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João Alberto troca comando da campanha 

Peemedebista está preocupado com fracasso da comemoração do aniversário da-cidade 

0 candidato do PMDB 

ao Senado da República, 

João Alberto, sustentado 

pela coligação Maranhão 

Muito Mais, pode trocar a 

qualquer momento a 

coordenação de sua 

campanha na região 

tocantina. 

O senador demonstrou 
toda sua irritação durante 

as comemorações do Mb9 

an^ersário da cidade. 

• ^eu principal 

adversário, de acordo com 

a pesquisa Isto é/ 

Brasmarket, o também 

deputado Federal Haroldo 

Sabóia, recebeu a adesão 

de seu colega Sebastião 

Madeira, PSDB. 

adversário político de 

"Ildão" e João Alberto. 

E exatamente na região 

tocantina, sertão 

maranhense e Bacabal, os 

maiores redutos eleitorais 

do peemedebista. 

Confira mais detalhes 

na Página 3 -1. 

Maranhão bate Viana e 

decide com o Sampaio 
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Dtp. João .-\1 horto (esq.) ficou decepcionada com frieza do imperatrizense na comemoração promovida por "Ildão 
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Lucas Brenner quer consquistar 

público da Região Tocantina 

Surge um novo astro 

no cenário da música 

regional. Trata-se de 

Lucas Brenner, 35 ano s ||||| 

natural de Bacuri, |||| 

localizado na região da :||| 

Baixada Ocidental 

M a r a n h e n se, 

contabiliza 15 anos de 

estrada. 

"Garçonete" e "Dor 

da Saudade", música 

que estão em seu CD de 

estréia, já fazem parte 

das paradas de sucesso 

nas rádios AMs e FMs 

das regiões norte e 

nordeste do país. 

Lucas Brenner 

estudou música e 

aprendeu a tocar violão, 

com padres salesianos 

em Belém do Pará. l.ucas Brenner, novo astro da música povão 

Em seu CD de transparecer sua intenção conhecidos do público 
estréia, intitulado "Eu e de cantar sempre coisas da Região, com 

Você" contendo dez relacionadas ao amor. destaque para o 

musicas, o cantor e Mistura a "dor de merengue e a salsa, 

compositor deixa cotovelo" e ritmos Página 7-2 

Orçamento para 98 privilegia 

o Fundo Nacional da Criança 

O orçamento da União 
de 98 trouxe algumas 

mudanças na área da 

criança e do adolescente. 

A principal delas é a 

destinação de recursos do 

tesouro para o Fundo 

Nacional da Criança e do 

Adolescente. 

O Fundo ficou sem 

recursos entre 95 e 97. 0 

Executivo chegou a enviar 

a proposta orçamentária 

para 98 ao Congresso sem 

destinar recursos ao 

Fundo. O Inesc e 

sociedade civil se 

mobilizaram no sentido de 

reverter a situação. Foi 

apresentada uma emenda 

transferindo recursos do 

Departamento da Criança 

e do Adolescente do 

Ministério da Justiça para 

o Fundo da Criança e do 
Adolescente. 0 

orçamento também prevê 

recursos de 1 milhão de 

reais para o Conanda - 

Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente. Outros 35 

milhões de reais vão servir 

para a implementação de 

medidas sócio-educativas. 

Caderno Dois 

Obras em vicinais 

sao 

Acompanhado do 

secretário da Infraestrutiira, 

Jairo de Oliveira, o prefeito 

Ddon Marques inspecionou 

obras de construção da 

estrada que liga a Rodovia 

Belém-Brasília aos 

povoados Água Boa, 

Cajueiro e AçaizaI dos 

Pernambucanos, passando 

por cerca de 42 

propriedades rurais, 

Além da vicinal, com a 

colocação de bueiros e 

pontes, ascomunidadessào 

beneficiadas com 

implantação de eletrificação 

rural e sistemas de 

abastecimento de água 
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■ Denúncia 

Trânsito 

caótico no 

Mercadinho 

0 trânsito no 

Mercadinho continua 

desorganizado, sem que 

providências sejam 

tomadas pelos órgãos 
competentes, 

principalmente a 1° 

Ciretran. 

Açailãi mm 

Seminário discu 

sindicais en 

te problemas 

i Brasília 
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por Frederico Luiz 

Luís 

Duarte 
Bom papo ontem à tarde 

com Luís Duaite. Meu meio- 
irmão. Acerteza da mudança 

do pensamento do ddadão 

tocantino. Esse ano dá para 

montar uma bancada de 

deputados na Assembléia 

Chico 

Brasil 

Chico Brasil é mais 

candidato do que nunca Já 

se desligou das Lojas Brasil e 

está com o pé no mundo em 

busca de votos. Seu comitê 

está instalado no Edifício 

Maia, em pleno calçadão. 

Carlos 

Lima 

Tem mais um. Carlos 

Lima é candidato a deputado 

estadual pelo FIE. Ele que é 

presidente da sigla em 

Imperatriz. Uma boa 

candidatura. Mais uma boa 

opção para os imperatrizenses. 

De comitê 

em comitê 

O PSDB também montou 

seu comitê unificado em 

Imperatriz. E Madeira e é 

Conceição Formiga. Fica 

localizado na avenida Dorgival 

Pinheiro. Luís Carlos Noleto já 

inaugurou o seu. Chico Brasil 

também. 

Candidatos 

vereadores 

Os vereadores já 

utilizam seu espaço na 

Câmara Municipal para 

deslancharem sua 

campanha. E o caso de 

André Paulino, Otair 

Moreira, Arnaldo Alencar 

e João Macedo. 

Sílvio 

Macedo 

Experiente dirigente 

partidário, o peemedebista 

Sílvio Macedo observa o 

desenrolar do quadro 

partidário na cidade. Por 

enquanto, somente 

observa. Suas 

ponderações são 

equilibradas e seu tiro é 

certeiro. E bom têlo como 

conselheiro. 

Uma 

arara 

Interlocutores íntimos 
do prefeito Ildon Marques, 

confirmam que ele ficou 

uma arara quando 

percebeu o baixo número 

de participantes do passeio 

ciclista. Cabeças ou idéias, 

vão rolar. Não adianta 

reclamar. Tem que se 

enquadrar. "Ildào" faz a 

chamada administração 

de resultados. 

CURTO & GROSSO 

❖ Currupaco, paco, papaco. Currupaco, paco, papaco. 

☆ Pára Pedro, Pedro Pára. Pára queda, queda pára. 

- Diga não aos pára-quedistas. Xô Jandaia. Procura teu ninho. 

^ Compadre André Paulino está bravo comigo. Bravo. Bravíssimo. 

APA APA APA. APA. APA. APA. AP A. APA. APA. APA. 

Jomar Fernandes é desenvolvimentista. Literalmente é o nosso Kubistchek. 

^ Jomar Fernandes Kubistchek. Ou o JFK impratrizense. Como queiram. 

& Aluísio Barros vai de PTdoB. Ele e Francimar Bahia. 

E o PTB embarca com Carlos Lima. Um grande trabalhista. 

❖ Não adianta reclamar. Tem que enquadrar. É candidato da terra. 

Vou torrar o juízo. Porque não sou carpideira. Pago para chorar. 

Dia 04 de outubro. E candidato da região tocantina. 

^ Será que Do Valle vai escrever APA na Página 2-2 em Impratriz Urgente? 

a APA.CB.BP.CLABJM.OM.DM.RC.LCN.FA.DAS.SM.MC. Advinharam 

todos? 

ildonic e 

João Alberto 

João Alberto quer 

trocar o comando da 

-sua campanha na 

região tocantina. Ele 

sabe que depende 

dos votos da região 

para se eleger a 

Câmara Alta. Alberto 

também sabe que é 
aqui e no sertão 

maranhense, onde 

obtém a maior 

vantagem na disputa 

pelo Senado da 

República. Pelo jeito, 

o candidato do 

PMDB não q u e r 

mudar seu nome para 

Albertic. Prefere ver 

afundar, em outro 

navio, o Ildonic. 

As águas 

vão rolar 

Alguém vai ter que 

pagar o pato pelo 

fracasso da 

comemoração do 

aniversário da 

cidade. E o pato é 

caro. E ruim. Não 

cozinha. Está quase 

dependendo. Para 

reprodutor? Nem 

pensar! Mas mesmo 

assim, alguém, ou um 

zé ninguém, vai 

pagar caríssimo esse 

pato. Sem reclamar. 

Com direito a nova lei 

do silêncio/Cadê o 

pato, pato aqui. pato 

acolá. Ah! O pato 

também não sabe 

nadar. 

Infot'1116 

CapITAL 

Da redação 

A molecagem 

é grande 

A Redação do Jornal 

Capital flagrou Carloto 

Júnior em Senador La 

Rocque. O garoto bom de 

bola agora tem sempre um 

viagra na mão. 

Complexo 

de viagra 

O viagra está fazendo 

muito sucesso. Mas o 

seu preço é de baixar 

qualquer tesão. 

Imaginem um 

comprimido desses 

com preços populares? 

Pesquisa 

Brasmarket 

Na pesquisa Isto é/ 

Brasmarket; 

Fernando Henrique 

Cardoso aparece em 

primeiro lugar com 

38,8% dos votos. Lula 

segue em segundo 

com 28,1 e Ciro Gomes 

está em terceiro com 

9,3%. Ou seja, vamos 

ter segundo turno, 

com certeza. Ai o 

peneiro vai cobrir. 

Horário 

eleitoral 

Todo mundo 

esperava que a 

campanha eleitoral 

esquentaria depois da 

Copa do Mundo. 

Agora é esperar pelo 

Horário Eleitoral 

Gratuito. Menos 

tempo de campanha, 

menos gastos, voto 

mais consciente. E 

principalmente; 

menos blá-blá-blá 

nos ouvidos do 

cidadão. 

Madeira 

ê Sabóia 

Extra! Extra! 

Madeira vota em 

Haroldo Sabóia para 
o senador da 

República. O 

deputado federal 

declarou o voto 

ontem na redação do 

JC. 

àf 

m 

1 « 

■ mm 

ê 

irerno 

Coligação 

Ética e Liberdade: 

PPB-PDT-PSDB- 

PSB-PMN-PSL- 

PTdoB-PRN 

eíeirà 

D 

O 

T3 

C 

(/) ípi*p 

Q. 
i 

O 

TI 

O 

IO a 

O - ■ : ■ % 



JORNAL CAPITAL Política Domingo, 19 de julho de 1998 □ 3 

João Alberto está insatisfeito com 

coordenação da campanha na região 

O deputado João 

Alberto. PMDB. candidato 

ao Senado da República 

pela coligação Maranhão 

Muito Mais. pode trocar a 

qualquer momento a 

coordenação política de 

sua campanha na região 

tocantina. 

João Alberto 

confidenciou a amigos 
próximos a sua irritação 

com a falta de público nas 

comemorações do 

aniversário da cidade, 

ocorrido no último dia 16. 

Na última pesquisa Isto 

é/Brasmarket, João 

Aberto aparece na casa 

dos 31 pontos percentuais, 

contra perigosos 16 pontos 

conquistados por Haroldo 

Sabóia, candidato da 

coligação PT-PCB. 

Candidato ao senado quer um melhor desempenho da sigla na região 

Soma-se a esse fato, 

que a região tocantina, ao 

lado do sertão 

maranhense e da região 

polarizada por Bacabal, 

serem os maiores redutos 

do peemedebista. 

Em Imperatriz, o 

deputado Sebastião 

Madeira, rival de "Ildão" 

já declarou voto para 
Haroldo Sabóia; fato que 

pode acrescentar na 

campanha do petista. 

Presidente do PMDB 

do Maranhão, e ex- 

secretário de governo de 

Roseana Sarney, João 

Alberto conta com 

extremo prestígio no 

Palácio Henrique De La 

Rocque. 

Por conta do 

lançamento de seu nome, 

a governadora Roseana 

Sarney, numa prova de 

lealdade a Alberto, 

arquitetou a desistência 

das candidaturas de 

Manoel Ribeiro e Paulo 

Marinho. 

Manoel Ribeiro, 

presidente da Assembléia 

Legislativa será candidato 

a reeleição e Paulo 
Marinho se contentou em 

disputar a Câmara 

Federal. 

Os peemedebistas da 

região tocantina, e seus 

aliados, ainda não sabem 

a data exata da provável 

mudança na coordenação 

da campanha. 

A coordenação geral da 

campanha em São Luís 

prefere não comentar o 

assunto. 
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"Ildão" é fritado por peeemdebistas descontentes com sua performance 

Ildon se irrita com desorganização do passeio 
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População de Imperatriz não atendeu o chamamento da Prefeitura 

Nem mesmo um valioso prêmio conseguiu atrair 

Para um amigo próximo, 

; . o prefeito Ildon Marques 

. V classificou de 

J desorganizada a forma 

| como foi promovido o 

passeio ciclista na 

" - - - WÊÊÊm aniversário da cidade. 
As comemorações do 

146y aniversário de 

fundação de Imperatriz, 

foram coordenadas pela 

secretaria de governo cujo 

titular, é o empresário 

Sérgio Macedo. 

0 Magazzine Lilliani, 

empresa em que Ildon 

Marques é o maior 

acionista, ofereceu uma 

bicicleta importada como 

prêmio para o pequeno 

veículo mais enfeitado. 

Porém, apenas um grupo 

o público 

de aproximadamente 30 

ciclista compareceram para 

o passeio em que era 

previsto, centenas de 

pessoas pedalando pelas 

principais ruas da cidade. 

Nem mesmo a poderosa 

mídia colocada em duas 

emissoras de TV local 

conseguiu evitar o fracasso 

do passeio ciclista. 

Ano passado, a 

população de Imperatriz 

compareceu em massa às 

ruas para as 

comemorações do 1459 

aniversário de fundação. 

Esse ano, muitos 

convidados do prefeito Ildon 

Marques foram ao 

palanque oficial e 

testemunharam o fiasco da 

promoção. 

Entre os convidados do 

prefeito estavam o senador 

Edison Lobão, e sua 

mulher, Nice Lobão. O 

suplente de senador, 

Francisco Escórcio e o 

deputado João Alberto. 

João Alberto 

confidenciou a um 

peemedebista que em 

municípios de menor porte, 
ele viu uma acolhida maior 

do povo. 

O prefeito Ildon Marques 

ainda não se posicionou 

oficialmente sobre o 

assunto. 

Sua assessoria não 

confirma nem desmene 

possíveis mudanças no 

primeiro escalão do governo. 

Â' 

Wôoverno 

Domingos 

l1 

Lula 

| Presidente 

Haroldo. 

Baboia 

; s 

Lula 

Presidente ü 
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Professor supervalorízado 

por Carlos Brito 

Escritor, professor e 

poeta 

Capacidade, coerência e 

dedicação são elementos 

básicos para a 

supervalorização do 
professor. Com esses 

requisitos, o ensino não 

fracassa. Nem estaciona no 

ponto zero. Vale ressaltar 

que. com um estudo 

dirigido com competência 

e determinação, sem 

sombra de dúvida a meta 

do educador será atingida. 

Professor que se preza 
tem que se reciclar 

constantemente para 
atingir seus objetivos e 

ajudar o aluno a atingir os 

seus, porque o centro da 

atenção não ê o educador, 

mas sim o estudante. 

Todo educador que 

pretende progredir deve 

buscar informações novas 

para inserir no seu 

currículo e na sala de aula. 

Amar a profissão. Perdoar 

seus discípulo e fazer 

amizade com todos. 

Discriminação sempre 
existiu na trajetória do 

magistério. Nunca se deu 
valor àquele que orienta, 

que educa. Mas na medida 

em que o professor 

desenvolver seu trabalho 
com inteligência e 

responsabilidade, ele terá 
uma oportunidade, com 

certeza. 

A escola não funciona 

sem a presença do 

educador. Mas aluno ê o 
eixo central da escola. No 

passado, tudo girava em 

torno do mestre. Hoje. as 

coisas inverteram-se. A 

figura capital passa a ser o 

aluno. 

Um bom orientador cria 

em torno de si um 

ambiente de trabalho 

respeitável, onde o dialogo 
seja uma fórmula infalível 

para o sucesso do aluno. 

A aprendizagem nasce 

da luta. da persistência, do 

prazer e da força de 

vontade. Dessa forma, o 

professor é um eterno 

aprendiz e não um robô 

parado no tempo. 

Raciocinar antes de 
resolver qualquer 

problema: porque as 

soluções são 

diversificadas. Aquele que 
não raciocina corre risco de 

errar constantemente e 

fugir da trajetória. 

A razão deve prevalecer 
em vez do instinto. O ódio 

não perdura na mente do 

bom profissional. Acima de 

tudo, prevalecerá o 

equilíbrio emocional. 
Na França, o professor ê 

visto como uma figura de 

Sistema Tu<anu's de Produtões 

Diretor Presidente Dircior Comercial Diretor de Redação 
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destaque no seio da 

sociedade. Porque lá a 

intelectualidade tem voz - 
e a remuneração dá para 

desenvolver um ótimo 

trabalho na área 

educacional. 

Supervalorização faz 
parte do contexto atual. 

Em qualquer atividade, há 

carência de 

aperfeiçoamento. Ou se 
acompanha o 

desenvolvimento ou se fica 
para trás. Sem 

organização, nenhum 
trabalho segue em frente. 

Deve-se considerar 

inclusive a utilização da 

informática. O computador 

ê um veículo de 

comunicação que está 
trazendo melhoramento a 

Educação. Mas esse 

aparelho não funciona 

sozinho, depende do 

manuseio de pessoas 

altamente competentes. E 

por que não incluir o 

professor nessa lista. 
A tecnologia avançada 

já está presente em todas 

as atividades. Por isso, 

aquele que não optar pela 

renovação de idéias terá 

que sair do campo de 

trabalho e procurar outros 

meios para sobreviver. 

Os caminhos do Brasil 

está faltando boa vontade por 

a parte daqueles que 

da governam a nação. Se os 

Nosso País 

acompanhando 

globalização 

economia mundial. Com governos investirem 
uma inflação zero, o mais em educação, 

povo está comprando cultura e geração de 

mais e poupando emprego, seremos uma 

melhoi. Mesmo ainda nação forte, uma grande 

importando tecnologia, potência mundial, 
o Brasil caminha para Sob vários aspectos, o 

etapa Brasil está no caminho 

certo. Mas falta 

na 

uma nova 

tecnológica e científica 

Mas, ainda ha de se dinamismo 

perguntar em que setor social, 
o povo brasileiro e feliz, investimentos suficientes 

Em quase todos, menos para que não se 

no salário, embora nosso prejudique nenhuma 
maravilhoso pais seja camada da população, 
rico em tudo. Só está Com esses critérios. 

area 

falta 

Cinema pioneiro 

O cine Muraquitã foi o 

IPrimeiro cinema da cidade. A 

máquina era movida a 

lâmpada, dej xás a carvão. As 

fitas na maioria preto e 

branco, em seguida surgiu o 

filme cólorido. 

Naquela época não havia 

diversão na cidade. O único 

divertimento era o cinema 
Os filmes eram exibidos à 

tarde e a noite. Os preferidos 

da platéia : Bang-bang e de 

Espada, depois os filmes de 
sexo. O dono da casa era o Sr. 

Léo e o operador D icio. 

Logo em seguida surgiram 
oi itros cinemas, como é o caso 

do cine Brasil (praça Brasil), 

que exibia filmes a máquina 

16 mm movida á lâmpada de 

16 velas e energia. As 

projeções de maior destaque: 

Bang-Bang, Espadachim, 

venceremos as 

dificuldades e teremos 
uma comunidade forte e 

respeitada. 

Uma nação como a 

nossa é um lugar muito 

bom para se viver. Não 

temos guerras, 

terremotos, furacões, 

terrorismo e outras 

grandes calamidades 

verificadas 
freqüentemente em 
várias partes do mundo. 

No Brasil, embora 

milhões de trabalhadores 

ainda se debatam com a 

intranqüilidade do 

desemprego, a inflação 

filme amoroso e por último 

policial. Um filme que 

revolucionou a telinha: 

"Romeu e Julieta" que fazia o 

espectador choi-ai*. 

Depois apareceu o cine 

Celimai; localizado na mesma 
praça De inicio foi uma briga 

acirrada entre as casas 

cinematográficas. Mas o cine 
Brasil ganhou a batalha, 

permanecendo por mais 

foi estabilizada e a 

economia tende para a 

deflação. Já se pode 

planejar o orçamento 

doméstico! 

Portanto, o que se 

espera de nossos líderes 

é que sejam mais 

compreensivos e não 

discriminem os mais 

indefesos e olhem cada 

um da mesma maneira, 

sem que haja diferença 

de raça ou de cor. Na 

democracia plena todos 

terão de ser tratados 

com os mesmos 

direitos, mesmo porque ' 

a lei é igual para todos. 

temjx). 

Com o desenvolvimento 
da cidade, surgiu o cine 

Marabá com máquina de 

projeção em 35mm. Com 

dificuldades financeiras os 

outros fecharam as [tortas. 

Com a chegada da televisão 

na cidade, o público do 

cinema ia dimimfindo essafoi 

a razão rio desaparecimento 

das duas casas. 
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■ Imperatriz Urgente 

Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 

Página 2-2 
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■ Cultura 

O escritor Carlos Brito, 

animado trabalha na 

edição de "Planeta Verde' 

sua mais recente obra 

literária 

Imperatriz-M A, Terça-feira, 21 de julho de 1998 

Em debate 

Governo discute Lei do Trabalho 

A.s.sunlos estão cm evidencia nu Comissão de 

O ex-ministro do econômica de trabalhistas. 
C onsliliuçãu. Jusiiça e L idadanici do Senado 

Tr^ o ' t-> <-> "i * 

correu ca or ti o 

Justiça do Trabalho. 
Almir Pazzianotto, 

defendeu, outra vez, 
em audiência 

pública na 

Comissão de 

Constituição, 
Justiça e cidadania 

(CCJ) do Senado, a 

e tinção da 

representação de 
juizes e ministros 

classistas na Justiça 
do Trabalhista. 

Pazzianotto 
apontou várias 

razões para acabar 

com a figura dos 

classistas, como os 
altos custos para o 

erário público, a 

falta de preparo de 

alguns juizes, as 

indicações políticas 
e o nepotismo que 

( orrem no 

preenchimento dos 
cargos. 

A extinção dos 

classistas é, no 

entanto, segundo 

Pazzianotto. apenas 
um dos problemas 

enfrentados pelo 

J u d i c i a r i o 
t r a b a 1 h i s t a. E1 c 

disse quê a grande 
qu.\>Tio ,• ci prop^i-- 
a t::;ie;iO : i ; ! . 

do Trabalho, diante 

de um mercado e 

uma situação 

H r» c o rv-> »• f 

Aponron ainda a 

falta de prática de 

negociação e acordo 
entre sindicatos 

patronais e de 

empregados, o que 
aumenta e dificulta 

ainda mais o volume 
e a conclusão dos 

processos 

A' a Ho ovf i r» o õ n 
reestruturação e 

v-t o H o 
dos classist as. Almir 

Pazzianotto 
defendeu o fim da 

contribuição 
sindical 
compulsória, a 

implementação de 
uma política de 

emprego por parte 
do governo, a 

o o õ o 

da 

do 

A 

do 

sindica] e 

legislação 

trabalho, 

exposição 
ministro foi elogiada 
pelos senadores da 

CCJ e pelo 

presidente da 

comissão, senador 

Bernardo Cabral 

fPFL-AM). relator 
da proposta do 

e x t i n ç cã o d o s 

classistas, ainda 
admite a presença 

desses juizes nas 
juntas de 

conciliação e 

disse que, no 

entanto, não será 
mais necessária a 

existência dos 

classistas a longo 
prazo, porque 

haverá outros 

mecanismos, como a 

_Arç|umentos plausíveis 

julgamento, mas é arbitragem, capazes 
contra sua de aperfeiçoar a 

permanência nos atuação da Justiça 
tribunais. Jefferson Trabalhista. 

Os senador José 

Eduardo Dutra (PT- 
SE) e Roberto Freire 

( P P S - P E ) 
concordaram com 
os argumentos de 

Pazzianotto e se 

manifestaram 
totalmente contra 

qualquer 
representação dos 
juizes classistas. 

Dutra disse, 

entretanto, que é 
pessimista quando à 

aprovação da 
extinção dos 

classistas pelo 

Congresso, pois. 

assinalou, 

ultimamente o 
Legislativo só 
aprova matérias de 

interesse cio 
Executivo quando 
ha mobilização das 

substutivo de 
Jefferson Péres 

resgata o que foi 

defendido durante a 

Constituinte, ou seja, 
deixar a 

representação 
classista somente nas 
juntas de conciliação 
e julgamento. O 

senador frisou, 

contudo, que é contra 
os classistas em 

qualquer instância. 
Ele não concorda com 
o argumento de que a 

saída dos classistas 

representaria uma 
elitilização na Justiça 

Trabalhista. "A 
Justiça deve ser um 

colegiado de juizes e 
não da sociedade. 

Esse espaço deve ser 

exercido pelas 

entidades de classe. 

PT 

ü-overnistas para associações et" A 
esse fim. Justiça não e espaço 

Roberto Freire para isso", afirmou.' 

esclaieceu que o Já o senador 

Deputado 

Josaphat Marinho 
(PFL-BA) defendeu a 

permanência dos 
classistas. Ele 

argumenta que os 

classistas votam "com 
a mesma 
competência" dos 
togados e que sua 

extinção elitilizaria a 

Justiça trabalhista. 
Para o senador, 

bastaria uma 

reformulação no 
processos de escolha 
desses juizes para 
evitar irregularidades. 

Em sua exposição, 

Almir Pazziannotto 

defendeu uma 

mudança de 

mentalidade, no 
sentido de haver mais 

conciliação e 
negociação do que 

processo na Justiça. 
Ei»■ acliM íjui-• . Tii.sf i., 

Trabalhista deveria 
cuidar somente das 

causas mais 

complexas, deixando 

as demais para serem 

resolvidas entre as 
partes. Criticou 

dispositivo 
constitucional que 
permitiu a criação de 
pelo menos um 

tribunal regional em 
cada estado, 

acrescentando que, 
com isso, a Justiça 

cresceu 
desordenamente. 

Para citar exemplo 
de nepotismo e falta 

de competência dos 

classistas, 
Pazzianotto relatou o 
caso de um classista 

que foi escolhido na 

Bahia apenas por ser 

filho de "um grande e 

famosos escritor 

brasileiro". Disse 
ainda que a falta de 

conhecimento 
nindirii rios r]assistas 

causa, muitas vezes. 

verdadeiro 
constrangimento nos 
tribunais. 

"Eu não verifiquei 
ao longo desses 

anos que a 

representação seja 

imprescindível. Ao 

contrário, a Justiça 

trabalhista 
funcionaria bem 
melhor sem os 

classistas", afirmou 

Pazzianotto. 
A Comissão de 

Relações 
Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) 

aprovou projeto de 
lei que institui a 

carreira de 

tecnologia militar 
no âmbito das 

Forças Armadas, 

definindo os cargos 
e as gratificações 

pelo desempenho 

da função. Pela 

proposta, são 
criados tão cargos 

na nova carreira, 

com lotação no 

Ministério da 
Marinha. 

Federal 

anoe 

da 

nceiçao 

JOMAR 

FEfcM ANDES 

Nossa bandeira é 

Imperatriz 

13.112 - PT 
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Imperatriz Urgente 

JUKMLIAF1TAL 

Francisco do Vale 

loíete Dino (centro) primeiro dama de João Lisboa coiitiante na 
educação do sen município. Na tolo. ela aparece em meio as crianças 

de uma das inúmeras creches de João Lisboa 

Ondas Curtas 

♦ Virgem que riqueza II 

♦ As coisas mudaram... 

♦ Agora é... Pegue a camisinha, pegue meu amigo! 

♦ O homem é forte mesmo! 

♦ Venha, aqui tem mais camisinhas. 

♦ Um abraço ao vereador André Paulino! 

♦ Carregando uma campanha só na coragem. 

♦ Ontem revir meu amigo Chico Brasil... 

♦ Este sim, anda mais tranqüilo! 

♦ Sálvio Dino "o poeta da gameleira, agora na Academia de Letras do Maranhão" 

♦ E por falar em Sálvio Dino, quando será reiniciado o governo itinerante? 

♦ Com a palavra "o poeta" 

♦ Senador La Rocque continua investindo na educação. 

♦ É isso aí Alfredão... 

♦ Virgem que riqueza II 

♦ É Andréa ou Andréia? Não importa, é como diz o Primeiro, ela é massa! 

♦ Massa, massa, massa, massa, massa  

♦ Bota a camisinha, bota meu amor! 

♦ João Rodrigues, é gente nossa! 

♦ Esporte é saúde. Este é o slogan de todos... 

Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:3 0 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l;30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 

- 14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

05:30 Despertar 
da Fé 
06;00 Capital no Sertão 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Murphy Brown 
08:30 O Quinteto 
09:30 O mundo de 

Beakmán 
10:00 Desenho Mania 

11:00 Com a Bola Toda 
12:00 Imperatriz 24 Ho- 

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note e Anote 
17:30 Cidade Alerta 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Canal 10 TV Mirante 

05:55- 
Eucuménico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

Canal 7 TV Difusora 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - S e s à o 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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 

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

TV 
08:00 
08:15 
08:45 
09:30 
10:30 
10:55 

Telemanhá 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

Home Shopping 
Sailor Moon 
Samurai Warriors 
Grupo Imagem 
Shurato 
Feras do Carna- 

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

bre do 
Esporte 

* 21:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noi- 

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babe! 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão I'lO 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre , 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 

i 
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Capital Social 

Linda Veloso 

m, 

C onceiçâo Formiga deputado Jura Filho com a 

esposa e Tauarí (filho de Conceição) 

O amigo 11 alcleck. foi colhido pelos /lashs do colunista 

no maior /ove com Rosa Curiaíi 

Niver 

Muito arrojada a festa de aniversário do Ivanildo, o gato reuniu seu 

círculo de amigos no salão de festa do Mirante Rio e ofereceu uma 

maravilhosa noite, os amigos cantaram o tradicional parabéns e 

degustaram do delicioso bolo. 

Festa surpresa 

E quem recebeu uma festa surpresa foi o charmosos colega Jonas 

Ribeiro, as socialites reuniram-se para comemorarem o niver do amigo, 

na ocasião vestiram-se com uma camiseta onde havia o rosto de Jonas 

uma forma carinhosa de homenagear o colunista, toda a organização 

partiu de Nina Gonzaga que reuniu todas até ao Shallon Haras Club 

onde foi servido uma deliciosa feijoada, preparada pelo simpático 

Aruanà. 

Jaques Vernier 

Retornando da Itália, onde participou de uma Feira internacional 

de o.çulos (Mido), o amigo Vítor Mariella, que agora lança em nossa 

cidade os últimos modelos das grifes Jaques Vernier e Cambridge. E 

muito breve aguardem a coleção Giacomo. Aqui você irá encontrar os 
belos óculos em todas as joalherias da cidade. 

Miami 

Os amigos Ricardo e Maria José Wada, deram de presente a sua filha 

Sawry, uma viagem pelos Estados Unidos, precisamente em Miami, a 

gatíssima Sawry aproveita a temporada de férias para curtir com tudo 

que tem direito. 

Garota propaganda 

A be-lí-ssi-ma Nádia, filha do médico João e Zélia Mereb, foi 

escolhida esta semana como garota propaganda da campanha da 

governadora Roseana Sarney. Cinegrafista juntamente com o 

encarregado da campanha elegeram a jovem como a mais bela, e 

trataram de filmar com certeza ela fará muitos olhos brilharem quando 

aparecer na telinha a propaganda da Coligação Maranhão muito Mais. 

É isso aí, não pensem vocês que ela veio de outro lugar. Ela é filha daqui 

mesmo. Aguardem. 

Zelia Mereb com filha Nádia 

'á. 

O A bonita Iara soares fazendo o maior sucesso 

como a loira do Tchan, concorrendo pesado no 

programa do Faustào. Se for por torcida a amiga 

está eleita pois em Imperatriz ela tem uma série de 

admiradores de sua beleza. 

ü Segundo turno da eleição já é comparado a 

prorrogação dos jogos da copa, com gol de ouro e 

morte súbita. 

ü Vários deputados estaduais continuam 

encrencados com o leão da Receita. As dependências 

sào referentes as declarações do ano de 94/95. 

O Para tentar-se livrar das garras do leào, vários 

deles negociaram sua dividas e estão pagando as 

contas em prestações sauves. 

Veículos Ltda. 

Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, I437/A - Rodoviária - Fone: ((198) 722-3080 
Fax: (098) ■723-2347 - C EP 65.903-330 - Imperatri/ZINIaranhão 

FILIAL: Rua «lo Egito. 720/A - Centro - Fone/Fax: (098) 741-2572/2105 
CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão 

■ 
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Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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Roberto Oliveira 

ÉoTchan 

Foi uma surpresa para os imperatrizenses, ao depara-se na tarde de ontem 

com ninguém menos que a nossa modelo Iara Soares no programa do Faustão, 

a moça que deixou recentemente Imperatriz por São Paulo, é mais uma das 

candidatas a Loira do Tchan. - 

Casamento 

Com a decisão da super modelo de se candidatar a ser a nova loira do Tchan, 

os jornais já especulam a cerca do casamento da modelo com o empresário 
do setor gráfico Ely Marinho, alguns acreditam que este casamento senão 

acabou mais está terminando. 

Preconceito 

Nào seria preconceituoso pensar que um casamento poderia acabar 
somente porque a mulher decidiu ser bailarina?. É pode até ser, mais os 

nordestinos não sáo tão liberais assim não, e poucas são as chances de 

sobrevivência envolvendo artistas e publicitários. Mundos diferentes. 

Governadora 

Roseana Samey, deixou ontem ao meio dia o Instituto do Coração em São 

Paulo, onde esteve internada por vinte dias, para recuperação de duas cirurgias 

ao qual foi submetida, a chefe do executivo maranhense só deve retomar ao 

estado em agosto. 

Campanha 

Por motivo de agenda, Roseana Samey deve se afastar do governo para 

dar continuidade a sua campanha rumo a reeleição, ao deixar o Incor, em 

companhia dos amigos, ela afirmou está muito bem e que num prazo de vinte 

dias deve reassumir pessoalmente a sua campanha. 

Vestibular 

Correria, nervosismo e muita adrenalina na realização do segundo período 

do vestibular da Ufma no Maranhão. Em São Luis, a 2961 candidatos fizeram 

as provas, em Imperatriz o numero foi menor e a tranqüilidade marcou a 

realização das provas. 

Justiça 

Apartir de meados de agosto, a vara da infância e juventude, deixa o prédio 

do Fórum e passa a tender no antigo prédio do Ciretran. Com capacidade 

para abrigar o corpo técnico e outras facções, a juiza Dr3. Luzia Medeiros, 

acredita que será mais fácil trabalhar nas novas dependências. 

Menores 

A imprensa nacional denuncia maus tratos a menores nas instituições e 

abrigos para crianças infratoras, em Imperatriz a coisa não é diferente, e a 

Funac não era nenhum exemplo, e a direção afastou as duas diretoras em 

Imperatriz. 

Declaração 

De acordo com a juiza da criança em Imperatriz, a presidente da Rmac, 

senhora Claudeth Ramos, tem feito um bonito trabalho, e já anuncia reforma 

em todo o prédio, o que vai facilitar a permanência dos menores na instituição, 

os mesmos também terão aulas e poderão até aprender uma profissão. 

Teatro 

Uma das mais conceituadas professoras de nossa cidade, e assídua 

militante nas manifestações populares, Deuselice Paiva, está iniciando um 

ousado projeto, levar teatro e ,música para a sala de aula, o projeto será 

implantado primeiro com seus alunos, depois ela irá recomendar a secretariá 

de educação para aplicação na rede publica 

INSS 

Não se sabe ainda porque, mais o posto do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) amanheceu ontem de portas fechadas, não havia explicação 

do motivo, e um único cartaz fixado na porta, avisava: atendimento só na 

quarta-feira. 

Viajando 

A chefe do posto do INSS, em Imperatriz senhora Graça Paiva foi destacada 

para Carolina onde permanece por um mês. Na cidade histórica, Graça Paiva 

deve implantar novos sistemas de atendimentos ao segurado, contribuinte e 

aposentados. 

Mora Folia 

A equipe organizadora do Mara Folia, evento a realizar-se em outubro em 

São Luis estão rodando as praias da capital para divulgar melhor o evento. 

Neste final de semana, a Litorânea foi palco de blits, com distribuição de 

adesivos e programação. 

Programa 

Pode está surgindo um novo programa social na cidade, de acordo com as 

informação chegadas até este colunista, o nosso querido amigo Marco Aurélio 

Dualibbe, está negociando com a Difusora para apresentação de um 
programa, até agora são apenas especulações. 

Férias 

A Sedei da capital já está com tudo pronto para a realização de sua colônia 

de férias, o evento que deve reunir estudantes de todo o estado, tem data 

marcada para acontecer no período de 22 a 30 de julho, no ginásio do castelão 

As reservas podem ser feitas pelo fone 243-7369. 

Confirmado 

Confirmando o que já tinha sido afirmado antes pelo secretário de 

segurança Luciano Abreu, a maior incidência de crimes realizados por 

menores em Imperatriz é mesmo de pequenos furtos e porte de entorpecente, 

a confirmação veio da juiza Luzia Medeiros, da Vara da Infância. 

Lual 

De acordo com informações recém chegadas, a praia do meio foi palco de 

um animado Lual neste final de semana, a festa que durou a noite inteira, 

teve a participação de uma das coordenadoras do Meb, Ray Silva que desfilou 

seu novo amor. 

Adiado 

Adiado o debate entre os candidatos a deputado estadual marcado para 

ontem nos estúdios da TV Capital. Somente o médico e vereador André 

Paulino compareceu, por falta de candidatos o debate foi adiado, André 

Paulino disse está preparado e vai participar sempre que for convidado. 
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Publico recorde nas praias do Rio Tocantins 
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Nilson 

Santos 

Brasil 

População 

ameaçada 

A população de 

Açailândia está 

ameaçada com o 

crescente índice de 

infectados com 

doenças venéreas e 

aids. O índice é tão 

alarmante e as 

autoridades ainda 
não pararam para 

iniciar uma 

campanha de 

conscientização, 
talvez com medo de 

provocar pânico. 

Com pouco mais de 

83 mil habitantes o 

município 23 casos de 

Pacientes em 

acompanhamento, 
cerca de 11.620 

contaminados ou com 
o vírus e o restante da 

comunidade 
compondo o "grupo 
de risco". 

Foi criado pelo 

município um grupo 
de combate ao DST/ 

AIDS, sob a 

coordenação da 

psicóloga Ana Maria 

Vieira Silva, porém o 

grupo ainda não 
^spõe de 

infectologista e os 

pacientes com 
resultado positivos 
são mandados para 

Teresina. Estamos 

terminando de coletar 
todo o material para 

ainda esta semana 

divulgarmos matéria 
com entrevistas, 

inclusive de aidéticos. 

Volta a crescer 

Aumentou o 

volume de vendas do 

Poupa Ganha na 

cidade de Açailândia, 

com várias pessoas 

auferindo prêmios nos 

sorteios semanais. Nas 

duas últimas semanas 

várias pessoas foram 

premiadas com 

bicicletas, rádios, 

ferros elétricos, motos 

e com a premiaçáo de 

R$ 1 mil, intitulada " 

pé frio". Na minha 

opinião, os premiados 

são verdadeiros " pé 

quentes". 

Administração 

paralela 

Domingo passado 
(19) o deputado Paiva 

esteve em Açailândia 

onde reuniu com 

populares residentes 

na Vila Ildemar. 

Depois de conhecer o 

problema de 

abastecimento de 
água na Vila, o 

deputado se propôs a 

cava um poço para os 

habitantes. 

Interessante é que 

somente agora o 

deputado descobriu o 

problema da 

comunidade e já sai 
com a proposta de " 

uma administração 

paralela". 

Conferência 
de Saúde 

Foi realizada neste 

final de semana a IV 

Conferência de Saúde 
em Açailândia. O 

evento aconteceu no 

plenário da Câmara 

Municipal. Muitas 

foram as sugestões 

apresentadas para a 
melhoria no setor. No 

encerramento do 
encontro foi eleita a 
nova diretoria, que 
tem na presidência o 

médico Waldecy 

Ferreira, secretário de 

saúde do município. 

Só sorriso 

É como se 

encontram os 

servidores do 

municípios que 

começarão a recebei- 
nos próximos dias 

seus salários 

atrasados. Com a 
liminar bloqueando 
60 % dos repasses de 

FPM e ICMS o 

dinheiro começará a 

chegar no bolso do 

servidor. 

Trabalhadores rurais 

vão se reunir em Brasília 

Uma comitiva 

composta por 35 

trabalhadores rurais 

coordenadas pelo 

Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 
de Açailândia segue 

hoje com destino a 

Brasília para 

participar do 5o 

encontro " Grito da 

Terra Brasil", a 

-ocorrer quinta-feira 

(23). Na bagagem 

uma pauta com várias 

reivindicações, 
conforme afirmou o 

secretário da entidade 

e diretor da CUT - 

Central Única dos 

Trabalhadores- no 
Maranhão, Manoel 

Ribeiro da Silva, 

conhecido por 

Capivara". 

Assegurou 
Capivara" que dentre 

as reivindicações a 

serem apresentadas 

no encontro, constam 
a liberação de 

projetos de 

assentamentos 
pendentes, citando 

casos como os da 

fazenda Corguinho e 

Vale do Pindaré, de 

responsabilidade do 
Incra e Vale do 

Ribeiro e Trés 

Poderes, de 

responsabilidade do 
Iterma. 

São projetos de 

assentamento que 
precisam ter a 

situação regularizada 

o mais rápido possível, 

para que as famílias 

neles assentadas 

possam ter 

tranqüilidade para 
trabalharem - disse " 

Capivara". o 

secretário do 

Sindicato está 

preocupado também 
com as linhas de 

crédito, já que a 

grande parte das 

famílias assentadas já 

receberam os títulos 

definitivos e estáo fora 
da ajuda do Incra. 

Programas do 
Governo Federai 

T* 

í 

financiamento para 

infra-estrutura nào 
beneficiam pequeno 

produtores que 
tiveram suas áreas 

tituladas, 
dificultando o plantio 

grande. 

"Capivara" lembra 
que dos 

assentamentos 
antigos e hoje 

titulados, depois de 
muita insistência do 

Açailândia) e 

Condomínio Rafael, 
em Bom Jesus da 

Selva conseguiram 

benefícios através do 

Procera, os demais 

ficaram fora do 

programa. 
Em todo o 

Maranhão - diz 

busca de um ônibus 

para transportar os 

pequenos 
agricultores que hoje 
se deslocarão ao 

Distrito Federal, para 

Finalizando, disse 

"Capivara" que o 

Sindicato dos 

Trabalhadores 
Rurais de Açailândia 
vem desenvolvendo 

Grito da Terra Brasil"discute realidade sindica! 

como Procera, Pronat, Açailândia desde 96 "Capivara" esteve 
Fomento, Crédito estáo trabalhando em reunido com o 

Habitação, Crédito cima de programas secretário de 

Alimentação e para manter o homem Incentivo à Produção 

do campo em seu Iran Santos, em 

habitat, evitando o 

exôdo rural. 

Antes de 95 náo se 

falava em trabalho 

conjunto entre 

Sindicato da 
e comprometendo categoria e Prefeitura participarem deste 5o 

melhor produção, já Municipal. Hoje encontro, 

que a burocracia temos um trabalho 

bancária para esses desenvolvido em 

produtores é muito conjunto com as 

Prefeituras de Caxias 
e Açailândia, com 

ótimo resultado. 

Tanto é que este ano um trabalho profícuo 

através da Prefeitura junto ao homem do 
foram seguidos campo, que até a 

q. ,. . - recursos para os educação dos adultos 
Sindicato, apenas o assentados na ordem tem sido preocupação 

assentamento Novo de R$3.080.000,00, que constante da 
Oriental (em serão liberados no entidade. 

próximo mês. Tanto é assim, que 

Em Açailândia -diz a entidade conseguiu 

"Capivara" - estamos a liberaçáo do 
numa parceria muito 

bem formada com a 

Prefeitura, através do 

prefeito Deusdete 

Sampaio, que tem 

conseguido ajuda assentamentos feitos 

í4r. . „ substancial para a nos últimos três anos, 

, . QVa^a 7 aPen^s estabilidade do mas que logo a seguir 
dois Sindicatos estão homem no campo, será levado para os 

desenvolvendo Reconhecemos ademais 
programas de preocupação do assentamentos, até 

r™aro0Q TT a0 Prefeitode Açailândia que todos os adultos campo. O Sindicato os para com as famílias esteiam 

Trabalhadores Rurais assentadas. completamente 
ue caxias e Ontem pela manhã alfabetizados. 

programa de 

alfabetização para 
adultos e que 

inicialmente será 

implantado nos 

MUITA JL- MUITA 
A Miirta Imperatriz apresenta a nova sensação do país 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

 Instalaçaojmediata e o menor preço da cidade. Av. Bernado Sayâo Trés Poderes - Fone: 721 - 3382 

oao mais 

de 140 canais 
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Cresce índice de violência em Açailândia 

Nilson Santos 

da Sucursal de 

Açailândia 

índice de 

violência em 

Açailândia cresceu 

este semestre, se 

comparado com o 

mesmo semestre do 

ano passado. Este 

ano a Polícia Militar 

registrou 6 

homicídios, 15 

acidentes na BR 010 
com vítimas fatais, 

47 roubos e furtos a 

pessoas, um 

suicídio, 4 

residências 

roubadas, 12 

veículos furtados, 

sendo 11 motos, 16 

armas de fogo 

foram apreendidas, 

2 estupros e 8 

ocorrências de 

tóxicos. 

A Polícia Militar 

tem um contigente 

resumidos com os 

policiais atuando no 

trânsito, registro de 

ocorrências 

diversas e ainda 

tendo que atuar na 

área de socorro, 

porque no 

município não tem 

guarnição do Corpo 

de Bombeiros. 

Tenente coronel 

Edilson Moraes, 

comandante da 5a 

Companhia 

Independente tem 

feito o impossível 

para manter a 

segurança do 

município, mas nem 

tudo é possível ser 

evitado. A sorte de 

Açailândia é que a 

violência pouco 

aparece em relação 

a municípios como 

Imperatriz.. 

Comandante da 

5a Cia reconhece o 

aumento da 

violência, mas 

acredita que pelo 

número de 

habitantes 

existentes, o 

quadro hora 

No dia 04 de outubro, você vai votar numperiquito? 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedista 

□ Volte contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

Deputada 

Federa! 

Ednalva 

PT 

demonstrado está 

dentro da 

normalidade. A 

questão da 

violência pode 

diminuir, se a 

polícia conseguir 

aumentar o 

contigente e tiver 

Mais bem 

aparelhada. 

Açailândia tem 

demonstrado ser 

uma cidade pacata 

e a Policia Militar 

tem feito tudo para 

manter a 

tranqüilidade 

almejada pela 

comunidade. Por 

conhecer o cel. 

I lilson sabemos da 

T 

sua preocupação. 

Mas não adiante 

apenas a boa 

vontade, sem o 

recurso necessária 

à execução. 

O Governo do 

Estado é 

responsável pela 

segurança da 

sociedade e está na 

hora de demonstrar 

essa preocupação, 

dotando a Policia 

Militar do mínimo 

necessário, mas 

suficiente para 

desenvolver o 

trabalho que os 

comandos sabem e 

querem fazer. 

Quando o Governo 

demonstrar essa 

preocupação, com 

toda a certeza a 

população saberá 

dizer " muito 

obrigado". 

p 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

— 

A Cidade do Ferro 

também é notícia no 

Jornal Capital 

acaív=J\®MM 

COMPROMETIDA COM A QUALIDAIT 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 
20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Açai Informa: 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

( mrgns; 

09S-723-2S5S 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

. Sábado 
Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário S 

Diário 

Segunda c quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 
Terça 

•V 

i 

■ :'■> 

v.V.-. 

Cm 
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Turismo cresce em Imperatriz 

Atividades do setor continuam gerando riquezas e despertando interesse de turistas pelo tocantins maranhense 

O turismo é 

atualmente uma das 

atividades 
propulsoras do 

desenvolvimento 
econômico mundial, 

movimentando um 
grande volume de 

capital a cada ano, 

através do 

deslocamento de 
pessoas que saem de 

suas cidades movidos 

pela busca de 

culturas diferentes, 
novas paisagens, 

realizar bons 

negócios, descansar e 

muitos outros 

motivos. 

Para atingir um 

nível satisfatório de 

desenvolvimento e 
poder beneficiar-se 

dos efeitos positivos 

do turismo (entrada 

de dívidas, aumento 

da renda, geração de 

empregos, aumento 
dos movimentos de 

arrecadação de 

impostos, etc) 

respeitando a cultura 
e o meio ambiente, 

uma localidade 

necessita realizar 

estudos de seu 

potencial e da atual 

situação do turismo, 
até a elaboração do 

plano propriamente 

dito. 

A cidade de 

Imperatriz despertou 
para as grandes 

vantagens do turismo 
e necessita, portanto, 

seguir o melhor 

caminho rumo ao 

desenvolvimento da 
atividade, por ser 
uma cidade de porte 

médio de grande 

influência na região e 
no Estado. 

A realização do 

diagnostico tem por 
objetivo auxiliar a 

administração 
pública, os 

empresários locais e 

regionais, quanto 

vocação turística do 

local e detecta a real 

situação do turismo 
na cidade, o Sebrae, 

com o apoio da 

Prefeitura Municipal, 

contratou os serviços 
da consultoria Êxito 

Empreendimentos 
Turísticos, de São 
Luís, para a 

elaboração do 

Diagnóstico Turístico 
de Imperatriz, que 

consiste no 

levantamento da 
Oferta, e da 

Demanda, bem como 
o inventário. A equipe 

da Êxito esteve na 

cidade no período de 
26 de junho a 5 de 

julho para a Pesquisa 

da Oferta Turística, 

que consiste no 

levantamento dos 
principais atrativos 

turísticos, 

infraestrutura e 
serviços disponíveis. 

Realizou, também, 
no período de 30 de 

junho a 6 de julho a 

Pesquisa da 

Demanda Turística, 

durante a qual uma 
equipe de 20 

pesquisadores 
(funcionários da 

Prefeitura e 

estudantes do curso 
de Geografia da 

Uema), devidamente 

treinada, esteve 

distribuída nos 

principais pontos da 

cidade (aeroporto, 

estação rodoviária, 

estação ferroviária, 

porto da balsa, no rio 

Tocantins, postos da 

Polícia Rodoviária e 

Militar, na BR-010), 

com o objetivo de 

entrevistar os turistas 

que estavam de 

prática, a fim de 
colher informações 

importantes, como: 
faixa etária, sexo 

profissional, nível de 

renda, qualidade dos 

serviços e opiniões a 

respeito da cidade. 

usica 

Lucas Brenner canta "Garçonete" 

O novo astro da música povão Repara lançamento de seu primeiro CD cantando e encantando 

Ele ainda não 

descolou nenhum 

disco de ouro, nem 

conta com qualquer 

fã clube organizado 

por enquanto. Mas o 

autor e intérprete de 

"Garçonete" e "Dor da 

Saudade", músicas 

qC j estão em seu CD 

de estréia ganhando 
as paradas de sucesso 

nas rádios AMs e 

FMs, em todo norte e 

nordeste, promete. 
Com essas e outras 

músicas do CD, ele 

pretende inflamar os 

corações 
apaixonados. 

Lucas Brenner, 

"grave bem esse 

nome", 35 anos, 

cantor e compositor 

maranhense, artista 
nascido em Bacuri, 

região da Baixada 

Ocidental do Estado 
já contabiliza mais de 

15 anos de estrada, 

pontilhando uma 

carreira artística 

carregada de 

otimismo e porque 

não, de imensas 

dificuldades também! 
Porém ele traz na 

bagagem, uma larga 

experiência com o 

público. 

Adquiriu através 
das bandas de baile, 

onde atuou como 

croner em muitas 

delas e 

posteriormente 
continuou na estrada 

como cantor de 

seresta, até chegar a 

carreira solo, 

compondo e 

interpretando suas 

próprias canções. 

Na adolescência 

Lucas Brenner, 

estourou na música e 

aprendeu a tocar 

violão, com padres 

salesianos em Belém 
do Pará. 

Aproveitou essa 
fase em sua vida na 

capital marajoara. 

para apirar o seu 

gosto musical, época 
em que ouviu muito 

rádio. Sem se prender 

aos modismos 

musicais passageiros, 

Lucas Brenner deixou 

influenciar-se 
bastante pelos ritmos 

caribenhos, com suas 
fusões adaptadas ao 

estilo da música 

popular, rotulada 

como brega. 

Em seu CD de 

estréia, intitulado "Eu 

e Você" contendo dez 

músicas, o cantor e 

compositor Lucas 

Brenner já deixa bem 
claro a sua intenção. 

A salada rítima que 

norteiam as faixas do 
CD, e isto não se pode 

negar, bem ao gosto 

do povão, mescla 

doses homeopáticas 
de romantismo, 

alinhavada à "dor de 

cotovelo", com 

misturas de 

merengue, salsa, 
nimba e etc. 

É algo ali naquela 

levada dançante do 

brega de salão. Nessa 

praia surfam artistas 

" b r e g a - s t a r " 

consagrados, como 
Adelino Nascimento, 

Júlio Nascimento e 

Lucas Brenner, astro brega regional 

outros adeptos do bem executado nas 

genero. 

Oficialmente "Eu e 
Você", o trabalho que 

está lançando o 

cantor Lucas 

Brenner, no mercado 

discográfico de todo 
norte e nordeste do 

país, já está em CD e 

emissoras de rádios 
AMs e FMs. 

"Garçonete", é a 
música de trabalho e 
que promete ser o 

bicho, se continuar 

tendo insistentes 

pedidos dos ouvintes, 

asseguram alguns 
cassete e sendo já disk-jóqueirs. 

DEPUTADO 

FEDERAL 

DEPUTADO 

ESTADUAL 
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M Flamengo 

O Flamengo conseguiu uma suada vitória diante do Atlético Paranaense em partida 

amistosa realizada em Curitiba. O time ruhro-negro fez seu último amistoso antes do 

Campeonato Brasileiro. Sem Romário e sem Júnior Baiano (este último foi vendido para 

o Palmeiras), o MengSo se prepara para chegar ao titulo do hrasileirão 98. O gol do 

Flamengo fo, marcado pelo atacante Iranildo. que havia substituído Rodrigo. 
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Sampaio embalado recebe 

América no Castelão 

™if mtlfÍTf' ""VPe'a " PaPâ0.' ag"ardo 0 bode * despachou o Ymna O Sampaio minutos no campo 

Corrêa no do advserário. 

comando do 

técnico Espinosa, 

voltou a fazer mais 

uma grande 

apresentação. 
Desta vez pelo 

campeonato 

maranhense. 
Jogando no 

Castelão o tricolor 

derrotou o Moto 

Clube por 1 x 0 e 

garantiu o direito 
de decidir o título 

do quadrangular 

final do segundo 

turno com o 

Maranhão Atlético 
Clube, que na 

partida preliminar 

"Contra o Moto 

Clube nos não 

contamos com seis 

jogadores e o 

rendimento foi 
quase que o mesmo" 

garantiu. Para os 

dirigentes o jogo só 
termina hoje 

quando o 

representante 

maranhense 
receberá a visita do 

América no jogo de 

volta. 

Para a partida de 
hoje, já conhecendo 

o adversário, o 

treinador aposta 
que sua equipe sairá 

conseqüência da precisamos e só 
seriedade com que manter a união e a 
todos irão atirar ao humildade para 

trabalho. garantirmos a Carlos André 

Espinosa voltou a classificação" disse. Marcinho 

comentar a união do O gol do Sampaio cobrança' 
giupo diante do nasceu aos 6 atacanip 

Moto Clube. "O que minutos do primeiro Adáozinho encheu 

tempo, numa o pé e marcou um 

cobrança de falta belo gol. Os dois 

cometida por goleiros estiveram 

bem, o gol sofrido 

pelo arqueiro Júnior 

foi considerado 

como um acidente 

de trabalho. 

em 

Na 

o 

t e 

derrotou o Esporte de campo com mais 

Clube Viana pelo ótimo resultado^, já 

placar de 2 x 0. 

Falando em 

Commenbol, 
Espinosa, disse 
estar satisfeito 

com o empate em 

0x0 com o 

América de Natal 

última quarta- 

feira lá em Natal. O 

que mais agradou 
a comissão técnica 

foi a maneira como 

os jogadores 

atuaram nos 90 

que considera o 

empate em Natal um 

grande resultado. 
"Nos só precisamos 

de uma simples 

vitória" afirma 

Espinosa. 

O treinador 

acredita que a 

partida de hoje será 

bastante difícil, mas 
se o grupo voltar a 

se unir, a 

classificação será 
apenas uma 

Maranhão bate Viana e 

decide com o Sampaio 

Saída do meia Serginho facilitou o caminho do MAC 

em busca do titulo do quadrangular 

Atlético MarníhP "a Partida preliminar entre Moto e Sampaio, trabalharem mais à 

íonsSu mais nma ^f10 don™f ^ foi na partida frente. O esquema 

boa ^itóriT Tn vi/™ ^ , 1116 Preliminar que as de jogo deu certo 

quadraneular final mn Placar emoções estiveram porque os vianenses 
do segundo turno "onstruido no mais àflor da pele, haja estavam 

^ primeiro tempo não vista que uma vitória 

Esnorte rinhJlaiía dlSSe bem a colcaria, como de fato 

Placar de 2 í «Tn s " P e r 1 0 r i d 3 d e colocou, o vencedor na 
Fstáriin n f , atleticana que se liderança isolada do ^staaio Castelão, aproveitou da saída do quadrangular. 

^nS
a?LS!mrfPetÍraS meia SerSinh0' d0 Foi exatamente atuações anteriores Viana, logo no início pensando nisso que o 

Moto eemoaton mm do,Jogo'de.sfalcaudo 0 técnico Arlindo atacante Gil mais 
a bohvi? o M A r setor mais importante Azevedo mandou à recuado, medida que 

conseguiu' mante^ n do?vianenses- campo uma permitiu 
mesm^ nJrirâ n APesar das formação bastante mesmo padrao de expectativas estarem ofensiva, überando o 

excelentP SreSU1n T todâs voltadas para o garoto Paulo e o meia excelente resultado_tradicional clássico Viton para 

Orlando e ainda 

perderam Serginho 
no início da partida. 

Esse desfalque 

obrigou o técnico 
Lula Soares (Viana) 

a trabalhar com o 

atacante Gil mais 

Maranhão obedecer 
o planejamento 

tático do técnico 

Arlindo. 
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Prefeito inspeciona vicinais 

Além de estradas, comunidades de Altamira, Água Boa e Açaizal dos 

Pernambucanos recebem eletrificação rural e água potável 

O prefeito Ildon 

Marques, acompanhado 

do secretário da 

Infraestrutura, Jairo de 

Oliveira, e do empreiteiro 

Dimar Luiz da Silva, da 

Construtora Belo 

Horizonte, inspecionou na 

semana passada as obras 

de construção da estrada 

que liga a rodovia Belem- 

Brasília (BR-OIO) aos 

povoados Ag u a Boa. 

Cajueiro e Açaizal dos 

P e r n a m b u canos, 

passando por cerca de 42 

propriedades rurais de 

pequeno, médio e grande 

portes. 

Além da estrada vicinal, 

coiTu a colocação de 

■ Sedesct 

bueiros e pontes, as 

comunidades são 

beneficiadas com 

implantação de 

eletrificação rural, até 

então não existentes, e de 

sistemas de 

abastecimento d' água, 

como no caso da 

localidade Água Boa. "As 

comunidades deixavam 

de produzir porque não 

dispunham de estradas", 

disse o secretário do 

Desenvolvimento Tural, 

Marcos Rodrigues, 

responsável pelos projetos 

e que havia visitado as 

obras em abril. 

Para execução do 

projeto, a Prefeitura de 

Imperatriz recebeu 

recursos da Sudam 

(Superintendência do 

Desenvolvimento da 

Amazônia), depois de 

apoio do senador Edison 

Lobão e da sua esposa, a 

ex-primeira dama do 

Estado, Nice Lobão, cuja 

atuação foi lembrada pelo 

secretário Marcos 

Rodrigues, durante a 

primeira visita, e durante 

a inspeção do chefe do 

Poder Executivo. 

Durante a visita, o 

prefeito Ildon Marques 

deu ênfase ao apoio político 

dado a sua administração, 

por Lobão e dona Nice. 

dizendo que não lhe 

importava se os povoados 

beneficiados são distantes 

e pequenos. "O que me 

importava é que estamos 

oferecendo dignidade 

para esse povo". 

A melhoria da 

qualidade de vida foi 

destacada, na visita, pelo 

vereador Arnaldo 

Alencar, líder do Governo 

na Câmara. "O que 

estamos vendo aqui e 

uma riqueza muito 

grande. Agora, os 

moradores daqui têm a 

mínima infraestrutura: 

estrada, energia e água 

potável". 

Moradores, como a 

dona Maria Francisca, de 

Altamira. também 

elogiaram a obra 

realizada pela Prefeitura. 

"Nós nunca tínhamos 

recebido qualquer benefício. 

E estamos muito gratos ao 

prefeito Ildon Marques", 

disse, agradecendo ainda a 

atuação do secretário do 

Desenvolvimento Rural, 

Marcos Rodrigues, que no 

dia estava hospitalizado. 

Convocação de Empregado 

Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., 

situada a Avenida Getúlio Vargas, N9 2120, 

Entroncamento, Imperatriz-MA, convoca Francisca 

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

Centro, Imperatriz-MA, portadora CTPs NQ 063.315 

Serie 003-MA. a comparecer no prazo de 72 horas, 

conforme Ari. 482 Letra "A" e "1" da CLX no 

emprego para acompanhar os serviços de 

levantamento e fechamento das contas recebidas 
e pagas, que estavam a seu cargo, no setor 

linanceiro da empresa, ate o levantamento da 

-ituaçao real do referido setor. 

Crianças e adolescentes 

são profissionalizados 

1 

r 
m m 

m 

1 

m 

Sofia Oliveira e técnicos da Sedesct 

A Secretaria do 

Desenvolvi m e n t o 

Comunitário e do 

Trabalho (Sedesct) 

concluiu na semana 

passada a primeira 

etapa de cursos do 

Programa de 

Enfren tamen to a 

pobreza. realizado 

mediante convênio com 
o Governo do 

Maranhão. 
Na primeira etapa. 

420 crianças e 

adolescentes realizaram 
os cursos 

profissionalizantes de 

Bombeiro Hidráulico, 

Marcenaria, Mecânica, 
Corte e Costura e 

Informática. O prefeito 

Ildon Marques 

compareceu a 

preparação das crianças 
o adolescentes. "Se 

derem atenção a isso. 

estarão construindo um 

futuro melhor para 

vocês", afirmou. 

O prefeito disse, em 

pronunciamento 
dirigido aos alunos e aos 

instrutores, que a 
cidade não deve ser 

vista como um conjunto 

de ruas, casas e 

avenidas. "A cidade é 

formada pelas pessoas, 

pela sua gente. E esse ê 

um momento de 

gratidão", disse. 

Penalizando, o 
prefeito Ildon Marques 

acrescentou que a 
entrega dos certificados 

é "de muita 

importância, para vocês 
e para a cidade". "O meu 

governo e voltado para 

a formação de vocês. 

Pois a Imperatriz de 

amanhã passa por 

vocês. hoje", concluiu, j 

PM mg-Tm 

m í-» ÃW.~»r 

Ministério do Exército 

CMA-23Q BDAINFSL 

50° Batalhão de Infantaria de Selva 

(24° BC/1919) 

Nota do 50° Bis 

Realização do Exame Intelectual do 

Concurso de Admissão a Esa 

Local: Escola Graça Aranha 

Data: 21 de Julho de 1998 

Hora: 09:00h 

Obs.: Os candidatos deverão estar 01 

(uma) hora antes no local da prova 

viciíhte 

Cmmêmm 50*" BB l Cfa IMPE! 

!L 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098)722-3399 

E-Mail; drclesio @ aeronet.coni.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

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

leste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. \ 
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CONFAZ DECIDE HOJE SE 

MANTÉM ICMS DE CELULAR 

O Confaz - Conselho dos Secretários de Fazenda 

decide hoje durante reunião em Brasília se será mesmo 

mantida a decisão de cobrança de 25% de ICMS sobre 

os preços de habilitação de telefones celulares e 

convencionais, e também dos serviços da Internet e 

das ligações pelo 0900. A decisão pegou de surpresa 

não apenas os usuários desses serviços, mas a direção 

da Telebrás, que será privatizada no dia 29. 

RETROATIVO A 93 

O mais grave na decisão tomada pelo confaz, 

integrado pelos secretários estaduais e do Distrito 

Federal, é que a cobrança do ICMS sobre esses 

serviços de telefonia terá efeito retroativo a 1993. 

NA JUSTIÇA 

O governo federal é contra a medida tomada pelo 

Confaz e procura, através da área econômica, contornar 

a situação. 

Caso «r Confaz não volle atras na decisão de cobrar 
ICMS sobre os serviços de telefonia, os ministros da 

Fazenda, Pedro Mallan, e das Comunicações. 

Mendonça de Barros. sò tem um conselho para os 

consumidores: que entrem na justiça contra a cobrança. 

QUINA (430) 

19, 52, 57, 74, 79. 

DIA DO AMIGO 

Ontem. 20. foi comemorado o Dia Internacional do 

Amigo. 

Vale o registro com os cumprimentos da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (721- 

8921). 

AMIGO, SEMPRE 

"Jesus é o único amigo que não deixa o amigo no 

meio do caminho". 

(Legião da Boa Vontade - LBV) 

MEGA SENA (124) 

05, 15, 34, 41, 52. 57. 

MAIS CAPITAL 

O Banco do nordeste conseguiu junto ao Planalto 

(leia-se FHC). que o seu Capital Social seja elevado em 

mais de R$ 320 milhões. 

O Diário Oficial da União, de sexta-feira passada, 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido cm I ou 2 

meses 

0 caminho r.ápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

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

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

Intensivo Sg li ' meS de d"raÇa" 
2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

^nformes 

£speciftis 

Machado Neto 

>;W 

* 

■ 
m m. 

Atrnvés do Dr. Marcelo Feitos,! (foto), en víamos hoje, 
embora tardiamente, nossos parabéns ao seu filho 

Gabriel de Sousa Gomes Feitosa, que este 
aniversarian do no último sábado, 1H. Vale o registro. 

Humor 

- Quanto custa o cafezinho? 

- 50 centavos. 

- E o açúcar? 

- O açúcar é de graça. 

- Então me vc dois quilos. 

Ehane Sena Fernandez, 

Viscosa-MG para a revista 

Reader 's òigesf) 

Aniversariantes ACH 

* Marcos Marcelino & Cia Uda. 

Aniversariou domingo, 19, e 

recebe os parabéns da ACII e do 

FEITO À MÀO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no quilo, 

marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na av. 

Gelúlio Vargas, esquina como 

rua Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS m 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospíiAl RcqioNAl MaTERNO' 

ínFantíI (722-1843); ORropEdU: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

publica a medida que torna o Banco do nordeste mais 

forte. 

VIAGEM RELÂMPAGO 

Telefono para o industrial lido Eugênio Costenaro, 
da La min adora Paraná, presidente do Sindimmir e 
diretor da ACII para assuntos de indústria, e fico 

sabendo que ele estava naquele momento (de manhã) 
ultimando preparativos para uma viagem ás pressas à 
Brasília. 

Contatos junto ao Ibama seria o motivo real* ' 
viagem relâmpago ao DF. 

Vamos conferir. 

SUPER SENA (212) 

Ia Faixa: 13, 22. 27, 31, 33, 34. 

2a Faixa: 06. 11. 12, 15, 30, 43. 

Mercado- ■ 

Financeiro- 

PoUpANÇA 

Hoje   0,90° 

Amanhã 0,98% 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

UIír (FécIeraI) 

Julho 98 RS 0.9611 

Uiífi (EstacíijaI) 

IUIIM OS RS 2().2 I 

UPC (FecíeraI) 

Julho/98 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo  RS 1,23 

* Turismo RS 1,19 

* Comercial RS 1,16 

Cotações de 21 07 98 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 21.07,98 

RS  11,15 

SaLárío Minímo 

Julho/98  RS 130.00 

SaLárío FamíUa 

Julho/98 RS 8,25 
A Oferecimento: LAVRARIA IMPERATRIZ.Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX rS 2,12; 

bobinas para calculadora (57x60); RS 0.29 Rua 

Simphcio Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 

e o fax 722-1400, 

tct 

. - 
»■ 

Um*» hh SiXí 

BAZZOLAO MOVEIS 

UMA LOJA EM SUA CASA 

Fazendo a sua festa permanente em MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLÀO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 

Rua Piauí. 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 
IS 

" Viaíei para São Luís e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Extra! Extra! Extra! Extra! 

TucanTs Produções 

ganhou as eleições 98 

Atenção senhores políticos, a Tucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

equipe de som, telão e sonorização de aúdio e vídeo. 

amps, potência do som 3.500 watts 9 - Um ônibus Scania com bancos reclínáveis com 
toaiete abordo e som ambiente. 

1 - Carro de som D-10, com grupo gerador, mesa 
de 8 canais, microfone, type-dack, equalizador, 
crossolver, 3 amps, potêôciaí do som 2.500 watts 

2 - D-20 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
microfone, type-dack, equalizador, crossolver, 3 
amps, potência do som 3.000 watts 

3 - F-1000 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
microfone, type-dack, equalizador, crossolver, 3 

4 - Combe com um som e microfone, tocado a bateria 
FORMA DE PAGAMENTO: 

5 - Trio-elétriço XUCANyS, caminhão Mercedes 11-13 a) À vista 
com periférico de palco 20.000 watts de potência b) 50% no ato e um cheqi 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANOS com 36 caixas grave 

8 - Telão Sharp U 37-X com tela dinâmica 5/4 de tamanho 

b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 
c) 30 e 60 dias no cheque 
d) Sinal + 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 

Deputado estadual-APA Deputado Federal 

1 

PMDB 

A 

N 

D 

Chico 
5 R 

E 

0 p 

Coelho 

m 

u - 
tá m ■ 

N 
B m o 

i 

§m $ 
mm 

■ m • • • • • 

P PAUIÂO 

fm 

m 

Tudo pelo 

Maranhão 
31.122 

t 



| Jgoletím de 

j Ocorrências 

Perda de 

documentos I 

Jonas Vieira dos 

Santos, maranhense, 

solteiro, residente na rua 

Goiás comunicou que 

perdeu uma carteira 

porta cédula-contendo 

vários documentos 

pessoais. De acordo com 
o comunicante o fato 

ocorreu na tarde deste 

último domingo 

Perda de 

documentos II 

Francisco José 

Eustáquio Araújo, 

maranhense, solteiro, 
motorista, residente na 

rua João Lisboa-Vila 

Redenção comunicou 

que perdeu sua carteira 

porta-cédula contendo 
sua Carteira Nacional 

Habilitação e outros. Fato 
este ocorrido quando 

trafegava pelo centro 

comercial e outros. 

Perda de 

documentos III 

Andréia Gomes 

Martins, maranhense, 

casada, residente na rua 

Antonio de Miranda - 

perdeu uma bolsa 

contendo vários 

documentos pessoais. 
Segundo a vítima a 

referida bolsa 

Joberth Aleixo 

desapareceu quando 
trafegava em um ônibus 

coletivo, 

Arrombamento I 

Gerlane Araújo da 

Silva, maranhense, 

casada, residente na rua 

Piauí- Nova Imperatriz 

comunicou que perdeu 
todos seus documentos 

pessoais. Conforme a 

queixosa elementos 

desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos da referida casa e 

levaram do interior da 

mesma vários objetos 

Arrombamento II 

José Osvaldo Martins 

da Silva, casado, 

residente na rua Bom 

Jardim comunicou que 

elementos desconhecidos 

também visitaram sua 

residência e levaram uma 
TV em cores 14 

polegadas e vários objetos 
de pequenos valores. 

Furto de bicicleta 

Ednaldo Texeira de 

Sousa, maranhense, 22 

anos de idade, residente 

na rua Bernardo Sayão. 

teve sua bicicleta roubada 

quando estava 

estacionada em frente 
sua residência. Fato este 

ocorrido na manhã desta 

última segunda-feira 

PLANTÃO 

POUCIAL 
Terça-feira, 21 de Julho de 1998 

Delegado RcginakiQ Nunes 

Escrivão ToKjuatQ 

Comissário Edilson 

Perito Mário Amorim 

Agentes 

iA"*     

FranciscoGados, 

Churabinho e Cabral 

■ Mistério 

Polícia Civil se une 

para capturar maníaco 

O enterro do menor 

J.P.C., de 11 anos de idade, 

mais uma vítima do 

maníaco estripador foi 

acompanhado por centenas 
de pessoas que revoltadas 

exigiam Justiça no caso. 

Julinho como era 

chamado pelos coleguinhas 
da Vila, foi encontrado 

morto no último sábado à 

tarde nas matas de 

Ubatuba - Paço do Lumiar 

depois de 1 mês e um dia 

de desaparecido. O menor 

sumiu no dia 17 de junho 

por volta das 8h30 depois 

que saiu de sua casa como 

fazia diariamente, para 

pegar o almoço na feira do 

Maiobão nas mãos do avô 

Enézio Pereira. 

Julinho não chegou a ir 
na feira e nem retornou para 

casa e o desespero da mãe 

Menor é encontrado morto após 1 mês de desaparecido 

Iraci começou no momento 

que o comerciante Enézio 

chegou em casa depois do 

horário do almoço 

perguntando porque o 

garoto não tinha ido 

apanhar a comida. Foram 

31 dias de espera para dona 

Iraci que todo esses tempo 

manteve a esperança de 

encontrar o filhinho com 
vida. No final da tarde de ■ 
sábado a doméstica foi 

tomada de surpresa com a 

notícia que tinham 

encontrado o corpo do seu 
filho. 

Acompanhada de 

parentes Iraci se deslocou 
da Vila J. Lima para o 

Instituto Médico Legal 

onde fez o reconhecimento 

através das pelas de roupas 

usadas pelo menor, uma 

calça jeans e uma camisa 

Wüü 

Raimundo Cutrim, secretário 
de Segurança do Estado 

de meia branca com uma na bacia da criança. O 

estampa na frente. crânio achado ao lado q 

O corpo foi achado em restou da vítima, 

estado de decomposição e Com o assassinato de 

por isso dificilmente será Julinho, sob para 15 o 

comprovado se o menor foi número de menores 

violentado sexualmente. assassinados de forma 
A médica legista, Dr3 misteriosa em São Luís, 

Oscarina, que examinou o crimes que a Polícia não 

corpo encontrou fraturas consegue desvendar. 

PC estoura laboratório 

clandestino em BH 

Policiais civis 

descobriram em uma casa 

do Bairro Jardim dos 

Comerciários, região norte 

de Belo Horizonte, um 

laboratório clandestino 
onde eram produzidos os 

medicamentos dipirona 

(antitérmico) e bicarbonato 
de sódio. 

O dono do Laboratório 

Indústria Endoterápica, 

Márcio Eustáquio Ribeiro 

Rodrigues, foi preso em 

flagrante com quatro 

funcionários. E o laboratório 
foi lacrado. Segundo o 

delegado de Furtos e 

Roubos da capital mineira, 

Humberto Braz Pereira, 

responsável pela operação, 
a casa foi encontrada por 

acaso, já que os policiais 

investigavam na região 
pistas sobre uma quadrilha 

de assaltantes de bancos. 

Márcio Rodrigues alegou 

ser o sócio-proprietário da 

empresa com sede no Rio 

Janeiro, cujo nome está 

inscrito nas embalagens da 

dipirona. Ele disse que abriu 

uma filial em Belo 

Horizonte, havia cerca de 

dois meses, para fazer 

contenção de despesas, em 

razão da "mão-de-obra mais 

barata" que no Rio de 

Janeiro. O remédio vinha 

sendo distribuído para a 

região metropolitana da 

capital e para o interior de 

Minas Gerais. 

"O problema é que ele 

não apresentou a 

documentação exigida pela 
lei para comprovar a 

história", disse o delegado. 

"Além disso, o local não é 

apropriado para fabricar 
.s! - ^ 

medicamentos", 

acrescentou. 

Representantes da 

Secretaria da Saúde de 

Minas estiveram no 

laboratório, colheram 

amostras dos remédios 

para análise e confirmaram 

as impressões do policial. 

"As condições sanitárias são 

péssimas", disse a técnica 

da Vigilância Sanitária 

estadual Raquel Souza. Ela 

não soube, no entanto, 

adiantar se os 

medicamentos eram ou 

não autênticos. No 

laboratório também foi 

encontrado um produto 

químico usado na produção 

da dipirona que teria sido 

importado da China. O 

delegado Pereira não 

descartou a hipótese de que 

o material seja falsificado 

ou mesmc 

contrabandeado. 

De acordo com Pereira, 

como não apresentou 

documentos sobre o 

negócio, Márcio Rodrigues 

foi autuado em flagrante e 

poderá responder inquérito 

por falsificação ou produção 

de medicamentos sem 

autorização. 

As recentes denúncias 

sobre a existência de 

remédios falsificados e sem 

princípio ativo no mercado 

estão deixando muito 

assustados os portadores de 

doenças crônicas. Na 

próxima segunda-feira, o 

Fórum de Patologias - 

entidade que reúne 

associações de diabéticos, 

pacientes com lúpus e renais 

crônicos - vai preparar um 

manifesto sobre o problema 
 » — 

HOSPITAL SANTA MARIA 

*p04te: 723- 

-- -    .  O pioneiro da saúde imperatrizense 


