ensino superior. 

Depois de avaliar os 
resultados dos primeit^s 
Provões, quais 
proxnnos passos dessa 
nova política de avaliação 
do ensino superior 
brasileiro? O provão 
continuará a ser aplicado? 

P. Renato- Sem duvida o 
Provão continuara a ser 
aplicado e ampliado para que 
sejam publicados j.unlo com 
os demais indicadores aos 
quais me referi. 
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Proposta de redução de córum divide bloco esquerdista 

A proposta do deputado Miro Teixeira do PDT de reduzir para metade mais um o número de deputados e senadores na 

aprovação das reformas Administrativa e da Previdência, divida esquerda. 

O apoio do PDT- Partido 
Democrático Trabalhista a 
articulação dos presidentes 
da câmara e do Senador 
Michel Temer do PMDB- 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro de. 
São Paulo e do senador 
Antonio Carlos Magalhães do 
PFL- Partido da Frente 
Liberal da Bahia para 
acelerar a votação das 
Reforma Administrativa e da 
Previdência causou um racha 
no bloco das esquerdas. 

A Causa das discórdia, é 
uma proposta da emenda 
apresentada pelo deputado 
Miro Teixeira do PDT do Rio 
de janeiro que reduz de u/f) 
para metade mais um o 
córum mínimo necessário 
para aprovar as reformas em 
1998. Isso representam uma 
redução de 51 votos na 
Câmara e 8 no Senado. Os 
esquerdistas rejeitam a 
proposta. 

Para o deputado José 
Genuíno do PT- partido dos 
Trabalhadores de São Paulo, 
ela cria um prescedente para 
que as forças governistas 

ocurem elaborar uma nova 
e onstiluiçào ajustada ao 

projeto neo-liberal com 
facilidade de córum. 

Os partidos de esquerda 
contrário- a proposta, se 
articulam na tentativa de não 
deixarem que ela seja 
aprovada e desta forma 
"termine por prejudicar o 
povo brasileiro". Em 
contrapartida, partidos que 
dão sustentação ao governo 
se mobilizam fazendo 
exatamente o contrário 
daquilo que faz a oposição. 

0 deputado José Genuino, 
disse na semana que passou, 
que o governo e seus aliados 
buscam de todas as formas 
acelerarem as votações de 
forma que apenas os 
interesses da "elitr srja 
favorecido. 

Para ele, a redução do 
córum mínimo para 
aprovação tanto das reformas 
quanto de qualquer outra 
matéria na Câmara e o 
Senador, por meio de uma 
proposta elaborada com 
"segundas intensões" 
significa a mesma coisa de 
dar um passo para tráz 
naquilo que foi conquistado 
pelo povo atravéz dos seus 
representantes legítimos. 
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Pela proposta, o Senado alcançaria córum com 8 senadores a menos 

Projeto vai aquecer o setor 

da construção civil 
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EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

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 I mperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

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 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

De autoria do senador Fernando Bezerra, a proposta visa 

criar novas fontes de trabalho e geração de renda 

WÊ 

ai 
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. Intonio ( 
"O projeto que cria o Sistema 

Finíuiceiro Imobiliário vai retomar 
0 setor da construção civil". 

A firmação é do senador 
Fernando Bezerrádo PMDB do 
Rio Grande do Norte que não 
alterou o projeto, que já foi 
aprovado pela Câmara dos 
deputados, e agora, deve passar 
1 xJo i ilenário do Senador. 

Como relator do projeto na 
Comissão de asuntos Econômicos 
do Senado, Fernando Bezerra 
considera a aprovação da matéria 
como fundamental para a 
retomada do setor da construção 
civil. Para se ter uma idéia, em 
1986 eram construídas 600.000 
(Seicentas mil) unidades 
habitacionais, este ano foram 
construídas apenas 46.()()() 
(Quarentae seis mil). 

■ 

m 

i 

mm 

i: 

Senado arlos Mapalhães. presidente do 
"A indústria de material de 

construção, ela vai aquecer-se 
mais ainda, gerando emprego nas 
duas pontas"(]isse o senador, 
acrescentando acreditar que 
"vamos passar por um novo 
bum"na a mstruçã* > civil. 

Ainda de acordo com o 
senador Fernando Bezerra, o 
principiai jxinto do) irojelo que cria 
o Sistema Financeiro Imobiliário,, 
é a garantia judiciária, "Ele muda 
toda a sistemática existente no 
sistema financeiro de habitação 
anterio. Ele dar mais garantia ao 
financiador e mais velocidade na 
execução do crálito". afirmou. 

O senador Fernando Bezerra, 
explicou ainda que a vantagem 
desse projeto, é que o comprador 
poderá financiar o projeto 
diretamente com a construtora, 

sem ter que passar pela 
burocrácia dos bancos. 

O setor imobiliário, reage com 
satisfação ao projeto do senador, 
e a construção civil mais ainda, 
durante a semana, os dois setores 
aguardaram com expectativa a 
análise do mesmo no senado, o 
início dc um longo percuso até que 
as novas de fato sejam colocadas 
em práticas. 

Para o setor da «instrução civil 
no entanto, a esta altura, qualquer 
prposta que tenha como objetivo 
viabilizar geração de novos 
trabalho, é sempre bem vinda. 

O sindaicato da construção civil 
do Estado de São Paulo, divulgou 
esta semana uma nota indicando 
uma queda equivalente a 30% no 
setor, o que significa, mais 
desemprego. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Vai ter Silva, Josafa 

a^llzontina a Valho 

Você vai 

beber todas e 

se apaixonar 

Sintonize 

Rádio 

Capital -AM 

950 KHZ 

10 mil wats 

de potência 
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O Sistema Tucanu's de Comunicação 

orgulhosamente apresenta: 

http://www.jupiter.com.br/ 

tucanus/jc 

g i m 

f^rrtageis: 

JG 

0 primeiro da 

cidade na Web 

jc@jupiter.com.br 

Apresentação 

Conor Farias 

DG secu 

DAÇ OSHOO 

ncisco 

o Vca 11 

jAuHno 

e Kl e! d e P 

/vAadeipa. 

A SGATAf 

Rádio 

Capital AM 950 Khz 

10.000 wats 

Uma nova mensagem 

para abraçar velhos amigos 

D 

einm 

fase <e% per [unnieinitai II 

na Interinut 

LEU 

De Segunda a sexta das 13 às 14 horas. 

TV CAPITAL CANAL 5 REDE REGORD 

Jornalismo sério, competente, imparcial, 

com credibilidade 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Na primeira foto o empresário Francisco 

Almeida, que hoje apresenta o quadro 

Show de Calouros dentro do Programa 

Domingo Alegre. 

Na segunda foto a equipe do Comitê da 

Câmara Municipal. Da esquerda para a 

direita Regunaldo, Gil Santos, Jaldene 

Nunes, Aurino Brito, Wilian Marinho, 

Gil Carvalho e Elson Araújo, 
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ffOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

SI 
Leão 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

tf 
Touro 

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

Libra 

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

Sagitário Aquário 

Câncer 
1TJ) 

Virgem 
ni 

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

XVW 
✓wv 

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

Escorpião Capricórnio s Peixes 

Sua caj «icidade de traballx > 
('slá s< -i k li i reü irçat la | x ir I 'lutai >. 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

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

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

xAs atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade dc liderança 
promete sucesso no 
trabalho, 

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

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

VHF/VHF - SMKmmiI 

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 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:3)0 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 - 2a 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 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 Chápollin 
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 Jò 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, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do 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 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Çats 
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 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 



2-2 □ Social/Açailândia □ Domingo, 26 de outubro de 1997 Editor responsável: Cláudia Pinheiro JORNAL CAPITAL 

Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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O vereador Carlos e o pastor Tedro Sousa 

Slrisvaído Castro, superintendente do 16amar 

ao todo do vereador Marcos Lucena 

111111 :V., 
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Um time de Selas representantes 

da beleza açaifandense 

O prefeito do Itingo Raimundo 

Pimentel e sua vice, Vete Botelho 
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Todo o charme de Taula e 

Trancisca (O ^Boticário) 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuiVip/\dRE 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veioso 

O pRe|eifo Jldon AAarcjtves recebeu mui+as 

Koine.L\ci0e-iAs cluRcm+e cx se-incTian cio sou ouivorsoRio 

(20). Foi 1\o 1 noucv0ec^cjo pelos oluuos e professores cio 

(Fseolo XoeoKfirvs; pelo Fiuorclo M irim e comao uÕo 

poderio cleixc^r cie ser^ pelo Fcunoro ^AAúuicipoI. CDs 

vereoclores o|ereceroin olmoço poro o pre|"eifo, uo 

Fobouo do 3ol. y\)o |ofo CJIclou oporece eom o 

presicleu+e clopuelo cosoy Volmir J^ídio. 
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KomeKage^s 

Durorvfe o r\oi+e... 

yVlois Ko hAe uo0 e u s. 

Foi o vee cie foclo o 

seu secre+orioclo e 

omÍ0os ojereeer um 

jou+or eom direi+o o 

bolo rvo dorveeterio 

Fly B oe k. /do fo+Oy 

o pre|eifo oporece 

com o presiderv+e do 

y\ s s o c i C\ Ç- Õ o 

Fomerciol e 

dJudus+riol cle 

Jmpero+ri^y VV^ilsou 

(Fsfdeio Moio e 

com o seu 

seerefório de 

poveruo/ Fe rp io 

yVlocedo. 

li 

S 

j^oprcAudo os velir^bos boje 

O^enA comemorou mois umo primovero rvo dio 2.2. joi o 

secre+dricv cio Fesemvolvimervfo FonAuuifório e do 

"FrobolKoy Fo|io Cdliveiro. /do |o+o elo oporece coua seu 

esposo Fober+o (Sossemiro, dire+or do FÀrupo Filiorvi 

/iêníacla a pneúmte 

dJIclorv MorpE\es oirvdo recebeu preseufe dos 

o mi 0 os vereodores. O clic do |olÓ0 rojo Firvbeiro^ 

rvõo perdeu o prejeiia, rvem rvo boro de obrir o 

preserv+e uo (Soborvo do Sol. 
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gr 
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5) Se rvboros borvi+os: 2ilmoy (mroço/ 2elio e T eco, 

orvimorom o j^eijoodo e derom um brilbo especiol o 

0rorvde torde. 

WÊm' 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

COWSÓRCIQ 

«x* - àgwwístracdsã oe cowsoficio am. 

Rua 

Tel: (098) 

PLANTAO 

AQUI! 

1430-A 
Fone: (098) 738-4194 
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Registro 
O senador Guilherme 

Palmeira (PFL-AL) 
registrou o falecimento do 
ex-deputado alagoano José 
Alves de Oliveira, ocorido 
no último dia 13, dizendo 
que não se tratava apenas 
de "um profissional de 
reconhecida competência, 
mas de um político de 
extraordinária diligente, 
sempre preocupado com os 
destinos de sua terra". 

Luis 
Duarte 

O jornalista Luis Duarte 
continua sendo um dos 
grandes destaques na 
imprensa local. O bom 
mineiro de acordo com as 
informações chegadas a 
redação deste noticioso 
esta vivendo um grande 
momento na vida 
profissional. isso garoto, 
não sou mineiro, mas 
continuo torcendo por 
você. Uai! 

Falta 
de opção 

O Balneário late Clube, 
o Clube Tocantins e o 
Araçagy Clube são os mais 
freqüentados pela 
população. Lm todos os 
finais de semana os clubes 
apresentam uma novidade 
em música. O B1C, vai em 
dose dupla, sempre após o 
programa Domingo Alegre, 
levado ao ar pela TV 
Capital Canal 5 - A moçada 
cai na folia da 
"Domingueira Dançante". 
E por falar em Domingo 
Alegre, hoje- tem mais 
duelo entre escolas. 

Francisco do Valle 

Cavalo 
de Aço 

Apartir desta segunda- 
feira (27), deverá chegar em 
Imperatriz vários jogadores 
que integraram a equipe do 
Cavalo de Aço no primeiro 
turno do Campeonato 
Maranhense, diga-se de 
passagem realizada somente 
com os clubes%do interior. O 
time dirigido pelo técnico 
Sérgio Belforl foi campeão 
com um ponto de diferença 
sobre a Caxiense. 

Cavalo 
de Aço II 

Tudo indica que a 
Sociedade Atlética Imperatriz 
seja o único representante do 
interior do estado no 
Campeonato. De acordo com 
informações oriundas da 
Capital do Estado, a Caxiense 
Esporte Clube não aceitou a 
proposta da Federação no 
que diz respeita as rendas. De 
acordo com"a FMF, as rendas 
das equipe que tem o mando 
de jogo fica para o clube. O 
presidente Alberto Ferreira 
fez questão de lembrar que 
esta proposta foi feita pelos 
dirigentes do representante 
de Caxias. 

Cavalo 
de Aço III 

A Sociedade Atlética 
Imperatriz deverá iniciar os 
coletivos apartir desta 
próxima segunda-feira (27). 
O jornalista William Marinho 
um dos diretores do clube 
garantiu na última sexta-feira 
no programa "Show dos 
Esportes" levado ar pela 
Rádio Imperatriz que o 
elenco deverá fazer três 

amistosos antes da estréia. 
Mesmo com a afirmação do 
dirigente é difícil o time do 
Cavalo de Aço iniciar os 
coletivos amanhã 

Cavalo 
de Aço IV 

O técnico Sérgio Belfort 
também está sendo 
anunciado como o treinador 
da equipe. Conforme o 
treinador, já ouve uma 
conversa entre ele, e o atual 
presidente Dr. Sebastião 
Regis. De acordo com 
William Marinho, toda a 
comissão técnica será a 
mesma. 

Além de Sérgio Belforl 
outros treinadores foram 
contactados, mas até o 
fechamento desta edição não 
se tinha nenhuma informação 
com relação a contratação. 

Chuvas 
As fortes chuvas que vem 

caindo sobre a Região 
tocantinavem espantando de 
vez o "fumacê" causado pelas 
constantes queimadas. 
Mesmo com as fortes chuvas 
tem se constatado que o calor 
vem aumentando de forma 
assustadora. 

Canteiros 
Brilhante a iniciativa da 

Prefeitura Municipal de 
Imperatriz em dar um outro 
visual nos canteiros que 
divide a Rodovia - Belém 
Brasília com suas respectivas 
marginais, leia-se marginal 
esquerda e marginal direita. 
O maior problema neste 
momento é a chegada do 
inverno, onde os trabalhos 
deverão ser suspensos. 

Deu na Imprensa 

Que a chapa encabeçada pelo 

jornalista Josué Moura esta sendo 

patrocinada e apoiada pelo 

deputado Sebastião Madeira. O 

apoio divide a opinião dos 

profissionais de imprensa que aguardam até o 

último minuto para se tomar uma decisão. 
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Agostinho Noleto, secretário de Saúde é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Hoje é domingo... 

É dia de BIC 

E de Domingo Alegre também 

Domingo Alegre...E no BIC- Balneário Iate Clube 

Enquanto o sarampo e a catapora invadem o país, o ministro da .. 

Saúde fica sorrindo dos problemas. Simplesmente, humor negro. 

Aliás, estão lembrados: 1997, o ano da Saúde no Brasil. 

Ontem foi dia de decisão 

0 Jornal Capital vem que vem... 

Vem com força total. 

Apa...Apa...Apa 

Falando 365 dias no PMDB 

Aquele abraço (de tamanduá) para o repórter Messias Jr. 

Pelas ondas do futebol... 

Sérgio Belfort, é ou não é, técnico do Cavalo de Aço? 

Com a palavra William Marinho... 

Da Marilia ou Ajuventus? 

E o certame 97 cheio de emoções. 
f 

0 Bicho vai pegar.. 

Um toque esperto para a gatinha Risselli 

Mais do que uma gatinha...Um avião... 

Bom domingo 

E haja 

velinhasü! 
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Os FtanttÊSÍMM.minhtas 
Gosto - O PcnstatMor 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

Operador de moto- 
nivcladora 
Doméstica 
Manicura 

CaHgrafíüta 
Cobrador 

Encarregado gerai 
de ponte 

Encarregado de 
tubulação 

Patrolhetro de base 
Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

/ ^l||| 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.hr 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 

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

Paternidade -DNS, Análise de Água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SeBrae promove curso 

SobRE QUAlidAdE NO 

ATENdÍMENTO TURÍSTICO 

0 escritório regional do Scbrac programou para 27 c :»1 deste, 
o curso "Qualidade no atendimento nos Serviços ruríslicos", 
com carga horária de líj horas/aula. A metodologia do curso 
envolve palestras, dinâmica de grupos, utilização de recursos 
audio-visuais e aulas práticas. 

1 )estina-se as empresas do ramo de hotelaria e hospedagem, 
agências de viagens e turismo e demais pessoas que trabalham 
ou tenham interesse na área. O horário será das 19h as 22h. 

As inscrições continuam abertas (R$ dá.00 incluindo todo 
material didático), no novo endereço do Sebrae; av. Getúlio 
Vargas. 1022, esquina com rua Paraíba (722-22á4). 
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A bonita Lúcia Karinna, que se prepara para o vestibular 
de jornalismo em Brasília, aniversaria amanhã. Filha 
do Dr. Fernando Mendonça, diretor do Fórum Henrique 
de La Roque, Karinna recebe os cumprimentos 
antecipados de todos que integram o Marwel, do qual 
seu pai e um dos sócios especiais. Tim-tim. 

I bonita Ia-Ha Maria Carneiro ani versar ia amanhã, 27. e 
recebe os parabéns antecipados de sua mana Mila e 
demais colegas da TAM, desejando a ela um FELIZ 
ANIVERSÁRIO. Vale o registro e o tim-tim do colunista. 

Hercodo- 

fCncuiceíro- 

POUPANÇA 

Hoje   .0,99% 
Amanha    0 00% 

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

UfÍR (FcdERAl) 

Outubro/97   RS 0,9108. 
UrFí (MunícípaI) 

Outubro/97   RS 09,11 

UFr (EsTAdUAl) 

Outubro/97    RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97   RS 13,99 

DóIar 
* Paralelo    RS 1.15 
* Turismo  RS I 1 1 

* Comercial  RS 1.10 
Cotações de 24 0.97 

Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F do dia 24.10.97 

RS  

SaIárío Mínímo 

Outubro/97   RS. 120,00 
SaIárío FamíLía 

Setembro/97   RS 8.25 
* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ 

I udo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: rS 2,12: bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0,2 9, Rua Simplício Moreira. 1478, 

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

Humor 

Por mais que se esforce, pela 

terceira vez ele fracassa. 

- Olha, querido, essa brocada 

foi absolutamente idêntica às 

duas anteriores! Acho que o teu 

problema é clônicoL. 

(Playboy/out/97 nas bancas 

via Dimapi) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACM 

* Adeci Loiola Guiimarães (Farm, 

Guimarães) 

Aniversário hoje e recçbe os 
parabéns da ACII e do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 
quilo, marmitex e aquela saborosa 
feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 
Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

AdÍAMENTO 

Caso o nümero mínimo dc participantes (20) não seja 
alcançado até o início da noite de amanhã, o Sebrae deverá adiar 
o curso sobre turismo para o próximo mês. 

Até ontem de manhã, apenas três interessados haviam 
confirmado inscrição, segundo fonte do órgão. 

D. Adsci LoíoLa 

A empresária Adeci Loiola Guimarães (Farmácias 
Guimarães) integra a lista dos ilustres aniversariantes de hoje, 
26. 

Casada com o Dr. Francisco Lopes Araújo, de quem recebe 
todas as manifestações de carinho, a aniversariante faz parte 
também da Câmara de Diretores Lojistas (CDL), onde ocupa 
de 1 ésoureira na atual diretoria, presidida por Osvaldo Marinho 
(MM Modas). 

Vale o registro e o tim-tim da coluna. 

■ =. 
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O atleta mirim do Marwel, Daladier Ferraz Cézar Barros 
completa nove anos de idade hoje. Filho do Ten. Cel. 
Deladier Barros (suhcomandante do 30° BIS) e da 
Engenheira Rosamaria Ferraz Cézar Barros, gerente do 
escritório da Cemar, o pequeno aniversariante recebe as 
manifestações de carinho da Família Marwel e, muito 
mais ainda de seus pais, que lhe desejam muitas 
felicidades, vale o registro e o nosso tim-tim. 

Mobiletc/Vende -se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor: R$ 800,00. Tratar com Ana 

Paula pelo ^ 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

Lm 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 

Matenais par» 

yy //izlh Jn escritório, escolar, tiMUJ/lAÁJz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

r-romoçào 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 LTDA, 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I raboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfl - 0189 

Gênio Morio dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 • Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz • Maranhão 
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Juventude de todo o Brasil vai hoje às ruas 

O Dia Nacional da Juventude será celebrado em todo o Brasil. Na diocese de Imperatriz, uma missa 

, às 05:00 horas da manhã e uma caminhada encerram a programação 

Cerca de 3 mil pessoas, 
segundo a C.P.J.D.l- Comissão 
Pastoral da Juventude da 
Diocese de Imperatriz, 
participaram das celebrações 
pçlo Dia Nacional da Juventude, 
realizada no Ciei 01. 

A programação prevista para 
iniciar às 21:00 horas, teve um 
atraso, e entre uma preparação 
final e outras atividades a serem 
concluídas, só começou por volte 
das 22:00 horas com a presença 
de jovens dos mais diversos 
municípios que integram a 

diocese de Imperatriz. 
Entre as apresentações 

realizadas durante a noite de 
vigília que st' estendeu até às 
05:00 da manhã, os grupos 
fizeram um resgate da história 
da PJ e da própria diocese. 

Outro tema bastante 
enfocado pelo grupos, durante 
a celebração do DNJ, foi as 
questões políticas, sociais e 
econômicas do país. Peças 
teatrais, cantos e danças, 
tiveram a função de ser um 
protesto contra todo tipo de 

injustiça. 
Os grupos de jovens, fizeram 

questão de vir a rigor, com seus 
atabaques, pandeiros e violões, 
o "som das charangas, marcaram 
mais um capitulo importante no 
processo de formação da 
juventude de nossa diocese" 
enfatizou Jailson dos Santos. 

A noite pareceu não ter sido 
cansativa para quem passou a 
grande maioria do tempo, 
cantando, dançando e rezando. 
A expressão dos jovens ao 
celebrarem nacionalmente o seu 

dia, demonstra claramente, o 
nível de consciência que ela está 
adquirindo. 

O DNJ, foi encerrado com 
uma missa e uma caminhada, 
onde passando pelas 
comunidade do Parque São José, 
a juventude reviveu os passos 
dados pela diocese, e fez 
ressalvas ao projeto Missionário 
da igreja Católica, onde os 
Direitos Humanos são 
enfocados como o lema de 

destaque. 
Paraa Pastoral de Juventude, 

a celebração deste dia, não 
significa apenas um momento 
de "reunir-se e confraternizar- 
se" mas tem um fundamento 
maior: o de lembrar às 
autoridades que os Direitos 
individuais do Cidadão, devem 
ser respeitados, principalmente 
por aqueles que se encarregam 
de elaborar estas próprias leis. 

Em todo o Brasil, a PJ, que 

sempre buscar está ativamente 
ligada às questões, inclusive 
fortaleceu o ato "Grilo dos 
Excluídos", faz hoje, além de um 
grande momento de oração, atos 
de protestos. Os jovens 
esperam com o movimento de 
hoje, reacender nos grupos e 
comunidades, aesperança de um 
mundo melhor, construído por 
todos, sem distinção de raças, 
cor ou religião, e sob a luz do 
Evangelho de Jesus Cristo. 
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Grito dos Excluídos e marcha dos Sem Terra contou com a participação da juventude 
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Atentos, jovens participam de movimentos reivindicatórios 

Vâo-se os cabelos, foi-se o cérebro 

por Cleonir Ferreira 

Já que vamos falar aqui de 
um professor, vele uma volta 
ao passado (meu) para 
recordar um velho mestre que 
sempre dizia: "toda regra tem 
sua exceção. Inclusive essa 
regra, a de que toda exceão, 
tem a sua própria exceção, ikíís 
no caso das paróxitonas, todas, 
sem exceção, são acentuadas". 

POis vamos a uma outra 
regra, a que se a|)egani aqueles 
cujos cabelos insistem em cair 
e a cabecinha vai ficando assim 
que nem aeroporto de 
mosquito: "Ah! E dos caregas 
que EI AS gostam mais". 

POis bem: é residente e 
domiciliado cm Imperatriz o 
sujeito que significa a exceção 
da regra que é único alento dos 
desprovidos de de cabelos. 
Uma delas, aliás, a mais famosa 
delas, alady EDUCAÇÃO, não 
gosta nem um pouco de uma 
autoridade nossa, um indefinido 
vereador. 

1 A Câmara Municipal de 
Imperatriz tem , hoje, 
seguramente, o Mais elevado 
índice de preparo dos seus 
integrantes de toda a história 
da vila fundada pelo freu. Foi- 
se o tempo das ridículas 
"íncelenças" (que, para o 
consumo interno, até nos 
divertiam. Mas que, quando 
vistas pelos lá de fora, nos 
matavam de vergonha). 

Mas no meio das cabeças 
privilegiadas de hoje tem um 
sujeito, justamente um 
professor, que anda dando aulas 

. ridículas de péssima educação: 
na terça-feira pasada. no intuito 
de aparecer para um público um 
pouquinho maior que tomava a 
Câmara Municipal, tentou 
constranger um convidado 
daquela casa cuja única missão 
ali era enriquecer em evento 
programado pelos próprios 
vereadores. 

Tomara que os alunos do 
professor mal-educado não 
tenham visto essa aula nada 
exemplar do professor careca. 
Tomara, também, para ele não 
ficar mais desmoralizado ainda, 
que os alunos do professor 
careca não tomem 
conhecimento da 
descompustura que ele tomou 
do convidado educado ao som de 
vaias. 

Vocês já viram isso, uma 
pessoa convidar alguém para 
dentro da sua casa para tentar 
causar-lhe um constragimento 
público gratuitamente? 

Mas o convidado educado 
não deixou barato: "ilustre, 
vereador, juntamente com seus 
cabelos, está acabando seu 
cérebro" - e ele leve o que dizer, 
a falta de cérebro não lhe 
permitiu uma reação honrosa. 

Mais curioso é- que o 
indefinido vereador careca dois 
dias antes freqüentou a corte da 

qual faz parte aquele que ele 
tentou constranger na terça-feira 
pasada; nas suas costumeiras 
rondas solitárias pela noite e 
madrugada de Imperatriz, 
acabou pasando na jíortada Fly 
Back, onde alguns amigos 
homenageavam o prefeito da 
cidade, aniversariate daquele 
dia. 

Sem ser convidado e sem 
contar com a simpatia de pelo 
menos um dos que estavam ali 
dentro, o sujeito foi de porta 

adentro, comeu, bebeu e se 
meteu nas rodas de conversa 
como se fosse o mais íntimo 
de todos que estavam ali. 

Mas, é isso aí, professor 
careca. 

Eduqu,e-se para não 
continuar dando maus 
exemplos aos seus alunos. E 
faça um tratamento pára que o 
resto do cérebro não escape 
pelos poros abertos pelos lios 
de cabelo que. impiedosos, 
insistem em não lhe querer. 

- 

li 

â%;.. 
Cleonir Ferreira, presidente do Juçara Clube 

Amor 

por André Santos 

Amor expresso 

arrefecido 

no interio ardoso 

deixa quase 

aborecido 

um coração carinhoso 

Amor não admitido 
mesmo querendo diz 

não quero 

traz um sentimento 

cheio de frases 

sinceras 

Entra em meu rondei 

domina meu coração 

traz dúvidas 

me enche de emoção 

| Amor flexível 

improbo diferido 

deixa um coração 

afável 

ao mesmo tempo 

duído 

Me concede tripudir 

aspira com confiaça 

me abjuga me 

amalha 

trazendo esperança 

Amor honroso 

adstringe me 

impressionismo 

me exprime me 

fascina 

me deixa comovido 

Amor implícído 

ardoroso 

denso de 

brilhantismo 

ar rima meu 

esplendor 

terno e equitativo 

Amor fascinador 

ampara minha 

solidão 

cura a minha dor 

areja meu coração 

*André Santos, é 
Diretor de Cultura da 
Umes e militante da 
Pastoral de Juventude 

Csporle é nci Capital 

Bola na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação; Equipe da 

Galera - Renílson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

26 de (uUcdlw Das lOhs ao meio-dia 

O desofio continuei. O 

progromci que Irós umo 

novidade olrcis do outro, 

participe você também 

'Neste (doinnüiiniwoi o (dlesaifiio é entre ais 

Escolas Franiciiscòi Alves e Eidison Lobão,. 0> 

☆ ☆ ☆ 1B>iic vai jpecair ifo^o», 

Praquem 

voc
li
et,ra Gincana Show dt    

o c apeu ç;uj(uraj Calouros Esportiva 

Hü 

wy.wswAv/'&ws.- 

Em^ T\i 
na I V V#cl 

cu a DOMINGO ALEGRE - A MOVA 
Miow de Gincana imagem da rv 

IMPERATRIZEN SE 

Anúncio grátis 

Se você quer vender, alugar, comprar, oferecer 

seus serviços, enfim ter acesso ao grande 

público através deste diário, 

procure a Loja de Atendimento do Jornal 

Capital, na Rua Maranhão, 826 (prédio do 

lázigi) no setor Mercadinho . 

Telefone 721-5349, para informações desta e 

de outras promoções que a partir de agora 

estamos lhe oferecendo. 

O espaço é aberto também às pessoas jurídicas 

Venha ao nosso endereço ou nos telefone 

Assista de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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João Lisboa: só a vitória interessa 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João Lisboa 
A Seleção local vai hoje 

para o estádio Cafeteirão 
confiante na vitória , único 
resultado que interessa para 
continuar sonhando com a 
classificação para a final do 
campeonato. 

O Treinador Pelé realizou 
o apronto na sexta feira 
.onde o lime titular venceu 
o Barese pelo placar de 4 x 
1. 

Pelé não quis adiantar, 
mas deverá mandar a mesma 
onzena que participou do 
coletivo apronto: 

Kalino, Babão, Batata , 
Valdo e Fernando : Biro 
Júnior Colinas, Washington 
Dinar: Zé Neto e valdson. 

Porto Franco 
O Treinador Dimas 

Chaves sabe que a parada é 
difícil hoje em João Lisboa, 
mas segundo informações 
da Cidade de Porto Franco, 
o lime vai firme para tentar 
voltar com a vitória. 

Dimas não divulgou a 
onzena titular, mas deverá 
mandar a campo a seguinte 
formação: 

Neto, Brás, Assis, Dilvan 
e Branco: Dinak, Jailson, 
Bilzinho: Tinó e Bil. 

Porto Franco lidera a 
chave com três pontos. 

Sampaio 
Bolívia joga sua sorte 

mais uma vez no 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão no Ceará. No 
primeiro encontro dos dois 
estados este ano, o 
Maranhão levou a melhor. O 
Sampaio eliminou o 
Quixadá. 

O encontro de hoje as 9 
horas , será entre 
Ferroviário e Sampaio no 
estádio Presidente Vargas. 

Time Maranhense 
tentará vencer, pra decidir a 
vaga dia 2 de novembro em 
São Luis com tranqüilidade. 

Time: 
Geraldo, Erly, Toninho, 

Ney e Fabinho: Luis 
Almeida, Renato Carioca, 
Edmilson e Jô : Baron e 
Hamilton. Tec: Pinho. 

Brasileirão 
Confira os jogos de hoje, 

domingo. 
16h- Criciúma x vasco 
16h- Botafogo x Paraná 
16h- São Paulo x União 

São João 
16h- Portuguesa x Goiás 
16h- Guarani x Juventude 
16h- Coritiba x Atlético 

PR 
17h- Palmeiras x Grêmio 
17h- Sport x Bragantino 
17h- Vitória x Cruzeiro 
17h- Atlético MG x 

América RN 

Segunda divisão 
Será realizado hoje as 9 

horas no estádio municipal, 
a grande decisão. 

Ouro Verde x Vera Cruz , 
apesar de terem garantidos 
vagas na divisão de elite do 
futebol amador de 
Imperatriz, jogarão tudo o 
que sabem para 
conquistarem o título. 

O Público do futebol 
amador está convidado a 
comparecer para prestigiar a 
divisão de acesso. 

Copão 
Dois jogos serã 

realizados hoje. 
João Lisboa x Porto 

Franco 
Local: Cafeteirão ( João 

Lisboa ) 
Horário: 16 horas 

) 

Estreito x Balsas 
Local: Duartão ( Estreito 

Horário: 16 horas. 
OBS: Açailândia e 

Tocantinópolis folgam na 
tabela. 

Guarani 
Para o Bugre só a vitória 

interessa. O time tem 18 
pontos ao lado do 
Fluminense e está próximo 
do rebaixamento. O 
Juventude adversário, tem 
31 pontos, está entre os oito 
e precisa da vitória para 
tentar garantir a vaga na 
próxima fase. 

Primeira divisão 
A Princípio , o jogo final 

estava marcado para quinta 
feira dia 30 de outubro. Mas 
para atender o pedido do 
patrocinador esta data deve 
ser adiada para sábado que 
vem dia Io de novembro. 
Marília e Ajuventus estão na 
final. O Jogo promete muitas 
emoções pelas qualidades 
dos dois times. O Público 
deve mais uma vez lotar a 
arquibancada principal do 
municipal. 

Treinador Pelé realizou coletivo 

A Seleção de João Lisboa 
entra em campo hoje as 16 
horas com um único 
pensamento vencer Porto 
Franco , para continuar 
sonhando com a classificação 
para a final do Copão. 

O Time trabalhou 
intensivamente durante a 
semana sob o comando do 
técnico Pelé , que pretende 
colocar em campo hoje, tudo 
aquilo que foi trabalhado nos 
treinos. 

A Diretoria enviou o 
auxiliar técnico Duílio á Porto 
Franco domingo próximo 
passado para acompanhar o 
jogo do time local com 
Tocantinópolis. Nos treinos 
desta semana , Duílio passou 
tudo para Pelé tudo sobre o 
time de Porto Franco. O 
Auxiliar disse a reportagem do 
Jornal Capital que o ponto 
forte do time é o jogador Tinó 
que comanda as ações no 
ataque. Ele disse ainda que a 
marcação também é uma das 
virtudes de Porto Franco. 

O Coletivo apronto 

apronto sexta feira no Cafeteirão 

■- V. 

aconteceu na sexta feira as 16 
horas no estádio Cafeteirão. 
Pelé trabalhou uma hora e 
meia. O time titular venceu o 
Barese time amador de João 
Lisboa ,por 4x1. 

Dois desfalques preocupam 
o treinador, Valdo e Duílio , 
foram expulsos no jogo com o 
Tocantinópolis e são carta fora 
do baralho. 

João Lisboa só pensa na vitória 
Pelé conforme o coletivo de 

sexta feira deverá mandar a 
campo hoje para enfrentar 
Porto Franco salve mudança 
de última hora, a seguinte 
formaçãoKelino, Babão , 
Batata, Valdo e Fernando : Biro 
, Júnior Colinas, Washington 
Dinar: 

Zé Neto e Valdson. 
Paulinho Herênio não 

participou do coletivo, mas 
deverá fazer parte do grupo 
que será relacionado para o 
jogo.O torcedor Joãolisboense 
promete comparecer hoje nas 
arquibancadas em grande 
número. Pelas previsões de 
alguns desportistas da 
Cameleira, o público deve 
bater o record dos jogos do 
Copão. 

Porto Franco lidera chave "E" 

do Copão Maranhão do Sul 

O Ex prefeito de Porto 
Franco Deoclides Macedo 
disse na sexta feira que o time 
está preparado para sair hoje 
de João Lisboa com uma vitória 
. Se vencer Porto Franco fica 
bem próximo da classificação 
para a final do Copão 
Maranhão do Sul. 

O Time dirigido por Dimas 
Chaves conta basicamente 
com o plantei do ano de 95, 
quando foi campeão . Por este 
motivo vem conseguindo uma 
boa campanha no campeonato 
deste ano. 

Dimas Chaves, afirmou que 
o seu time sabe das 
dificuldades que irá enfrentar 
na tarde de hoje em João 
Lisboa, pois o adversário joga 
em seus domínios e tem bons 
jogadores. Mas Porto Franco 
vai á campo em busca da 
vitória. 

Domingo próximo passado 
o time venceu o Tocantinópolis 
na estréia das semi finais e 
lidera a chave E , com três 

t 

Ai 

lllll 

pontos ganhos . João Lisboa e 
Tocantinópolis somam um 
ponto.Dinas Chaves não quis 
adiantar o time, mas deverá 
mandar a campo a seguinte 
formação: 

Neto, Brás, Assis, Dilvan e 

Porto Franco lidera chave E 

Branco ; Dinak , Tinó , Jailson 
e Bilzinho : Bil e Serginho. 

Dimas só deverá divulgar a 
escalação oficial minutos antes 
da bola rolar. 

O Secretário da Sedei de 
Porto Franco Jailson 

juntamente com o prefeito Eri, 
não estão medindo esforços 
para time local possa 
conseguir o título deste ano ou 
seja o bi campeonato ,pois o 
time venceu o último Copão 
em 95. 

Futebol legal 

é na Capital 

J. LUhow )oP. franco- 

Campeonato Copão Maranhão do Sul 

Narração : Renilson Sousa 

Reportagens: Cloves Aguiar e Edvaldo Cardoso 

Neste domingo às 16h00 no Cafeteirão 

(&hxcúxmntaz 

* Jonal Capital 

* Diconal Compensados 

* Pantera Maquinas 

* Prefeitura de Senador 

La Roque 

* Posto de lavagem 

Big Car 

* Troféus Magno 

Rádio Captai AM 950 - Efipe da 

Galera - Qualidade e Credibilidade 

Jornal Capital 721 

Assine 0 Seu Líder Diário 
2506 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

quero 

m     

mw 
Vbce 

Refrigerador 
R$ 5z5,00£r 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 

Ot/7+4 CHEQUES DE 11$ 113,20 

m 

S . 

Cônsul^ 

10 PECAS 

NA COIAPRA DE ~ . 
QUALQUER PRODUTQ VOlISUl^^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
' 24 LON6 NECK ; 

Condicionador de ar 10.000 BTWs 
R$ 678,00 j vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle de função simplificado 
* Termostato regulável 
* Filtro de ar removível 
* Gabinete galvanizado 
* Duas velocidades de ventilação 

Cônsul^ 

49 90 ■--'V 

OU 1+4 CHEQUES DE 146,00 10 PECAS 

TV 20" Cores 
R$ 339,00/7 P/Z/C OU 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

25* 

OU 1+3 CHEQUES DE R$ 89,70 

' 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 

34,40 

07/7+4 CHEQUES DE l?$ 66,00 

•SW-vS 

' 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 

Fogão Petrycoski 
R$ 125,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 4 Bocas 
" Tampa de vidro 
* Mesa inox 

9 40 

louj^mmR$ 26,9S 

Petrycoski 

20 PECAS 

Bicicleta Barra Circular 
R$ 164,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

18. \80 

'SrtjEVía AsOV/i ÁOJ/} 

AC AIL ~ 

Faça logo seu cadastro 

OU 7+4 CHEQUES DE 35,35 
30 PECAS 

Carro Galzerano Atlântico 
RS 139,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

' Assento reclinavel 1 Rodas dianteiras fixas ou livres 
' Travamento de rodas 

Ventilador 
R$ 45,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

BRITANIA 

* Chave d 3 velocidades 
* Motorc/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
' Hélice de 30cm 

5. 15 

OU 7+4 CHEQUES DE R$ 9,70 10 PECAS 

16 00 

07/7+4 CHEQUES DE P$ 29,90 
2L 10 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 01/11/97 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 6,5% 
a.m. Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 % e 5% a.m, 4X (1+3) juros de 3,9% a.m. Plano 

com ou sem entrada, pgtos. de 30 em ''O dias. A loja se reserva o direito de não vender 
no atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro. 

Internet: http:// www.llliani.com.br 



1- □ Polícia □ Domingo, 26 de outubro de 1997 Editor responsável: Francisco do Valle JORNAL CAPITAL 

Agente da PC embriagado mata menor 

Foram vários disparos efetuados pelo agente "Valmir" contra sua companheira 

Valmir Barros dos Santos, 
maranhense, 38 anos de 
idade, agente da Polícia Civil, 
esta sendo acusado de 
efetuar vários disparos contra 
Regina Maria, com quem vive 
maritalmente a cerca de três 
anos. Os tiros também 
acertaram o menor R. B., de 
apenas 6 anos de idade que 
brincava em frente sua 
residência a pouco metros do 
local do crime. De acordo 
com testemunhas Valmir 
Barros dos Santos, estava 
totalmente embriagado 
quando investiu sacou do seu 
revolver. 

De acordo com 
informações chegadas a 
reportagem o acusado havia 
sido transferido para a cidade 
de Bacabal. por determinação 
do delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu. A poucos 
dias, Valmir teria retornado a 
Imperatriz para trabalhar na 
elucidação do caso Renato 
Moreira.A reportagem 
também foi informada que o 
casal freqüentemente havia 
discutindo e naquele dia os 
dois já haviam travado uma 
séria discussão. 

O agente da Policia Civil, 
teria deixado sua residência 
para não se alterar e na 

Dr. Luciano Abreu havia transferido "Valmir"para 
companhia de alguns amigos 
estava no interior de um bar 
onde já tinha ingerido várias 
cervejas. Por volta das 17h20 
minutos a companheira de 
Valmir teria chegado no local 
lhe provocando. Já 
embriagado ele sacou do seu 
revolver e detonou vários 
contra Regina lhe acertando 
em vários locais do corpo. 

Morte 
O menor R.B., que 

trafegava pelo local foi 
atingido com um balaço na 
cabeça. 

R.B., teve morte no local 
do tiroteio, enquanto que 
Regina foi transferida para o 
Hospital Santa Maria. Na 
manhã de ontem Regina teria 
recebido alta. Os pais do menor 
revoltados com a ação do 
agente pediu justiça que o 
policial pague pelo crime que 
cometeu. 

a cidade de Bacabal 
Caso Renato 
Valmir Barros dos Santos, de 

acordo com levantamentos feito 
na Delegacia Regional de 
Imperatriz, tinha um bom 
comportamento. E sempre 
quando esteve de serviço 
mostrava um bom desempenho. 
Na época do assassinato do 
prefeito Renato Moreira, de 
acordo com informações 
obtidas na Depol, Valmir efetuou 
várias diligências. 

PC entrega veículo a família 

de taxista assassinado 

Veículo com prestações atrasadas ficou parado 30 dias no pátio da Polícia Civil 

Por incompetência da 
Polícia Civil o veículo Santana, 
do taxista Vicente França, 58 
anos de idade assassinato no 
mês passado ficou retido no 
pátio da Delegacia Regional 
cerca de 30 dias a espera de um 
perito da especializada de São 
Iaiís para fazer um trabalho de 
perícia a altura, a fim de se 
concluir os trabalhos de 
investigações no caso do 
taxista. 

A Polícia Civil de Imperatriz, 
através do delegado Augusto 
Gabina, tem dúvidas com 
relação ao depoimento do 
menor da iniciais J.S., que disse 
em seu depoimento ter 

assassinado Vicente França 
sem a participação de terceiros. 

A forma como o menor 
esclareceu o crime assusta a 
Polícia. Segundo ele, ao chegar 
no local premeditado para a 
conclusão do assassinato, pediu 
que o motorista parasse o 
veículo, ao desconfiar que era 
um assalto, J .S., teria sacado de 
uma faca e aplicado vários 
golpes em Vicente que 
segundo o acusado estava 

tentando sair do veículo. 
Após cometer o crime, o 

acusado que encontra-se 
apreendido da DPCA, teria 
jogado o cadáver do taxista no 
bagageiro do Santana e mais 

tarde desovou o corpo sem que 
ninguém desconfiasse da ação. 

Somente depois de três dias 
de investigações intensivas a 
Polícia Civil conseguiu localizar 
o veículo Santana, em poder de 
um elemento na cidade de 
Açailândia. Preso pelo 
delegado Renê Almeida, o 
elemento afirmou que o menor 
J.S., era o proprietário do 

veículo, J.S., foi preso quando 
se encontrava em sua 
residência as proximidades da 
casa da vítima. 

Antes de levar o veículo para 
Açailândia o menor teria ido ao 
Balneário Iate Clube, por 
ocasião da apresentação da 
Banda Magníficos. Na época 
ele conseguiu driblar todas as 
barreiras da Polícia Militar. 

m 

Delepado Renê Almeida, responsável pela elucidação do 
crime 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Através do presente edital de convocação, convoco todos 
os Cabos e Soldados PMs, sócios da ARCSPM1A-PMMA, para 
uma Assembléia Geral Ordinária. A realizar-se à rua I^eôncio 
Pires Dourado, no SALÃO DO VIDAL EM FRENTE AO 
QUARTEL DO 3° BPM, com incío às 08:00 hs e término às 
17:00 hs do dia 27 de outubro de 1997, para as eleições a 
Presidente da ARCSPMIA-PMMA, com o fim de votar para 
seu candidato escolhido conforme a chapa oficial, 1,2, e 3, e 
o pleito só será válido na hipótese de participantes da vota- 
ção mais de 2/3 (dois terço), dos associados com capacidade 
de votar, na hipótese de não ter sido alcançado o coeficiente, 
será realizado segundo e último pleito composto de uma urna 
itinerante dentro de 30 (trinta) dias, a qual terá validade se 
nele tomarem parte' mais de 50% (cinqüenta por cento), dos 
alunos associados. 

Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, ficará 
a critério da Assembléia Geral que a partir do término do 
mandato dos membros em exercício e designará administra- 
dor para Associação realizando-se novas eleições dentro de 
seis (seis) meses, conforme o Estatuto Eleitoral. 

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

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

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Francisco dos Santos 
Mathias, maranhense, solteiro, 
residente no Parque Alvorada 
II esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa tipo poxete contendo 
vários documentos pessoais, 
tais como: Carteira de 
Identidade Civil, C.P.F., e 
outros. 

Arrombamento 
Genivaldo de Oliveira 

Cardoso, goiano, casado, 
residente no bairro Oriental, 
esteve na Delegacia de Polícia 
para comunicar que elementos 
não identificados arrombaram 
a porta dos fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos. Fato ocorrido na 
madrugada desta última sexta- 
feira 

Perda 
de documentos 

Marivaldo de Jesus Neves, 
maranhense, casado, residente 
no bairro Cafeteira esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. De acordo 
com o queixoso o fato ocorreu 
quando o comunicante 
trafegava pelo centro comercial 
de Imperatriz 

Perda 
de documentos 

Emanoel Correia de 
Oliveira, maranhense, casado, 
mecânico, residente no bairro 
Vila Lobão esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua carteira porta cédula. De 
acordo com o comunicante 
havia dentro da referida 
carteira os seguintes 
documentos, Carteira de 
Identidade Civil, Carteira de 
Trabalho, C.P.F., e outros. 

Perda 
de documentos 

Gilson Cavalcante de Assis, 
maranhense, casado, residente 
no bairro Vila Nova esteve na 
Delegacia de polícia para 
eoiminicar que perdeu sua 
carteira porta cédula contendo 

vários documentos iiessoais. 
De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde dê ontem quando ele 
trafegava pela pelo setor do 
entroncamento 

Perda 
de documentos 

Marcelo de Farias 
Cardoso, maranhense, 
solteiro, residente na rua 
Ceará-bairro Bacuri 
comunicou que também 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais sua Carteira de 
Identidade Civil e o Título 
Eleitoral 

Arrombamento II 
Míriam Lima Guedes, 

maranhense, casada, 
residente na Rua Alagoas 
(setor Rodoviária) comunicou 
que elementos 
desconhecidos arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos. Fato ocorrido na 
tarde desa última quinta-feira, 
ocasião em que a 
comunicante juntamente. „.n 
o esposo se encontravam no 
trabalho. 

Perda 
de documentos 

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

Perda 
de documentos 

João Antonio Carvalho 
Neves, maranhense, solteiro, 
residente na Vila Lobão- 
esteve na Delegacia de ] ia 
para comunicar que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde de ontem quando ele 
trafegava pela Avenida 
Babaçu lând ia. 

PLANTÃO POUCIAL 
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