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Jornofísta Cohor Farias Deputado federal Sebastião Madeira Prefeito eleito Ildon Marques 

Hanseníase 

Doença é combatida nas escolas 
^ Btonetecv V\ j . )f; 

*1) > -, ) ' 
A hanseníase existe em tal número que já originou a 

; criação da Divisão de Saúde Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação 

, 9 $ 
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alanivph) ^■iícjjiôf^Jc). 'SUí/fri^biiíilííúU) es|)i'cial nas crianças e 
Ii* ac;n) adolccciilcs cm idade escolar. 

.nilV^riSÚrio; PfAva(,;qjiie . ,1^, rc^ol em' |' pagina 2Ç. 

Legislativo Municipal 

APA anuncia favoritismo 

O vereíulor eleil^i AiKlrejjjliwppíi^fiz, para o-jin-oxiluo 
Paulino P>Albu f|iirrf|ue, APA, mandato a se iniciarem janeiro. 
vem aniuiciandiL síiü cõntahiii/ando imporJãjiies 
candidatura a ria sideiu ia da adesões de colegas edis que o 

i Câmará Municipal, dd- apoiam'pArâurcãrgo. Alem de 

seus correligionários do 
PMDB, até o vereador 
Macedo, eleito pelo PPB, 
manifestou seu apoio a André 
Pau,Uno Página 3A. 
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| Dólar Comercial 
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Em entrevista ao jornal "O Estado 

do Maranhão", o deputado federal 

Sebastião Madeira chorou sua 

derrota nas urnas;' afirmando ter 

sido prejudicado pelo Sistema 

Tucanu's de Comunicação 
mmmmmmmmmmi ■-> > -■? ^ -j 

Na edição da última terça-feira. Io, o jornal "O Estado do 
Maranhão" publicou matéria na\P0gitVík3. QP.m declarações 
do deputado federal Sebastião.Ma-de^a atribuindo ao 
proprietário do Sistema Tucanu's de Comunicação, 
jornalista e advogado Conor Farias, a responsabilidade da 
eleição de Ildon Marques de SouZfPpSra prefeito de 
Imperatriz, cometendo novamentç o pecado de subjulgar o 
povo, o principal responsável pela elçiçàç de Ildon Marques. 
"Quem elegeu Ildão, deputadoúfQi ^povã.oA,Página 4B. 
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M Novos Municípios ! 

Resultado da eleição gera polêmica em Ribeiráozinho, e três 

candidatos derrotados se unem para ir à Justiça. Página 3C. 
—— 
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O renomadu exoterico 
IVòí" 7cn assina seu 
honisco] x) no Jornal fapilal, 
O Prof Zén é reconlM-cido 
internacionalmente por 
realizar metodologias do 
aferição |)ara mapas astrais. 
Página 1B. 
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iulernel. I o11 os os dias 
' Franrrsro do Vale publica 

um de seus fantasmas,. ■■ 
lantasMAminhas. Não 
deixe de ler Página 1C. 

■ Música 

Gospel 

Geração Vida 

sobe no palco 

hoje à noite 

para gravar 

primeiro CD ao 

vivo, no ginásio 

da Escola Rui 

Barbosa. 

Página 2C, 

Boletim dc Ocorrência V 

Leia e Assine o 

Interventor satisfeito 

com secretarias 

O interventor de Imperatriz, Dorian Rick Teles 

de Menezes, confirmou sua satisfação com o 

trabalho desenvolvido pelas suas secretarias e 

ressaltou o trabalho de recuperação da malha viária 

do município, desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Obras, que está recuperando ruas da 

periferia com empiçarramento e tratamento anti- 

pó, para exterminar com a poeira. Página 4C. 
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■ Eleições 

Justiça Eleitoral só diplomará 

novos eleitos após a prestação 

de contas das campanhas. 

Prazo termina dia 23 e 

diplomação sai antes do final do 

mês. Página 4A. 
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Cartas 

Fone 
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Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

este jornal, que é sem 
dúvida nenhuma o mais 
lido da cidade para cobrar 
as promessas que a 
governadora Roseana 
Sarney nos fez durante 
sua campanha política ao 
governo do Estado. A 
governadora Roseana 
Sarney, por ser a primeira 
mulher a ser eleita para 
governar um estado, teria 
que fazer uma 
administração brilhante 
mostrando assim, a 
capacidade que a classe 
feminina tem para 
administrar, mas ao 
contrário está desonrando 
a categoria. Sei que ela 
tem capacidade e 
inteligência para 
administrar muitas vezes 
melhor o nosso estado do 
que está fazendo, mas ela 

'não está demonstrando 
essa capacidade. 

Governadora, cumpra 
pelo menos as promessas 
que a senhora durante a 
sua campanha política que 
já está de bom tamanho. 

Maria Aparecida 
Magalhães 

Centro 

Sr. Editor: 
O que me levou i 

escrever para este jorna 
foi a falta de segurança 
que estamos vivenciando 
neste momento na cidade 
de Imperatriz. Chega a ser 
crucial a nossa situação. 
Como é possível viver em 
uma cidade onde não 
existe qualquer tipo de 
segurança para os seus 
moradores? Vivemos 
amedrontados, receosos 
de que a qualquer 
momento alguém invada 
as nossas residências e 
nos façam mal. E eu não 
estou falando somente de 
assaltos, estupros ou 
espancamentos, estou 
falando é de assassinato 
mesmo. Em Imperatriz 
voltou a reinar a lei do 
mais forte, estamos numa 
terra de faroeste, onde 
matam a toda hora, e não 
existe nenhum tipo de 
punição para os 
criminosos, a polícia é 
ineficiente. 

Quando digo que a 
polícia é ineficiente, não 
estou dizendo que são 
incompetentes para 
desempenharem suas 
funções, eles ate que 
tentam, fazem o que 
podem, mas não é 
suficiente, o contigente de 
policiais é muito pequeno, 
cada um policial ê 
responsável por milhares 
de habitantes, o que torna 
impossível para eles evitar 
que crimes seja 
cometidos, e que os 
criminosos fujam com a 
maior facilidade. 

Precisamos de um 
maior número de policiais, 
viaturas, armas de grosso 
calibre, e condições de 
trabalho para que estes 
policiais possam 
desenvolver seu trabalho 
satisfatoriamente. 

Com a guarda baixa 

Uma pesquisa americana mostra que o stress pode abrir 

as portas para a entrada da gripe no organismo 

João de Sá 
Bitencourte. 

Bairro Juçara 

0 stress, a fadiga crônica 
acompanhada de mãos geladas, 
insônia e irritabilidadc 
atribuída ao geral à correria da 
vida urbana, talvez só perca 
para o colesterol alto quando se 
trata de arranjar um culpado 
pelo surgimento de doenças. 
Resinados dores nas costas e 
até mesmo câncer são 
popularmente relacionados 
com o stress. Embora na prática 
de seus consultórios diversos 
especialistas recolham 
evidências da ação danosa da 
fadiga crônica, até bem pouco 
tempo, os médicos nunca havia 
conseguido estabelecer 
cientificamente uma relação 
irrefutável entre o stress e o 
surgimento de moléstias 
ou o agravamento delas. 
Agora, uma pesquisa do 
departamento de 
Psicologia da 
universidade americana 
Carnegie Mellon, em 
Pitlsburgh, mostrou que 
o nível de stress de um 
indivíduo influi 
diretamente em suas 
chances de pagar um 
resfriado comum. Os 
pesquisadores 
trabalharam com a ajuda 
de 394 voluntários que 
foram divididos em dois 
grupos - os que sofriam 
de stress e os não 
estressados . As cobaias 
humanas foram, então, 
inoculadas com cinco 
tipos diferentes de vírus 
que provocam resfriados e 
infecções nas vias respiratórias. 
O resultado é que os 
estressados pegara gripe numa 
proporção até 20% maior que os 
não estressados. "Também 
observamos que as infecções 
respiratórias são mais 
freqüentes entre os 
estressados do que no outro 
grupo", diz o psicólogo Sheldon 
Cohen, um dos autores da 
pesquisa. 

A medicina tem boas pistas 
sobre como o stress crônico 
derruba as defesas 
imunológicas. A teoria mais 
aceita sustenta que a tensão ou 
o estado emocional alterado 
fazem com a glândula hipófise 
trabalhe em excesso. Com isso, 
(4a produz exageradamente os 
corlicóides, substâncias que 
bloqueiam as defesas 
imunológicas. Com a queda na 
resistência, abrem-se as portas 
para que as doenças se instalem 

mais facilmente. Os efeitos 
danosos do stress contínuo não 
cessam aí. O ritmo do coração 
aumenta com a descarga de 
adrenalina no sangue, as 
artérias se contraem e a 
pressão sobe. Caso o processo 
seja contínuo, a pessoa jíode ser 
levada a sofrer de hipertensão. 
Com a sobrecarga nos 
batimentos cardíacos, os 
pulmões passam a ser mais 
requisitados, proporcionando 
ainda mãos as doenças 
respiratórias. 

Desespero 

O mérito maior da pesquisa 
da Universidade de Carnegir 

m. 

•:S: 

Voluntário no laboratório: resfriado 

Mellon foi o de dar 
embasamento estatístico a um 
fenômeno que a ciência 
considera nebuloso. Ao apontar 
um aumento de até 20% nos 
casos de gripe entre os 
estressados, a pesquisa 
mostrou que o stress ix)de abrir 
algumas portas para moléstias 
- mas nem de longe é o único 
responsável pela doença. O 
grupo dos não estressados 
também pegou gripe, mesmo 
com suas defesas imunológicas 
em dia. Atribuir os resfriados ao 
stress e simplificar um quadro 
clínico complexo - atribuir 
outras doenças mais graves a 
ele, então, fica por conta apenas 
da imaginação popular. Antes 
da pesquisa sobre a gripe feita 
pelos médicos da Carnegie 
Mellon, outro estudo famoso já 
havia tentado apontar a relação 
entre stress e doença. O 
estudo, no entanto, semeou 

mãos polêmicas do que 
verdades. 

Trata-se da pesquisa do 
departamento de Psicologia da 
Universidade de Cambridge 
que acompanhou durante cinco 
anos grupos de mulheres 
acometidas por câncer no seio 
que foram submetidas â 
operação de mastectomia, a 
retirada parcial ou total da área 
afetada. Os médicos dividiram 
as pacientes segundo dois tipos 
de comportamento. No 
primeiro, reuniram as 
otimistas, mulheres dispostas a 
enfrentar de novo a vida e que 
se mostraram dispostas a 
receberem orientação 
psicológica para conviver com 

a nova situação. 
Nesse grupo os 
médicos constataram 
que houve recaídas 
falais em 10% das 
mulheres. No 
segundo grupo, que 
reuniu mulheres que 
se desesperaram 
com a doença a ponto 
de se entregar 
psicologicamente, 
houve 38% de 
recaídas seguidas de 
morte das pacientes. 

Os autores da 
pesquisa deram 
como certo que a 
ansiedade e a 
iminência da morte 
provocaram um 
stress desmesurado 
no segundo grupo de 
pacientes. Os 

resultados, no entanto, foram 
contestados e interpretados de 
outra maneira. 

Descobriu-se que as 
mulheres que entregaram os 
pontos haviam deixado de tomar 
remédios e abandonaram outros 
cuidados essenciais para que a 
doença fosse mantida sob 
controle. O abalo psicológico 
não teria sido ixuTanto, a causa 
direta das mortes. "Existem 
pessoas predispostas 
geneticamente desenvolver 
doenças. Nesses casos, o stress 
pouco importa para o quadro 
clínico", diz o imunologista 
Alexandre Nowill. "Não existe 
nenhum estudo sério que 
comprove a relação entre o 
stress e desenvolvimento do 
câncer", diz o oncologista de São 
Paulo, Sérgio Simon. "Essa área 
permanece nebulosa. Os 
estudos estão apenas 
engatinhando", diz Simon. 
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Recado 

O eleito vereador André 
Paulino (PMDB), já deu o seu 
recado à governadora Rosena 
Sarney: quer imediatamente 
a Estrada do Arroz, ainda este 
ano, e não como mais uma 
promessa de campanha nas 
eleições de 98. 

Postura 

governadora Roseana 
Sarney em acabar com as 
gambiarras no Maranhão, 
não lembrou de Imperatriz, 
onde as ligações 
clandestinas, que não são 
tão clandestinas assim, 
continuam desafiando a 
própria Cemar e deixando 
em permanete risco de vida 
uma grande faixa da 
população. 

Seria bom que todos os 
vereadores assumissem essa 
mesma postura em defesa de 
Imperatriz. As obras 
inacabadas continuam aí, 
desafiando a competência e 
inteligência dos j x>líl ic()S 1( ícais. 

Futebol 

Sacolinha 

Disse André Paulino em 
uma entrevista que "de 
alguma forma todos os 
políticos fazem campanha 
desenvolvendo a distribuição 
de sacolinhas, não apenas 
gêneros alimentícios, como 
também de leite, consultas 
médicas, laqueaduras, 
óculos, receitas, etc." 

Não é realmente um 
assunto que me fascina, mas 
cabe perguntar, como 
cidadão comum da cidade, 
por que Imperatriz não tem 
um lime profissional 
disputando o Campeonato 
Estadual? Falta de 
dirigentes, jogadores ou de 
credibilidade? 

Trânsito 

Solução 

Na mesma proporção que 
o vereador André Paulino 
tem essa consciência, deveria 
optar, ao lado de todos os 
vereadores e dos políticos de 
uma forma geral, na busca de 
soluções racionais que 
possibilitassem a geração de 
novos empregos. Quem 
trabalha e tem um salário 
digno não precisa viver às 
custas da "boa vontade" dos 
políticos. 

Um dos setores mais 
perigosos do trânsito em 
Imperatriz atualmente é o 
acesso à BR-010 através da 
Avenida Getúlio Vargas. A 
solução racional e eficaz 
seria a construção de uma 
ilha no local para disciplinar 
o acesso á BR. 

Feira 

Tem início na sexta-feira 
da próxima semana a Feira 
de Arte e Ciências da Escola 
Delahê Fiquene, na Vila 
Lobão. Vale a pena 
prestigiar e conhecer o 
potencial dos alunos 
daquela escola. 

Norte-Sul 

Incompetência 

Por pura incompetência 
dos políticos, o complexo 
industrial da Celmar não será 
localizado no município de 
Imperatriz. A geração de 
empregos e de renda vão ficar 
possivelmente para o novo 
município de Cidelândia, que 
vai abocanhar também a 
grande falia de impostos. 
Imperatriz mais uma vez vai 
ficar vendo navios. 

Os representantes de 
Imperatriz na Câmara 
Federal, Sebastião Madeira 
e Davi Alves Silva 
permanecem ignorando a 
importância da Ferrovia 
Norte-Sul para a região. Da 
mesma forma o Governo do 
Estado. Como diria o Boris 
Casoy; issoé uma vergonha. 

Para 
meditação 

Gambiarras 

Parece que a promessa da 

"Portanto, meus amados, 
fugi da idolatria." (1 Co 
10.14). 

Utilidade Pública 18/10/96 

Policia Militar 190 

Delegada de Rantâo 
Corpo do Boiubeiros 

722-1287 
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Aeroporto  .  

193 
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I lospitat Mice tobâo 
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Estação de Treiri 
Hemomar. 
Tropígàs     

7xmm 
wÊtm 

721-179!) 

Alcoolicos Anônimos 
Pre&mtra Municipal : 
Câmara Municipal 

721-7711 
722-1748 
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Fouun Henrique Dc ta Roque 
Disque Boi na Moita : 
Defesa do Consumidor i 
Cemar. 
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Secretaria Estadual da Fazenda 
PoHcia Federal   
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Legenda se estrutura na região 

i 
Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

(jfj? dias. Por hoje v só 
cxcclriu ia. tenha um bom (lia. 

Receita secreta 
da coca 

Vendi^se um segredo de 100 
anos; a fórmula da Coca-Cola. 
(iucni oferece é do ramo - 
Prank M. Kobinson. bisneto do 
fundador da empresa, de quem 
herdou o nome e. garante, a 
receita ultra-secrela. IhKmte e 
(inebrado, Uobinson tem um 
probleminha: entregou a joiada 
família ãex-mullier Palli, que se 
net;a a devolver. A Coca-Cola 
naoviu a íormula de Kobinson 
e duvida que seja verdadeira. 

Cazuza 
na Internet 

No proximo dia !»0. Ca/u/a 
yanha uma pagina no hllp; ■'; 

v\ v\ u . M . 11■ br < )< Ias do 
cantor e compositor 
encontrarão biografia, fotos e 

•Iras de suíis musicas - 20 delas 
inéditas. y\ produção ficou a 
carRo da Refa/enda Web 
I lesitfn, a empresa de Moraíiil, 
que liíi seis meses colocou o 
marido, (iilberlo (iil. na 
Internele. () endereço de (Ül é 
h t l p : / / w v\ w . 
íiilberloKil.com.br. Mora se 
prepara iKira. em breve, lançar 
as paginas de Milton 
Nascimento, (ial Costa e Tom 
Jobim. Klba Ramalho lambem 
quer fazer a sua. 

Deputado 
rico 

Kxistem no i on^resso 
bancadas de tudo: ruralislas, 
empreiteiros, bamiueiros, da 
saúde dos sindicalistas. A^ora. 
surgiu mais um bloco, sem 
interesse definido. Trata-se da 
bancada ao deputado Sério 
Naya (TPB-M(j). 1" que ele já 
em|m sttai aos ciilesas SOO (HK) 
rt 'ais | tara que pudt sst in c« ibnr 
suas contas correntes 
estouradas. Naya. (pie e 
milionário, já avisou c|ue não 
espera receber um centavo de 
volta. 

Jobim 
na lista 

(> ;>n sidenle do supremo 
Tribunal federal, ministro 
Sepulveda Pertence, pedirá 
aposentadoria em maio. 
quando termina seu mandato. 
O ministro ainda não decidiu o 
que fará depois. Km Hrasília. 
comenta-se que seu destino 
seria o Ministério da Justiça. A 
saída de Sepulveda. aliás abre 
a vajía ha muito esperada indo 
governo para instalar o atual 
ministro da Justiça. Nelson 
Jobim. 

Mulheres dizem 
nào a filhos 

■No mundo das mulheres 
brasileiras entre Ia e 49 anos, 
as transformações foram 
gigantescas entre KKStie 19%, 
segundo acaba de constatar o 

IBC iK. () índice de estéril i/ação 
saltou de 27% para 40%. Na 
Região Cenlro-( leste, já e de 
00% o percentual de mulheres 
que ligaram as trompas para 
evitar filhos. No Nordeste. 44%. 
A i( lade também cíiíu (le! U | (ara 
29 anos, O uso de pílulas 
anticoncepcionais igualmente 
está em baixa: de 20% das 
mulheres que as usava. a| lenas 
21% continuam usando. Mas a 
tendência é de queda. A 
l»esquisa foi feita em parceria 
com a Hemfam e o l 'nicef. 

Vasp 
aviões novos 

d empresário Wagner 
Canhedodonoda Vasp. eduro 
na f|ueda. Mesmo voando » 
dividas, a empresa esta 
fechando um pão >le de compra 
de di / aviõi-s ATdO da \irbus 
para operar ua» linhar 
internacionais. I) ingocio vai 
custar simplesmente 000 
milhões de dólares. 

Católicos 
em alta 

Na Bahia até ainã(Mle-sant<» 
Menininhado (iantois se di/ia 
católica. O IBíiH apurou í|ue 
apenas O.O.THi dos baianos 
assumem que são adeptos de 
algum culto de origem fdricana. 
Perdem ale para os gaúchos 
No Rio (iraude do Sul essas 
seitas representam 2.7% da 
populaçaii. segundo dados do 
Censo de 1991. 

Peru na 
era eletrônica 

A urna eletrônica foi um 
sucesso. O Peru resolveu 
copiar a novidade. Kstá 
importando RIO maquininhas 
para u ma experiência piloto ei n 
cinco cidades. 

Mulheres 
nas urnas 

A eleição de d de outubro 
dobrou o número de 
mulheres vereadoras e 
prefeitas Mas a relação ainda 
é de de/oilo homens para 
cada mulher nesses cargos, 
lluem não se bem foram as 
madames com sobrenome de 
alguns chefes políticos 
importantes No Para. Mcioue 

I here/inha. ex-mulher de 
Jáder Barbalho, está fora da 
disputa em Belém. O mesmo 
ocorreu com Rita Camala 
mulher do senador (ierson 
Camala. em Vitória. 1 )euilma 
Bulhões, aquela que surrava 
o ex-marido e ex-governador 
(ieraldo Bulhões, com uma 
toalha molhada, desapareceu 
nas urnas em Maceió, 
lambém fora do segundo 
turno esta Maria do Carmo, 
casada com o ex-governador 
João Alves, de Sergipe. A 
exceção e Angela Amin. 
mulher do .senador 
Ksperidião Amin. que 
continua na disputa pela 
prefeitura de Moriaanópolis. 

m W. 

i 

I nJf( PPS Rocha, presidente em Imperatriz I 

Dirigido em Imperatriz 
pelo escritor e poeta Valter 
Rocha de Andrade, o PPS 
tem se firmado como uma 
das principais forças do 
socialismo em todo o País. 

O socialismo pode ser 
visto como o conjunto de 
doutrinas que se propõem a 
promover o bem comum, 
através da transformação da 
sociedade e das relações 
entre as classes sociais. 

Na eleição do dia 2 de 
outubro, em Imperatriz, a 
legenda optou por coligar-se 
com o PSDB (Partido da 
Social Democracia 
Brasileira), que lançou como 
candidato majoritário o 
deputado federal Sebastião 
Madeira, segundo lugar no 
resultado final. 

Mas o PPS não marcou 
presença só no Município de 
Imperatriz, e sim. em 
diversos da Região 

ocanlina. Km João Lisboa, 

a coligação foi com o PFL 
(Partido da Frente Liberal), 
que elegeu como prefeito o 
advogado e jornalista Sálvio 
Dino, para um segundo 
mandato. 

Na área emancipada de 
Mucuíba, que pela primeira 
vez votou para prefeito, o 
PPS apoiou a candidatura de 
Alfredo Nunes, do PSC, 
fortalecendo sua candidatura 
e o elegendo prefeito de 
Senador La Rocque, uma das 
81 novas unidades 
administrativas do 
Maranhão. 

Naquela região, o líder 
socialista e Juarez Inácio da 
Costa, um defensor das 
minorias sociais. Ele deixou 
de candidatar-se à Câmara de 
Vereadores de João Lisboa, 
porque optou por apoiar o 
líder comunitário Henrique 
Siriaco, que apesar de 
expressiva votação, não 
conseguiu eleger-se. 

PPS tem bom desempenho 

O PPS (Partido Popular 
Socialista) cresceu muito na 
eleição do dia 2 de outubro. 
Kssa legenda é o antigo PCB 
(Partido Comunista 
Brasileiro). 

() partido tinha apenas um 
prefeito. Sérgio (irando. de 
Klorianópolis-SC, dois vices e 
17 vereadores. 

Saiu das urnas com 40 
prefeitos. 20 vices e cen a de 
KM) vereadores. 

Ainda e um partido 
pequeno, mas o PPS elegeu 
candidatos em quase todo o 
País. menos no Acre. Roraima, 
Amapá e I ocanlins. 

Desde (pie passou a ler 
nome novo. o PPS participou 

de apenas duas eleições. 
Na proposta de campanha, 

feita pelos diretórios estaduais, 
o PPS optou por se aliar com o 
PSB, em Recife. Vitória, Belo 
Horizontee Maceió; como IT. 
em Porto Alegre, 
Florianópolis. Campo (irande. 
Salvador, Natal. Belem. Porto 
Velho e Rio Branco. 

Com o PSDB. a aliança 
ocorreu em São Paulo, 
Curitiba< Fortaleza. 

Km São Luís. a coligação foi 
feita com o PDT, de Leonel 
Brizola. (pie lançou o ex- 
prefeito Jackson l-ago. 

() PPS tem dois deputados 
— Augusto C arvalho, do 
Distrito l ederal. e Sérgio 

Arouca. do Rio de Janeiro — e 
o senador Roberto Freira, do 
Pernambuco, que foi candidato 
a prefeito de Recife e perdeu, 
com votação inexpressiva, de 
pouco mais de 2% dos votos. 

De acordo com 
levantamento feito pelo 
partido que sucedeu o velho 
PCB. seus candidatos a 
prefeito foram vitoriosos em 
Sumaré, Rio das Pedras e 
Santa Branca, em São Paulo; 
Paraíba. Iguatu, Cariré, 
Tarrafas, General Sampaio e 
(iuaraminga, no Ceará; Boa 
Vista do (lurupi, Vila Newton 
e Lagoa do Mato, no 
Maranhão; Guaratinga, no 
Amazonas: Vizeu, no Pará: 

Condado, na Paraíba; 
Afogados, Amaraji, Itaíba, 
Primavera e Senharo, em 
Pernambuco. 

E lambém São João do Piauí, 
Canavieira, Porto Alegre. 
Colônia e São Francisco, no 
Piauí: Divina Pastora. Frei 
Paulo, Ilaporanga, Poço 
Redondo, Salgado e Tomar do 
Geru. em Sergipe; e Buritis, 
Ibiritê e Sarzedo, em Minas. 

A fazenda Córrego da Ponte, 
de sociedade entre o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso e o ministro das 
Comunicações, Sérgio Moita, 
fica no Município de Buritis, no 
norte de Minas, agora com um 
prefeito ex-comunista. 

Vereador Macedo apóia Paulino 

Líder do PMDB já desponta como favorito na disputa pela presidência da Câmara 

Contando inicialmente 
com apenas quatro votos, e 
sem mostrar muito 
interesse, o medico André 
Paulino. aluai líder do PMDB 
na Câmara, acaba de receber 
um forte e importante apoio 
para chegar à presidência dn 
Poder I egi>lalivo municipal. 

Trata-se do vereador João 
Macedo da Silva, do PPB, e* 
(pie de vi rá ser escolhido o 
vice-presidente da Mesa 
Diretora dos lrabalhos da 
Câmara Municipal de 
Imperalri/. 

Ao vi r enlrevistado, o 
medico Andn Paulino disse 

que não tem mostrado muito 
interesse em dirigir aquele 
poder, graças a seus afazeres 
como um profissional da 
medicina. 

Mas. como as adesões são 
muito grandes, e com »> apoio 
do PPB. já conta com a 
maioria dos votos para chegar 

ã presidência da Casa de Leis 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

"Na semana que vem. 
deverei entrar em contato 
com o prefeito eleito, lldon 
Marques, para 
conversarmos a respeito do 
assunto", finalizou André 
Paulino. 

Desempenho do PT também é bom 

O processo eleitoral de 
199b superou Iodas as 
expectativas do PT (Partido 
dos Prabalhadores). que 
lambem cresceu muito após a 
votação do dia 2 de outubro. 

Segundo avaliações feitas 
pelos diretórios nacional, 
estadual (maranhense) e 
municipal (imperatri/ense), o 
P 1 foi a sigla com o maior 
crescimento eleitoral deste 
ano. 

A legenda, que tem como 
dirigente nacional o ex- 
depulado José Dirceu (SP), 
administrava até então cerca 

de 2b prefeituras em todo o 
País. 

Km Imperatriz, o 
presidente do Diretório 
Municipal, vereador Valdinar 
Pereira Barros, informa que o 
número de prefeitos agora foi 
triplicado. 

"A partir de janeiro de 97, 
vamos triplicar esse número, 
passando a administrar 120 
prefeituras", disse Valdinar, 
acrescentando que o PT 
lambem disputa d segundo 
turno em mais 8 capitais de 
estados brasileiros. 

Levantamentos oficiais 

lamln m dão comas que. na 
eleiç io proporcional, o 
niiim ro de pelistas votados 
lambem foi triplicado. 

<) presidente municipal do 
PT, Valdinar Barros, 
engrossou essa fila, sendo 
reconduzido ao cargo de 
vereador com o total de 916 
sulfrágios, vindos dos mais 
distintos segmentos sociais. 

Valdinar lembra ainda que, 
em São Luís. capital do 
Maranhão, o deputado federal 
Domingos Dutra (PT) 
compõe chapa encabeçada 
pelo ex-prefeito Jackson Lago 

(PDT), na disputa do segundi 
turno. 

Ele entende que essi 
crescimento da legenda s( 
vem a demonstrar que "< 
nosso projeto é consistente" 
além de reafirmar que o PT ( 
visto hoje como a melhot 
alternativa para o poví 
brasileiro. 

"O nosso projeto ten 
consistência de construir uiíií 
nova sociedade, e de corístruii 
uma nova forma política en 
nosso País, em nosso Estadí 
e. principalmente, en 
Imperatriz", concluiu. 

Kl 
Kl 
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VALE TRANSPORTE 

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

PreseTite no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

d sejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCl - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Data de diplomação ainda está indefinida 

Ferro 

em Brasa 

Marinaldo Gonçalves 

Absurdo 
Sem que se encontre a 

menor explicação, o preço 
da carne fresca bovina 
sofreu um aumento 
absurdo de mais de 15 por 
cento, enquanto a inflação 
nacional está abaixo de 1 
por cento. Não se justifica 
tamanho abuso contra a 
economia popular, ainda 
mais quando se sabe que 
não houve nem está 
anunciando nenhum 
aumento salarial para os 
próximos dias. Os 
marchanfs e 
supermercados informam, 
apenas, que a arroba do 
boi em pé foi aumentada 
pelos criadores que, por 
sua vez, não apresentam 
nenhuma justificativa para 
o saque ao bolso do 
consumidor. 

Caótico 
É como se encontra o 

trânsito da Cidade do 
Ferro. Não se admite que 
uma cidade do porte de 
Açailândia, com mais de 50 
mil habitantes e cerca de 2 
mil veículos trafegando em 
suas ruas, não tenha o seu 
trânsito de veículos 
disciplinado. Uma 
verdadeira loucura, onde 
os motoristas — a grande 
maioria muito mal educada 
— fazem o que bem 
entendem e ainda se 
acham cobertos de razão, 
sem que haja punição para 
os infratores. Uma 
negligência administrativa 
sem qualificativo. 

Dispensa 
A Secretaria Municipal 

de Infra-Estrutura vem de 
dispensar dezenas de 
funcionários recentemente 
contratados. A medida 
desagradável atinge 
muitos pais de famílias, 
que ficam sem 
perspectivas de emprego e 
com seus familiares 
passando privações de toda 
ordem. For outro lado, a 
medida também pode 
significar que o prefeito 
municipal não pretende 
realizar nenhuma obra 
pública, deixando a cidade 
entregue às baratas. Como 
se já não bastassem as 
ratazanas de dois pés. 

Desvio 
O Departamento 

Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) está 
avisando que o tráfego da 
BR-222, no trecho 
compreendido entre os 
quilômetros 679 e 683, 
passará a ser efetuado 
através de um desvio 
provisório. A medida se 
torna necessária em 
função dos serviços de 

duplicação da pista de 
rolamento, nas imediações 
do distrito industrial do 
Pequiá. Particularmente, 
almejamos que tal obra 
seja realizada dentro das 
necessidades de tráfego e 
de acordo com o projeto 
original, a fim de que o 
dinheiro público não seja, 
como de vezes anteriores, 
criminal m e n t e 
escamoteado. 

Bo ataria 
Apesar de todo o 

desenvolvimento que já 
e x p e r i m e n t a m o s , 
Açailândia ainda não 
perdeu o péssimo costume 
de cidadezinha de interior, 
que é o de falar sobre a 
vida alheia sem a menor 
cerimônia e inventando as 
coisas mais absurdas. 
Agora mesmo, não param 
de circular boatos sobre 
futuros ocupantes de 
cargos no secretariado do 
futuro prefeito Deusdedith 
Sampaio. Já tive 
oportunidade de ouvir as 
mais absurdas e 
mirabolantes composições 
de secretariado. Algumas 
delas muito hilariantes, 
por sinal. 

Diplomação 
O juiz eleitoral, Edilson 

Caridade, ainda não 
determinou a data da 
diplomação dos 
candidatos eleitos no 
último dia 03 de outubro. 
Segundo aquela 
autoridade, o Juizado 
Eleitoral está no aguardo 
da prestação de contas dos 
gastos da campanha 
efetuados pelos partidos e 
coligações, a fim de que 
venha a proceder a 
comentada diplomação. Ao 
que consta, os partidos e 
coligações terão até o 
próximo dia 23 para 
fazerem entrega de suas 
prestações de contas. 

Sacramentado 
O prazo legal para que 

qualquer partido ou 
coligação apresentasse 
recursos contra o resultado 
final das eleições de 03 dt 
outubro já se expirou e 
ninguém recorreu. Até 
mesmo uma possível 
reclamação que iria ser feita 
pelo FMN não o fez. Tudo 
porque houve um erro d( 
interpretação, de alguns 
militantes pemenistas, no 
que se refere à contagem 
dos votos de legenda 
Felizmente, o assunto foi 
esclarecido a tempo 
tivemos oportunidade de 
verificar que o boletim 
oficial está mais do que 
correto. E os eleitos mais 
tranqüilos, ainda. 

O assunto não chegou a 

provocar preocupação ao juiz 

eleitoral 

por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Em que pese a expectativa 
que o assunto vem 
despertando, ainda não está 
determinada a data em que o 
Juizado Eleitoral local vai 
diplomar os candidatos eleitos 
no pleito do último dia 03 de 
outubro. Ao que se sabe, a 
marcação desta solenidade está 
condicionada a uma outra 
obrigação legal a que os 
partidos e coligações que 
disputaram as eleições estão 
subordinados, conforme 
determina a legislação eleitoral. 

Tudo porque os partidos e 
coligações terão que apresentar 
os seus balancetes de 

campanha, comprovando todos 
os gastos efetuados, a fim de 
que o Juizado Eleitoral possa 
comprovar se os gastos estão 

.dentro da previsão feita pelos 
próprios partidos e coligações, 
logo no início da campanha. 

Para tanto, não só o Partido 
dos Trabalhadores (PT) como 
as coligações "A Força do 
Progresso' e "Açailândia 
Unida", deverão apresentar 
seus balancetes até o próximo 
dia 23, a fim de que o juiz 
eleitoral, José Edilson Caridade 
Ribeiro, possa examinar os 
documentos, comprovando se 
houve ou não abuso de poder 
econômico durante a 
campanha, o que configura 
crime eleitoral. 

Só depois 

Dessa forma, com a 
marcação da data da 
diplomação condicionada à 
apresentação do balancete, é • 
de se supor que os recém- 
eleitos deverão receber seus 
diplomas no final dó corrente 
mês ou, conforme as 
circunstâncias, durante o 
decorrer da primeira 
quinzena do mês de 
novembro vindouro. Na 
verdade, o assunto não chega 
a preocupar nenhum dos 
eleitos, lendo em vista que 
boa parti1 deles ainda está 
cornennirando, juntamente 
com seus cabos eleitorais, a 
grande vitória alcançada, 
como bem comprovam os 
churrascos programados 
liara este fmahle semana. 

Para o juiz .eleitoral da 7 U 

Zona Eleitoral, que se mostra 
muito tranqüilo diante da 
lisura com que a eleição 
transcorreu, o assunto não 
chega a provocar nenhuma 
preocupação. "Estamos com 
a consciência tranqüila, 
diante do dever cumprido '— 
disse ele.' Quanto ao que se 
refere à diplomação dos 
eleitos, temos que cumprir 
as formalidades 
determinadas por lei. 
Estamos no aguardo dos 
balancetes de campanha, 
que deverão ser 
encaminhados pelos 
partidos e coligações que 
participaram do pleito e, se 
tudo estiver em ordem, 
trataremos de marcar a data 
da diplomação, o mais 
rapidamente possível, já que 
não pretendemos, em 
hipótese alguma, postergar 
esta providência de ordem 
legal." 

Prefeito eleito retoma de Brasília 

Depois de partici] lar da festa 
de entrega de brinquedos às 
crianças pobres de Açailândia, 
quando cerca de 15 mil 
brinquedos foram entregues 
cmi praça pública, o prefeito 
eleito de Açailândia e deputado 
estadual Deusdedith Sampaio, 
esteve rapidamente em Belém- 
PA, onde participou das 
comemorações de aniversário 
de sua genitora, e de lá seguiu 
diretamente para a capital 
federal, de onde deverá 
retornar neste final de semana. 

Em Brasília, o futuro chefe 
do Executivo Municipal 
desenvolveu entendimentos 
com a bancada federal 
maranhense, sem distinção 
partidária, objetivando incluir, 
no Orçamento da l Inião para97, 
verbas destinadas ao município. 

para que possam ser utilizadas 
em obras de infra-estrutura e 
saneamento básico. 

Durante toda a semana 
passada o futuro prefeito 
açailandense esteve atuando 
junto â Assembléia Legislativa, 
oportunidade em que procurou 
negociar com as lideranças 
partidárias, a inclusão de 
dotações, no Orçamento 
Estadual de 1997. destinadas à 
comunidade de Açailândia. 

Falta tudo 
Como resultado de suas 

gestões, o parlamentar 
peémedebista se mostra 
bastante animado com a 
possibilidade de receber 
dotações orçamentárias, já a 
partir do próximo ano, porque, 
segundo ele, "tenho certeza de 
que vou encontrar um 

município onde falta tudo. Isto 
é. tudo está sem fazer, já que 
não dispomos de rede de 
esgotos, mais da metade-da 
cidade não tem águaxanalizada, 
a saúde pública é um caos e 
nossa economia está caindo 
vertiginosamente, embora 
continuemos a ser a terceira 
maior arrecadação fiscal do 
Estado". 

Ao falar â imprensa, ainda 
em BrasOia, o grande líder da 
coligação "A Força do 
Progresso" afirmou que "estou 
encontrando a maior boa 
vontade dos deputados federais 
maranhenses. Embora 
saibamos da política de 
contenção de gastos dos 
ministros que comandam a 
economia brasileira, lemos 
fundadas esperanças de qne 

nossa querida Açailândia $erá 
contemplada com algumas 
dotações no Orçamento da 
União, a exempk) dó que deverá 
ocorrer com o Orçamento 
Estadual para 1997. Graças a 
Deus, nossos esforços estão 
sendo rocompepsados, diante 
da compreensão tanto dos 
nossos deputados federais, com 
assento na Câmara Federal, 
quanto dos nossos 
parlamentares estaduais, já na 
Assembléia Legislativa. Os 
nossos amigos açailandenses 
podem ficar tranqüilos, pois, já 
a partir do ano que vem, nosso 
amado município conhecerá 
novos dias de trabalho e 
desenvolvimento. Com a ajuda 
de Deus e da nossa gente, 
vamos vivenciar dias 
mellmres.' 
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4P/irêqd/i 24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

-íS 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21 ;00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 
 fM.  

Pioneira em serviços 
"top-linc". Ônibus com 

or refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 
para maior comodida- 
de dos'passageiros e 
manutenção constan- 

te. 
Viajar com a 

de detalhes é uma 
questão de estilo 
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Sexta-feira, 18 de outubro de 1996 
——— 

Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Reconhecimento 
A jornalista Durcila 

Cordeiro (foto), deixou a 
redação do Jornal Capital 
para trabalhar na cidade São 
José do Rio Preto, no estado 
de São Paulo, a convite do 
redator chefe do jornal da 
cidade paulistana, que 
conheceu o seu trabalho 
através do Jornal O 
Imparcial. Durcila é formada 
em jornalismo pela 
Universidade Federal do 
Maranhão. 

Determinação 
Reginaldo Jr. é sem dúvida 

um locutor esforçado, e que 
tem amor pela profissão. 
Conseguiu conquistar não só 
um, mas dois bons horários na 
Rádio Terra FM, que detém 
uma boa porcentagem de 
audiência na Região Tocantina. 
Apresenta de segunda a sexta 
de Meio-dia às 13h()() o 
programa De Coração pra 
Coração e a noite das 23h00 à 
()2h()0 o programa Amor Sem 
Fim, ambos de estilo 

romântico. O locutor Reginaldo 
Jr. prova que se você acreditar 
realmente em alguma coisa e 
batalhar por isso, no final será 
vitorioso. Reginaldo tem 
crescido bastante no rádio, 
fruto de seu talento e 
dedicação. 

Ser ou 
não ser 

A frase não é minha, mas 
dizem que na vida e na arte 
nada se cria, tudo se copia. Se 
pelos menos muitas das 
pessoas que estão militando na 
imprensa imperatrizense 
procurassem copiar os bons 
profissionais que temos, com 
certeza o telespectador ficaria 
dez vezes mais contentes com 
o que são obrigados a ouvir, e 
em muitos casos ver e ouvir. 

Falta, só pra começar, o 
conhecimento da língua 
portuguesa. Precisa falar mais 
alguma coisa? Estudar, ler um 
livro, não faz mal a ninguém. 
E tenho dito. 

Refazendo 
projetos 

O jornalista Nilson Santos, 
está com uma série de 
projetos para serem 
executados neste ano de 97. 
Nilson está muito otimista, e 
acredita que será um bom ano 
liara por em prática muitos 
projetos que estão 
engavetados há tempos. 
Nilson você é uma pessoa 
incrível, e torço para que tudo 
dê super, mais super certo 
para você. Toda sorte do 
mundo. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 

Aries 
T 

Gêmeos 

As benéficas vibrações lunares 
dl -ixarão você corri maior concentração 
no trabalho. Bom momento também 
para solicitar a ajuda alheia. Se alguém 
pedir sua colaboração, procure estar 
disponível. Você será reconhecida no 
futuro. Numero de Sorte: 44. 

Você poderá aproveitar hoje as boas 
influências lunares para dar andamento 
a seus projetos profissionais. Use sua 
criatividade! Problemas de 
relacionamento com a pessoa amada 
serão compreendidos com maior 
fácillidade. Numero de Sorte: 02. 

Leão 

Organização e praticidade são as 
palavras de ordem deste dia. O ideal é 
você se concentrar ao máximo no 
trabalho. Agilize seus contatos. O 
trabalho não é a única coisa na vida. 
Não se esqueça de dar mais espaço às 
suas emoções! Número de Sorte; 08. 

Libra 

llá momentos em que não se pode 
fazer nada para superar um obstáculo a 
não ser esperar. Se isso estiver 
acontecendo, compreenda! Faça de tudo 
para manter a paz interior, mesmo que 
alguém lhe venha com provocaçõaes. 
Resista! Numero de Sorte: 29. 

Sagitário XWV 
Aquário 

O momento é muito favorável para 
os assuntos profissionais. Fique atenta 
ás oportunidades que pintarem. Você 
alcançará projeção. A presença de 
outras pessoas será muito agradável. 
Converse com elas sobre suas metas. 

Número de Sorte: 33. 

Suas idéias inovadoras serão 
muito bem-recebidas no ambiente de 
trabalho. Coloque sua criatividade 
para funcionar. O sucesso é garantido! 
Vibrações lunares positivas 
aumentam sua vontade de se 
comunicar. Número de Sorte: 21. 

Touro Câncer 

IQ) 

Virgem 
ííl 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Será cada vez mais forte em você 
o desejo de conquistar uma posição 
financeira mais sólida. Faça planos 
para um futuro material seguro. Deixe- 
se levar pido clima romântico que 
predomina durante a noite. Esqueça 
o-problema-1 Núni't ■ d' Sorte 3H 

l.ua, Urano e Netuno acentuam em 
você um espírito benevolente e 
acolhedor. t oloquose mais á disposição 
de pessoas necessitadas. Você 
entenderá muito bem os problemas 
alheios e saberá dar os conselhos na 
medida certa! Número de Sorte 77 

A Lua renova suas energias e 
aumenta sua autoconfiança para 
conquistar seus objetivos. Seu sucesso 
dependera apenas de seus esforços. 
Deixe um pouco as preocupações 
profissionais de lado e abrase para os 
assun' - é 'ivus. NumerodeSorle; 07. 

A energia de Plutão aumentará era 
você o desejo di romper limites e 
descobrir novas possibilidades para sua 
vida! Não perca tempo! Dê uma chance 
para que os outros possam participar 
de sua vida. Diga a eles o que está 
sentindo! Número de Sorte: 10, 

Sua objetividade no trabalho será 
notada por todos. Sua cabeça estará 
cheia de idéias, e você poderá ir longe 
se colocá-las em prática. A tranqüilidade 
em casa será reconforlante. Procure 
amenizar suas dificuldades de 
convivência. Numero de Sorte; 33. 

Fique atenta a uma possível 
proposta profissional que devem lhe 
fazer hoje. Ela pode mudar sua situação 
financeira para melhor. 0 momento é 
excelente para você aprofundar mais 
seu envolvimento com a pessoa amada. 

Número de Sorte: 80. 
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08:00 O Deslertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:30 Sessão Bang Bang 
13:15 Bill Body 
18:13 Agente G 
17:30 O mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:13 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Comando Especial 
22:00 Arquivo X 
23:00 Chicago I lope 
00:00 23" Hora 
01:00 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
08:00 Despertar da Fé 

to 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Canal 
21 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

05:38 Palavra Viva 
08:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Boby 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
18:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:30 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:43 Sexta no Cinema 
00:30 Jornal do SBT 
00:43 Jo Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce Pascowitch 
01:33 Perfil 

08:10 Programa Ecumênico 
06:13 Telecurso Profissionalizante 
08:30 Telecurso 2000 - 2" Grau 
08:45 Telecurso 2000 - 1° Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão l8 Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:13 Vale a Pena Ver de Novo - Meu 

Bem, Meu Mal 
13:40 Sessão da Tarde 
17:43 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2 J Edição 
19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal Nacional 
21:05 O Rei do Gado 
22:10 Globo Repórter 
23:10 Intercine 
01:10 Jornal da Globo 
01:40 Campeões de Bilheteria - Dirty 
Harry na Lista Negra 
03:10 Corujão I 

06:00 Telemanhâ 
06:30 Igreja da Graça no I,ar 
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 
12:13 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
18:45 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:43 Samurai Warriors/18:15 Shurato 
18:43 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:30 Esquentando os Tamborins 
19:35 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Na Rola do Crime/23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:35 Home Shopping 
00:10 Igreja da Graça no Lar 
00:40 Sala Vip - "Mutante" 
02:40 Clip Gospel 
03:40 Espaço Renascer 

TV 
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Capital 

Social 

Jussara Cerqueira 

Fundando entidade 

Imobiliaristas reuniram-se primeiramente no Hotel Sofitel e 

depois na Associação Comercial do Maranhão, para fundar 

o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, 

Administração de Imóveis e de Condomínios em Edifícios 

Comerciais e Residenciais do Estado do Maranhão (Secovi). 

O encontro foi liderado pelo empresário Walter Mota 

contando com a participação de diversos empresários do setor. 

Todos concordaram com a fundação da entidade que já 

está funcionando e tem até sede instalada na ma das Barrocas, 

no centro comercial de São Luís. 

Os empresários foram unânimes em afirmar que o Secovi- 

MA irá beneficiar a categoria, na solução de seus problemas, 

além de contribuir para melhor entendimento entre os demais 

segmentos imobiliários. 
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Hassen Yussuf, Luciano Lobão, Cláudio Moraes e Saad, em churrasco na residência 
de Vanessa Lobão, em comemoração a passagem do seu aniversário 
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Eleuza e Deusdete, Nice Lobão, Dr. Claumire Tereza Simões, na festa de Vanessa Lobão 

Assessorando empresas 

O jornalista Raimundo Primeiro acaba de colocar em prática 

um antigo sonho. Trata-se da Agencia Novo Mundo, que 

tem por finalidade prestar assessoria nos setores de jornalismo 

(nos diversos campos) e relações públicas. Portanto, na hora 

Teka Veloso, Madalena. Loide Pohel e Socorro Davi, colocando o papo em dia 

em que os setores empresarial e industrial necessitar de 

alguma coisa relacionada a divulgação de noticias e montar 

algum negócio, é só entrar em contato com a Novo Mundo, 

cujo tema de ação é jornalismo versátil. Fone 721-5087. 

Estava faltando uma empresa para prestar serviço nesta 

importante área, no atual contexto da economia nacional e 

regional. 

Posseídon Hotel 

A high society poderá se embalar através dos ritmos 

calientes do merengue e do pagode, neste sábado, à beira da 

piscina do Posseidon Hotel, localizado na praça Brasil. 

O evento, pelo que se comenta, deverá ser bastante 

prestigiado. Convites estão sendo distribuídos pela gerência 

da empresa. 

Trocando experiências 

O diretor-presidente do Sebrae, Mauro Durante, recebeu 

missão de empresários e membros do governo chinês, 

chefiada pelo vice-presidente da Federação Chinesa da 

Indústria e Comércio, Jiang Minkuan. 

Assinaram acordo para trocar experiências na geração de 

novos empreendimentos. "China e Brasil têm problemas 

comuns, como a necessidade de criar empregos. E um dos 

melhores meios para isso é gerar mais empresas", disse 

Durante. 

Escolhendo delegados 

A Delegacia Regional do Sindicato dos Bancários do 

Estado do Maranhão, cujo comandante é Reden Viana, 

informa que as eleições dos novos delegados ocorrerá 

nos dias 25, 26 e 27 de novembro, mas a campanha 

foi deflagrada no dia 08 do mês em curso, quando foi 

escolhida, em assembléia, na sede da entidade, em São 

Luís. a Comissão Eleitoral. 

Lembrando: o delegado sindica! tem mandato de um 

ano e estabilidade, a partir do registro de sua 

candidatura, até um ano após o término de seu 

mandato. 

Fique ligado! Vem aí... 

IKcveíllon Tro|»fc»l 

Juçara Clube 

Art-Promoçõesí Pl0n,0v«,,<l0 

~ l com arte 

Eventos e publicidades / Produções para TV, Rádio 

e Jornais / Editoração e computação gráfica 

tvl Centro Comércio Empresarial - 9° Andar, Sala 901 

Praça Brasil - foáe/fax (098) 721-0373 
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DESTAQUES NA REGIÃO 

SOB O PONTO DE VISTA DE 
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Página 2C 

Esporte/ 

Francisco do Vale fala 

sobre as novidades 
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Sexta-feira, 18 de outubro de 1996 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Educação 
Kstè é um pontos de 

referência que todos quando 
se candidatam pregam em 
suas campanhas, em 
Imperatriz não é diferente do 
resto do país. Para sorte dos 
1 irofessores e alunos o prefeito 
eleito não prometeu em 
campanha em de ser eleito deu 
sua parcela de colaboração a 
educação e apenas garantiu 
que irá continuar trabalhando 
no sentido de melhorar o 
ensino na maior cidade do 
interior maranhense. 0 
problema na educação de 
jovens e adultos requer 
programas alternativos de 
educação continuada, uma 
perspectiva de reduzir o 
número atual de analfabetos e 
(•levar a escolaridade media de 
jovens e adultos. 

Inovação 
Estão sendo 

implementados métodos 
I)edagogicose inovadores. Por 
exemplo, o material didático 
do curso intensivo é 
diferenciado dos demais. O 
secretário de educação do 
estado explicou na capital do 
estado que foi preciso 
desenvolver uma didática 

especial porque esse alunado é 
diferente dos demais. 

Vila Nova 
Moradores do bairro Vila 

Nova reclamam das péssimas 
condições de trafego das ruas 
daquele bairro. Com a chegada 
do inverno a tendência é em 
aumentar os buracos, a má 
conservação das ruas deixa os 
moradores idignados com a 
Prefeitura Municipal de 
Im])eratriz. 

Sucesso 
O curso para treinadores de 

futebol de Imperatriz iniciou-se 
ontem com vários alunos que 
tem como objetivo de aprimorar 
seus conhecimentos. C) 
presidente da LI D- Antonio 
Alves dos Santos, está bastante 
confiante no sucesso do curso 
que terá como professor o 
exjxTiente Delgado. 

Um campeão 
Delgado, teve passagens |)or 

vários clubes brasileiros, em 
Brasília foi campeão pelo 
Tiradentes da Polícia Militar, 
além de atura como jogador de 
futebol Delgado esteve 
comandando vários clubes jxTo 
Brasil, a Portuguesa Santista foi 
uma das equipes que teve o 
comando do Uruguaio. 

Despejo 
As delegacias do Primeiro 

Distrito podem ser despejadas 
a qualquer momento, segundo 
informações o contrato de 
locação das casas pré-fabricadas 
já se encerrou e o proprietário 
do local irá entrar na justiça 
pedindo o despejo das 
delegacias. 

Novo tempo 
Pelo visto o governo do 

tempo ainda não chegou a 
Imperatriz, a governadora 
Roseana Sarney, todos os dias 
anuncia que o estado do 
Maranhão está a mil maravilhas. 
A segurança de Imperatriz é a 
pior de todos os tempos 

Taxistas 
Os taxistas começaram a 

suspirar com a chegada da 
chuva, o motivo de tanta euforia 
é devido as corridas que 
começaram a aparecer o usuário 
no inverno irá dar a preferência 
ao taxistas devido as melhores 
condições. 

Bancários 
Passam-se os dias e os 

bancários não exigem dos 
banqueiros uma posição para 
evitar o auto indica de assaltos as 
agências bancárias. Na maioria 
das vezes os assaltos praticados 
acabam em tragédia o que deixa 
indignado os bancários, o 
Sindicato dos bancários de 
Imperatriz que tentou mas até 
agora não conseguiu nada com 
relação ao assunto. 

Deu na 

Imprensa 

- Eu pessoalmente entendo que devia ser norma 
constitucional que a Nação tivesse pelo menos um 
Ministério para cada Estado. Um Ministério e um 
Conselho da República. Não é justo que nós 
discriminemos Ministros que são oriundos de 

determinados Estados que não conseguem, por esse ou por 
aquele motivo, dar Ministro, para integração do Conselho da 
República. Mas acontece que nós temos que levar em 
consideração as realidades políticas existentes. Acho 
realmente que há Ministérios que comportam divisão porque 
constituem num imenso universo. E o caso, por exemplo, do 

Ministério da Agricultura, é o caso do Ministério das Comunicações, como é também 
o caso do Ministério das Minas e Energia Mas nós não podíamos nos entregar a um 
trabalho de reformas, assim, imediatas, ainda mal empossados, mal conhecedores da 
máquina administrativa. Novos Ministérios devem ser criados, e precisam ser criados. 
Não 80, com tem a Rússia hoje, nem 40, como tem a .Alemanha, Mas o Brasil já 
comportava pelo menos uns 20 Ministérios, até para não ficarmos abaixo de São 
Paulo, que possui muito mais Secretarias do que a União possui Ministérios. 
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Virgem que Riqueza 11 

A minha fonte informou via fax que o 1" DP., poderá ser despejado 

Ou seja, as delegacias dos distritos irão ficar a ver navio 

As casas pré-fabricadas foram alugadas por tempo determinado em contrato 
( 

Mas até agora não concluíram as obras do 1" DP., 

E o contrato já fez até aniversário 

De vencido!... Claro! 

E agora José... 

Sem viaturas, sem xadrez, sem agentes e... 

Agora sem teto... 

E a PC sem nada... 

E a governadora com tudo , 

No novo tempo... 

Devagar, é devagar, é devagar, devagarinho  

E o Xexéo? 

E o Bastos? 

Impacto, Impacto, Impacto... 

Frederico Luiz, o Paraíba, viajou na Internet estará de volta 

Em novo tempo, para uma nova geração... 

Sem mais delongas... 

Será que a Policia Civil 

vai ser despejada?.,. 

—- 
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LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 
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n Hanseníase 

Doença é combatida 

dentro das escolas 

Com atuação dirola nas 
zonas rural v urbana, o 
trabalho da Divisão do Saúde 
Kscolar do Município tem 
conseguido auferir altos 
índices de aceitação da 
comunidade, segundo 
informou ontem K v anil de 
(iomes de Macedo, do Cirupo 
de Triagem. 

O trabalho da (4quii)e consta 
de visita, palestra, e posterior 
separação dos doentes, que são 
encaminhados ao laboratório. 
() objetivo é realizar exames de 
pele, e não de sangue, para 
constatar se a pessoa está 
infectada do mal de hansen. 

Em se confirmando a 
doença, o hanseniano e 
submetido a um tratamento, 
com apoio da Subsecretária 
Regional de Saúde. Esse 
programa já e desenvolvido, 
em Imperatriz, há cerca de dois 
anos. segundo informação de 
Evanilde de Macedo. 

Ela acrescenta que o 
trabalho é desenvolvido em 
várias escolas do Município. 
Mas somente após os exames 
é que se pode afirmar qual o 
total de doentes. No relatório 
abaixo, consta o total de alunos 
pesquisados, e não de doentes. 

"li bom destacar que, nessa 
tabela que estamos 
apresentando para a sociedade, 
está o total de alunos 
examinados por escolas. Não e 
o total de alunos doentes, mas 
sim de alunos examinados pelo 
Grupo de Triagem", destacou. 

Evanilde de Macedo 
confirmou, no entanto, que em 
todas as escolas visitadas o 
Grupo de 'Triagem da Divisão 
de Saúde Escolar do Município 
encontrou alunos doentes. A 
equipe examina também outras 
pessoas, simples, do povo. 

"Abrange toda a 
comunidade, inclusive de 
escola^ da zona urbana e da 

zona rural. Nosso objetivo é 
identificar as pessoas que 
estejam com a doença, para 
depois darmos início ao 
tratamento, inclusive vencendo 
o preconceito que ainda 
existe", disse. 

Quando esse trabalho é 
desenvolvido nos locais mais 
distante*, o pessoal da equipe 
de Laboratório faz todo o 
acompanhamento, visando 
facilitar o atendimento. "Di. os 
exames são feitos já pelo 
pessoal de laboratório", 
confirmou. 

Nos exames feitos em 
localidades mais distantes, é 
possível apresentar os 
resultados em tempo breve. 
"Lá. quando viajamos com a 
equipe de laboratório, o 
material coletado e trazido para 
Imperatriz, e depois nos 
levamos os resultados". 

Evanilde de Macedo 
também afirmou que. quando 

comprovada a existência da 
doença, os doentes recebem 
logo o medicamento 
necessário. Havendo 
comprovação do mal de 
hansen. o remédio deve ser 
aplicado por um período de até 
dois anos. 

O tratamento é totalmente 
gratuito, tal qual os exames 
feitos após as palestras. "Nós 
fazemos as palestras, levamos 
os alunos ao laboratório, e 
depois fazemos a distribuição 
do medicamento necessário 
para o tratamento, conforme 
resultado dos exames", 
explicou. 

Evanilde de Macedo 
lambem faz um apelo no 
sentido de que as pessoas 
possam procurar a Divisão de 
Saúde Escolar. De segunda a 
sexta, o trabalho é feito em 
Imperatriz. Na sexta, o 
trabalho e desenvolvido na 
zona rural do Município, 

TABELAI 

Nome da Escola 

Escola Estadual do Maranhão 

Escola Walt Disney 

Clube de Mães 

Escola Nossa Senhora da Conceição 

Escola Tiradentes 

Escola Baden Power 

Total de Alunos Examinados 

247 

96 

20 

79 

208 

254 

Combate demora mais 5 anos 

A origem da Divisão de 
Saúde Escolar do Município é 
devido a existência de um alto 
numero de crianças lotadas nas 
escolas da rede municipal de 
ensino, infectadas pela 
hanseníase, doença que 
também é conhecida 
mundialmente por "lepra". 

A iniciativa partiu da 
servidora Antonia Sousa Lima. 

hoje coordenadora da Divisão 
de Saúde Escolar do Município, 
que levara C(mhecimenl <> desse 
fato ao secretario Agostinho 
Noleto Soares (Educação), que 
então determinou sua criação. 

"Era tão grande o numero de 
crianças doentes, que nos vimos 
obrigados a criar esse 
deparlamenlo". disse Evanilde 
de Macedo, destacando 

também a antiga atuação da 
Irmã juliana, que há anos tem 
sua vida dedicada ao combate 
do mal de hansen. 

Ela afirma ainda que, 
somente daqui a cinco anos, vai 
ser possível noticiar a 
imunização da população em 
geral contra a "lepra". 
Imperatriz porta muita gente 
com essa doença, e o trabalho 

desenvolvido até agora e como 
se fosse num formigueiro. 

No dia adia. são descobertos 
de oito a dez casos so através 
da l livisão de Saúde Escolar do 
Município. O trabalho, alem de 
gratuito, é lambem sigiloso. A 
equipe deixa de divulgar nomes 
de quem está ou não doente, 
evitando assim o risco do 
pn vonceito. 

Geração Vida 

GD gospel ao vivo será o Io do Norte 

Serão iniciados logo mais 
os trabalhos de gravação do 
primeiro CD gospel ao vivo 
da região norte do país. O 
grupo "Geração Vida" sobe 
ao palco no ginásio da Escola 
Rui Barbosa |)ara um público 
ávido de louvor e participação 
nos sons que serão 
registrados junto com as 
melodias tocadas pela Banda. 
O Geração já gravou um CD 
que alcançou grande sucesso 
junto ã juventude evangélica 
tendo levado seus shows para 
várias cidades do Pará, 

Tocantins e Maranhão, alem 
das capitais Belém e São Luis. 
Os sele componentes da 
banda, acostumados ao público 
jovem evangélico, subirão hoje 
ao palco para uma experiência 
diferente na carreira musical 
do grupo, gravar seu primeiro 
CD ao vivo. Júnior, líder da 
banda afirmou que "nos lemos 
acima de tudo uma mensagem 
em nosso coração, que é 
render graças e louvores ao 
nosso Deus, e queremos 
compartilhar essa nossa 
experiência com Cristo com 

toda essa juventude que curte 
o som do Geração, que tem 
Cristo em sua vida. porque esta 
e a mensagem do nosso show". 

A banda deve subir ao palco 

as 20 horas dessa sexta-feira 
para gravar os primeiros 
hiTs. Mas já existe a previsão 
de mais um ou dois shows 
para se completar o CD. 

, -■  

Radar 

Regional 

Josafá Ramalho 

Humilhados 
E como estão os 

servidores públicos de 
Amaranle depois da derrota 
do candidato da prefeita 
Enilde Everton de Almeida. 
Segundo denúncias, a prefeita 
que está com a folha em 
atraso desde o mês de março, 
humilha os funcionários 
públicos afirmando que só vai 
pagar um mês, e que todos 
devem ainda agradecê-la e 
pôr as mãos para o céu, pois 
apesar do seu candidato ter 
sido derrotado, ela ainda tem 
intenções de pagar o 
funcionalismo, que aliás, 
ganha uma miséria. 

Facic-Unidef 
E nome da primeira feira 

de ciências da escola Delahé 
Eiquene, localizada no bairro 
\ ila Lobão, a mesma está 
prevista para acontecer no dia 
20 do mês em curso, quando 
na oportunidade serão 
montados slamTers com 
mostras de comunicação por 
meio de uma micro-emissora 
de Rádio e 1 elevisão. 

Empenhadas para a 
realização do evento estão 
Cleane Silva. Evoneide 
Oliveira e Delvãnia, que com 
dedicação estão envolvidas 
para que a I Eacic-l 'nidef seja 
um sucesso. 

Livros à vista 
Eoi aberta ontem mais 

uma Expolivro em 
Imperatriz; estacionado na 
Traça de Eálima um ônibus 
com ar condicionado, 
biblioteca e livraria, é a opção 
certa para quem pretende ler 
e comprar bons livros. 

Os amantes da literatura 
estão contentes com mais 
esta chance de conhecer o 
empreendimento que visita 
todo o Tais. 

Ronaldinho 
é o nome dele 

Quem viu o jogão de bola 
do Ronaldinho, pode ler 
certeza, este será a próxima 
grande estrela do futebol 
mundial. Ao contrário de 
Maradona. Edmundo e 
Romário, o jovem craque 
mostra humildade apesar de 
tanto sucesso, o que faz dele 

uma estrela com 
possibilidades de brilhar 
ainda mais; só para se ler 
uma idéia, nunca antes um 
simples amistoso do Brasil 
linha sido acompanhado por 
tantos jornalistas 
i n t e r n a c i o n a i s , 
principalmente da Espanha, 
Tais onde o craque atua. 

Divididos 
E assim que se encontram 

as lideranças do Bairro Norte 
Sul. o mais novo da vizinha 
cidade de João Lisboa, em 
razão das divergências, 
houve quem sugerisse o fim 
da instituição como forma de 
solucionar o impasse criado 
e fazer com que os envolvidos 
voltassem ã paz. Ate agora 
não se sabe realmente 
porque das divisões entre a 
diretoria da associação, até 
na ultima reunião, para a qual 
este colunista foi convidado, 
as coisas não foram 
colocadas em "pratos 
limpov". 

Secretariado 
Ale o momento nenhum 

prefeito eleito anunciou 
sequer um dos seus futuros 
secretários. O clima é de 
silêncio total, ninguém diz 
nada. a não ser o prefeito de 
Davinopolis. que manifestou 
interesse em importar de 
Imperatriz o vereador eleito 
João Macedo, para assumir 
uma pasta naquela cidade. 

Enlatados 
Assim devem surgir 

muitos secretários nas 
administrações das novas 
cidades. O que vai pintar de 
secretario vindo de São Luiz. 
São Taulo e até mesmo de 
Brasília, não está no gibi! 

Lom pose de boa pinta e 
de comunicalivos, eles irão 
chegai" tias novas unidades 
para mamar nas tetas das 
prefeituras. O povo deve 
estar de olho por que os 
importados estão por vir. 
desvalorizando assim, os 
valores políticos que nós 
ainda temos na região, tudo 
isso com pleno aval do 
prefeito que permil ir 
tamanho d( srespeilo para 
com o seu povo 

Juventude 2000 

É o projeto que está sendo elaborado para a 
cidade de João Lisboa, pouco divulgado. 

Conforme quer os seus mentores, o projeto 

está deixando muita gente na expectativa em 

saber do que trata e como será desenvolvido. 

Os articuladores do mesmo preferem deixar 

tudo acontecer normalmente para que não 

seja motivo de impacto para a juventude, que 

ainda desconhece o projeto. 

O Juventude 2000 irá envolver grande parte de 

jornalistas que já se interessaram em 
participar do movimento. 

É aguardar para conferir. 

Dísk Foto: 721-2975 

Gofo0k*a|amos casameiA+oS/ ba+i^adosy aLtive^sanos/com/eiaçoês e |es+as em geral. 

Ligue para rvósy lemos um profiss . t d sua disposição 
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Tocantins 

Orçamento de 97 será de R$ 1,2 bi 

Montante representa aumento de 5% em relação ao Orçamento de 1996 

Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Aids 
0 Ministério da Saúde 

lança nova campanha 
nac ional de prevenção a Aids. 
A c ampanha conta com seus 
filmetes que já começaram a 
ser veiculados na televisão. 
Além disso há cartilhas com 
todos os endereços de 
serviços prestados aos 
portadores do vírus IIIV. Na 
última terça-feira, o ministro 
da Saúde, Adib jatene, lançou 
também o "Pergunte Aids". 
um serviço telefônico válido 
paia lodo o território 
nacional. Pelo número 0<S()() 
(il-21.')7. toda pessoa, sem ser 
preciso se identificar, pode 
liuar gratuitamente e 
esc larecer duvidas sobre a 
doença. 

Acusação 
1 lepulado federal do I' I R 

baiano. Peimando (iomes. 
solicitou do .ttoverno 
providencias filie obriguem 
os planos de saúde, 
princ ipalmente na Bahia, a 
cumprirem seus 
compromissos para com 
associados, que secundo <> 
parlamentar. não são 
atendidos quando precisam 
daquele serviço. C) deputado 
apontou especificamente o 
caso da empresa l nimed. 
que náo estaria honrando seu 
compromisso com o 
associado, quando estes lém 
problemas de saúde. 

Defendendo 
I.eònidas Crislino 

defendeu a criação no 
Nordeste, de um protpama 
de redução do consumo de 
lenha em residências com o 
estímulo do uso residencial e 
industrial do .uás natural e do 
bagaço da cana. Segundo 
1 eònidas 1'rislino. 2Ô1 da 
matriz energética do 
Nordeste vem da queima da 
lenha, falo que compromete 
a cobertura vegetal, o regime 
das chuvas na re gião e a 
pereni/açáo dos rios. 

Conflitos 
Paulo Rocha, do PT do 

Para. chamou a atenção para 
a situação dos trabalhadores 
rurais ileTucunú. região que 
foi alagada com a construção 
da barragem e para os 
conflitos de terras com a 
empresa Abrolho Verde, que 
segundo disse, tem 
ameaçado lideranças 
sindicais. Paulo Rocha disse 
ainda, que o lucra nao tem 
sido i apa/ th resolvi r eis 
problemas da terra, 
sobretudo os conflitos no 
chamado Rio Gelado. 

Contrário 
José Rocha, do PFL. 

manifestou-se contrário a 
possibilidade de extinção de 

dois órgãos públicos, que 
considera fundamentais para 
0 desenvolvimento 
nordestino: o Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Secas e a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale tio 
São Francisco. 

Crimes 
Olávio Rocha, do PSDB- 

PA. pediu ao secretário de 
Segurança Publicado Estado 
do Pará, providências 
rigorosas para coibir a atual 
onda de crimes que atinge o 
oulrora tranqüilo município 
de Rondou, de át) mil 
habitantes. Olávio Rocha 
informou que em apenas dois 
dias houve quatro mortes e 
uma tentativa de assalto a 
agência do Banco do Brasil 
em Rondou. 

Educação I 
As f. onlederaçôes, 

empresários e o Governo 
Federal assinaram dois 
documentos para a criação de 
uma nova política de educação 
profissional no País. Fernando 
Henrique Cardoso disse que, 
"para que o Brasil se torne 
uma nação realmente justa e 
1 irosj x -ra precisamos d( ibrar (> 
tempo que os brasileiros 
estudam. Fazendo isso, 
estaremos cumprindo a 
Constituição, que diz que todo 
brasileiro tem direito a pelo 
menos no ensino fundamental 
çompleto. ou seja da 11 a (S'1 

serie". 
Educação II 

O presidente da República 
informou ainda, que em seu 
governo ã milhões de 
trabalhadores estão sendo 
treinados por ano. Para ele, o 
ideal e alcançar lá milhões. 
"Chegaremos esse patamar 
num futuro proximo, pois o 
Programa Nacional de 
Fducaçao Profissional e um 
dos 42 projetos prioritários do 
Brasil em Ação. o nosso plano 
geral de metas. Nesse esforço, 
para melhorar o nível de 
escolaridade do trabalhador, 
nós vamos contar com a 
participação de todas as 
instituições de educação 
profissional, as públicas e as 
privadas", disse o presidente. 

Saúde 
O programa dos agentes 

comunitários de saúde do 
Governo Federal apresentou 
resultados positivos no 
Nordeste. No Ceará. Piam. 
Maranhão e Alagoas, o 
trabalho contribuiu para 
reduzirem oOT a mortalidade 
infantil em relaçao ao ano 
passado. Os agentes 
comunitários são 
encarregados de informar 
médicos e enfermeiros sobre 
a snide da populacao 

O Orçamento do Estado do 
Tocantins para o exercício de 
1997 será da ordem de R$ 1,2 
bi. 

Segundo dados do SEPIJVN 
ema Estadual de 

Planejamento), esse montante 
representa á% de aumento em 
relação ao Orçamento de 199b. 

O órgão acredita que o 
aumento na receitado tesouro 
virá do PIB (Produto Interno 

Bruto). 
O crescimento do PIB foi 

provocado pela implantação de 
vários projetos na gestão atual 
do governador Siqueira 
Campos. 

O Orçamento de 97 será 
encaminhado para apreciação 
dos deputados estaduais, na 
Assembléia Legislativa 
(tocantinense), até o dia ;»() 
deste mês. 

Esse Orçamento segue a 
proposta de 96 em termos de 
prioridade, destacando a 
construção da infra-estrutura 
do Listado. 

Pela proposta, o pagamento 
de pessoal não deve 
ultrapassar o índice de 96. que 
foi de 47% da receita. 

As despesas de custeio 
devem continuar em 8%, 
ficando o restante do 

Orçamento para aplicação em 
obras. 

Senso 
E o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística) deve apresentar 
ainda em outubro os números 
sobre o senso realizado em 
Palmas. Esses serão os 
primeiros dados oficiais sobre 
a população da capital do 
Estado do Tocantins. 

GEF pode devolver dinheiro à União 

O montante de R$ 7)41 mil 
continua á disposição da 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, na CEF (Caixa 
Fconõmica Federal) em São 
Luís. onde está sediada a 
regional da instituição 
financeira. 

O dinheiro foi conseguido 
pêlo deputado federal 
Sebastião Porres Madeira 
(PSDB-MA). ainda em junho 
deste ano. 

Passaram-se quase cinco 
meses, sem que o interventor 
estadual no Município. Dorian 
Riker Teles de Menezes. lenha 

procurado buscar os recursos. 
A referida quantia fora 

liberada pelo Governo Federal, 
a pedido de Sebastião 
Madeira, a fim de que sejam 
realizados serviços de 
canalização de córregos e 
abaslecimenlo de água do 
Município. 

Fm nao buscando o 
dinheiro nos próximos dias a 
quantia será devolvida aos 
cofres da Tnião. D deputado 
federal Sebastião Madeira se- 
diz decepcionado com a falta de 
interesse de Dorian Menezes 
para com os recursos. 

T 
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Dorinn Menezes, interventor estadual de Imperatriz 

GE-BICO permanece inoperante 

Grupo Executivo do Bico do Papagaio deixa de atender 

reivindicação da comunidade de São Miguel do Tocantins 

Até o presente momento o 
GF.-B1CO ((impo Executivo 
do Bico do Papagaio) não 
tomou providencias para 
colocar em funcionamento o 
Sistema de Abastecimento de 
São Miguel do Tocantins, 
município situado ao norte 
daquele Listado. 

O coordenador do GFT 
BICO, Homero Silva Barreto, 
não está dando a devida 
atenção ás reivindicações da 
comunidade. 

Li pela atitude tomada 
deixa a transparecer que o 
serviço realizado linha como 
único objetivo enganar a 

população, de forma a 
beneficiar o candidato 
situacionista, Paulo 
Humberto. 

Füssa transparência tem 
sido verificado porque a água 
somente chegou às torneiras 
no dia da eleição e. mesmo 
assim, água de péssima 

qualidade. 
As reclamações são uma 

constante e a continuar na 
situação em que está, sem 
servir à comunidade, só tende 
aquele sistema gerar revolta 
por parte dos que tanto 
aguardavam a água potável 
em suas residências. 

Novos Municípios 

Resultado da eleição gera polêmica 

Zé Paulo denuncia ter havido má-fé na posição de Freitas Filho 

m 
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Plácido, que também pediu anulação do pleito 

"O senhor Freitas Filho 
usou de má-fé com o ex- 
candidato a prefeito de 
Governador FTlison Lobão 
(Ribeirãozinho), Ze Paulo". 

A afirmação foi feita pelo 
próprio Zé Paulo, dizendo ter 

sido ameaçado por Freitas, a 
fim de que a verdade não viesse 
á tona quanto a possíveis 
irregularidades no pleito de 3 
de outubro último. 

Zé Paulo disse ler sido 
ameaçado de ler sua imagem 

denegrida perante a 
comunidade de Ribeirãozinho, 
só porque se dispunha a 
assinar um documento, em 
que, junto a Plácido e o senhor 
Herénio, pediram um novo 
pleito para o lugar. 

"Séi sei que o prefeito eleito, 
Ney Bandeira, esteve na casa 
dele pela manhã, e a tarde 
mandou convite para o meu 
grupo e eu. então candidato a 
prefeito, para comparecermos 
a uma reunião ás 8 horas da 
noite", disse. 

Fie explicou que nessa 
reunião estavam presentes, 
além de Patrocínio Vieira, os 
demais candidatos a 
vereadores que compunham a 
sua chapa, na eleição 
proporcional. 

"Meu grupo eslava lá para 
ouvir as palavras de Freitas 
Filho. E ele me dizia: "Olha. 
senhor Zé Paulo, quero dizer 
ao senhor que. se for mover 

alguma coisa contra o Ney 
Bandeira, eu vou dizer ao povo 
que o senhor está vendido para 
o Plácido'". 

Mas Zé Paulo nega que isto 
seja verdade. "Até porque eu 
tenho o direito de denunciar 
uma coisa que me roubaram", 
considerou. Hoje, o que st' 
observa em Ribeirãozinho é 
uma insatisfação por parte do 
senhor Plácido e do senhor Zé 
Paulo para com os resultados 
do pleito. 

Pode-se até ser 
compreensível quanto a 
insatisfação de derrotas, mas 
calúnia e difamação são crimes, 
e como tal devem ser tratadas. 

"H. por isso, que eu não 
tenho isso. vou denunciar, 
assinado um documento. Que 
você queira, ou que não queira, 
vou assinar um documento, 
porque até hoje meu passado 
aqui no Ribeirãozinho é limpo", 
concluiu. 

O O 
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CAIU UM BOTÃO AQUI! 

Tudo bem, A revista Moda Moldes deste mês está dando de presente um kit com botões, linhas, agulha 

e alfinetes. E mais rnodelitos nas cores verde e amarelo que võo ser o novo íchan deste verão, além 

das cores cílricas como tangerina, lima e limão. Tudo N >_« „ #i | 

rimando de um feito que vpi encher seus olhos, bancas IIIOOOflf|OlOvS 

MUITA MAÍS .MODA PRA FAZER E USAR QDBO 
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Dorían Menezes está satisfeito 

com os trabalhos de suas secretarias 

Secretaria de Obras finaliza trabalhos no tempo previsto 

Olho 

Vivo 

Léo Costa 

Expolivro 
Teve início por volta das 

14h:(X) de ontem, na Praça de 
Fátima, uma grande feira de 
livros, denominada Expolivro. 
A Expolivro, é um. grande 
projeto, sendo ele dividido em 
seis unidades. Cada unidade 
dispõe de um ônibus, e estes 
estão espalhados pelo Brasil 
inteiro. 

A unidade que se encontra 
em Imperatriz, é coordenada 
pelo coordenador geral das 
regiões Norte e Centro-Oeste 
do País, Solomon Ma, sendo 
que a duração da feira aqui na 
cidade é de cinco dias. 

Em seguida, a referida 
unidade estará se dirigindo 
para a cidade de Açailândia, 
onde a sociedade açailandense 
terá também, o privilégio de 
prestigiar a feira de livros. 

A Expolivro, "Arvore da 
Vida", tem exposição 
itinerante de livros, livraria, 
sala de leitura e local para 
palestras. A feira dispõe em 
abundância de vida em livros 
cristãos! Como Bíblias, livros 
com histórias evangélicas, além 
de discos e fitas com cânticos 
cristãos, e literatura infantil. 

PT 
O presidente do Diretório 

Municipal do PT (Partido dos 
Trabalhadores), vereador 
reeleito Valdinar Pereira 
Barros, falou ontem com muita 
propriedade, sobre o 
crescimento do Partido dos 
Trabalhadores no País. Para o 
vereador i)etista, o crescimento 
do PT nessas eleições de 96, foi 
uma grande demonstração de 
queapopulação brasileira, está 
votando mais consciente. De 
acordo com Valdinar Barros, o 
partido que tinha um i^queno 
número de prefeitos no País 
inteiro, para 97 irá triplicar este 
número, com os novos 
prefeitos petistas que irão 
assumir em janeiro. 

Macedo & cia 
Segundo o vereador João 

Macedo, o apoio de sua 
bancada ao médico André 
Paulino, para a presidência da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, inclui também o 
voto do vereador Raimundo 
Costa. 

Ambos estão muito afinados 
e, para onde vai um, vai o outro. 
Em linguagem popular: "Onde 
o boi vai, o garrote vai atrás". 

Desistência 
Sem conseguir o apoio de 

sua própria bancada, e por se 
tratar de um vereador ligado a 
Sebastião Madeira, que fará 
oposição a fldon Marques, o 
decano da vereança de 
Imperatriz, vereador Adhemar 
Freitas, já pensa em retirar sua 
candidatura à presidência da 
Casa do povo. 

Não quer começar o ano 
amargando uma derrota. 

Vila Redenção 
01 (residente da Associação 

de Moradores dos bairros Vila 
Redenção 1 e II, está passando 
IKir umjxíríodo de dificuldades, 
mas, para o presidente da 
entidade, senhor José Batista 
Nunes da Silva, o ano de 97 é 
esperado com grande 
expectativa, porque para ele 
com os novos vereadores que 
estarão assumindo a partir de 
janeiro, terão grandes 
possibilidades de aprovar 
projetos que venham a 
favorecer todos os bairros de 
Imperatriz. 

Contas 
Muitos dos ex-candidatos a 

vereador de Imperatriz, 
passaram uma temporada de 
caça ao voto. mas agora, eles 
estão é correndo atraz de 
dinheiro para pagarem suas 
contas de campanha. Alguns, 
até sem seus empregos 
ficaram. E agora José? Não 
ganhaste a eleição e ficaste 
individado e desempregado?!. 

Viagem 
O ainda vereador e primeiro 

prefeito eleito em Vila Nova 
dos Martírios, João Pinto, 
estará realizando esta semana, 
uma viagem á capital do 
Estado. Em São Iaiís, o prefeito 
da recém emancipada cidade 
de Vila Nova, irá manter 
contatos com a autoridade 
máxima do Estado, 
governadora Roseana Sarney. 

De acordo com João Pinto, 
os contatos a serem mantidos 
com a governadora Roseana, 
visam conseguir apoio da 
mesma, para com o 
crescimento e a evolução da 
referida cidade, que é uma das 
mais novas cidades do interior 
maranhense. 

Caneleiros 
Atenção amigo leitor, não 

perca hoje a noite no 
Caneleiros Bar, o grande 
show com o talentoso 
Eduardo. 

Então você já está sabendo 
qual será sua programação 
para esta noite. 

Interventor Dorinn Menezes 

Alheia as criticas, a 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz leva adiante o 
projeto de recuperação da 
malha viária do município, que 
nessa primeira etapa atinge a 

região central da cidade e 
diversos bairros da periferia. 

Os homens e máquinas da 
Secretaria de Obras sob o 
comando do secretário, 
engenheiro Francisco Sales 

i Jencar, se desdobram com 
objetivo de ver cumprido o 
cronograma que foi 
estabelecido pelo interventor 
Dorian Menezes. 

"Não somos políticos. Não 
estamos preocupados com 
críticas. Nem Jesus Cristo 
agradou todo o mundo... Só 
quero dizer que vamos dar 
seqüência ao nosso trabalho" 
observou o engenheiro Sales. 

Todas as obras executadas 
atualmente pela prefeitura 
estão sendo em parceria com 
Departamento Estadual de 
Estradas e Rodagens (DER) e 
com a Companhia de Agua e 
Esgoto do Maranhão 
(CAEM A). 

0 engenheiro Francisco 
Sales já tem em mãos um 
relatório sobre o que foi 
executado em sua pasta no 
período de dois de março a !»! 
de maio último. O documento 
já foi entregue ao inlervenlor 
Dorian Menezes, que mostrou 
satisfação ao constatar que tudo 
está sendo feito dentro do prazo 
estabelecido. 

As vias até o momento 
recuperadas pela Secretaria de 

Obras, compõem o anel viário 
da cidade. Conforme o relatório 
divulgado pela referida 
secretaria, esse é um resumo 
do que fora feito até agora: total 
geral de piçarramento 
executado - 210.495 metros 
quadrados; aterro 7.480 metros 
cúbicos, bloqueteamentò 817 
metros; operação tapa buracos 
efetuada nas ruas asfaltadas da 
cidade 10.999 metros 
quadrados, revestimento feito 
com massa asfáltica 19.360 
metros quadrados; 250 metros 
de drenagem, 61 metros de 
bueiros, e 48 metros de ponte 
de madeira. 

Nas ruas por onde a 
secretaria de obras procedeu 
obras de revestimento 
primário, uma novidade: todas 
receberão um tratamento anti- 
pó. Numa linguagem técnica as 
ruas serão beneficiadas com 
um trabalho de imprimação 
ç«»m Iralaiuenlo anli-po a base 
de areia. Esse serviço, explica 
o secretario Francisco Sales, 
tem como objetivo acabar com 
a poeira, motivo de constantes 
reclamações por parte da 
comunidade. 

Expolivro chega a Imperatriz 

Projeto Árvore da Vida tem como finalidade 

principal a divulgação da palavra de Deus 

Com o objet ivo de oferecer 
ao imperalrizense a 
oportunidade de conhecer a 
literatura cristã, chegou 
ontem a Imperatriz o "Projeto 
Expolivro", a árvore da vida. 

Trata-se de uma exposição 
itinerante de livros, com 
livraria e sala de leitura, local 
para palestras, abundância de 
vida em livros cristãos, 
discos, fitas e literatura 
infantil. 

O "Expolivro", que se 
encontra estacionado ao lado 
da Praça de Fátima (Centro), 
é dirigido pelo coordenador 
do Projeto nas regiões 
Centro-Oeste e Norte, 
Solomon Ma. 

Ele explicou que os livros 
trazem vários benefícios, 
inclusive sociais, culturais e 
espirituais, e visa ocupar cada 
indivíduo com o seu modo de 
vida para uma melhor 
qualidade de vida. 

A nível de Brasil, o "Projeto 
Expolivro" conta hoje com 
seis unidades, percorrendo 
todas as regiões do País. Essa 
é a segunda vez que a 
"Expolivro" visita a cidade de 
Imperatriz. 

"A unidade 1002 atende as 
regiões Centro-Oeste e.Norte, 
e agora nós voltamos a 

Imperatriz", anunciou 
Solomon Ma, acrescentando 
que a instalação oficial 
deveria acontecer às 14 
horas. 

A expectativa é que o 
"Projeto Expolivro" 
permaneça em Imperatriz até 
o próximo dia 22 de outubro, 
próxima terça-feira, 
conforme informou o 
coordenador Solomon Ma. 

"Queremos convidar toda 
a população de Imperatriz, e 
também das cidades vizinhas, 
para que venha nos prestigiai 
aqui na Expolivro, e conhecer 
nossa biblioteca", anunciou. 

As vantagens dos que 
conhecem a pjxpolivro são 
muitas, principalmente no 
campo cristão. Depois de 
Imperatriz, o Projeto visitará 
Açailândia, nos dias 26 e 27 
deste. 

"Antes de tudo, confiamos 
em Deus. Entendemos que 
Deus está conosco. E isso vai 
reverter para toda a população 
e para toda a cidade de 
Imperatriz", completou <> 
coordenador. 

Finalizando, ele afirmou que 
o convite é estendido não apenas 
às pessoas evangélicas, e sim 
para todas aquelas que sintam a 
sede e busca da i (alavra de 1 )eus. 
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Projeto Expolivro encontra-se na Praça de Fátima. Vá 
conhecê-lo pessoalmente 

Sorteio principal dia 31 de outubro às 20:30 horas 
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Alcoolismo 

A presença de um mal ausente 

Uni dos problemas mais 
freqüentes dentro do mal do 
alcoolismo, é o próprio paciente 
aceitar que é um alcoólatra. O 
segundo problema é a família 
também aceitar. Quando existe1 

esse reconhecimento todo o 
trabalho de recuperação do 
paciente do alcoolismo se1 torna 
possível. H freqüente a desculpa 

de uma pessoa que1 adquire o 
hábito de beber diariamente, de 
que o faz apenas socialmente. A 
primeira providência a ser 
tomada depois de aceitar o 
alcoolismo como um mal, é 
procurar auxílio entre as pessoas 
do meio, e se necessário, quase 
sempre é, auxílio médico para 
desintoxicação da bebida. 

Uma das barreiras 
intransponíveis para que tanto 
paciente e família aceitem o 
alcoolismo em seu meio são as 
gozações e a falta de seriedade 
com que a doença é tratada 
socialmente. Não faltam piadas e 
depreciações, sempre 
degradantes em relação ao 
paciente, fazendo com que a 

vergonha em assumir o 
alcoolismo seja uma barreira 
real. Outro desconforto é 
causado pelas conseqüências 
causadas pela bebida que vão 
desde a amnésia, fazendo com 
que o paciente realize atos sem 
a mínima consciência do que está 
fazendo, gestos de ofensa e 
agressão física á própria família 

e principalmente àqueles que o 
acompanham na bebida. A 
agressividade é uma 
companheira constante em 
alguns casos. 

A Organização Mundial de 
Saúde, OMB, aponta o 
alcoolismo como a terceira 
doença que mais mata no 
mundo. Preocupante. 

Principalmente para um país de 
clima tropical, quente, onde a 
ingestão de bebidas alcoólicas se 
tornam freqüentes, em especial 
no Norte-Nordeste onde a 
pobreza social da região, aliado 
ao clima sempre propício, tem 
causado transtornos irreparáveis 
no meio da família, e da 
sociedade. 

Alcoólicos Anônimos 

Os doze passos 

J Aaríírmo» qis eta-nos !n;p3T8Tiís pa'5n!e o a i 
I -li; o dunvr.io sobre nessas v.üis 

coo) - que jinMfflòs perdi- 

2 Viemose acrediíar que um «oder Super-or a nós tresmos poaerfe devol- 
ver-nos à sanidade. 

30ésid:mos entregar nossa Vontade e nessa vkiá «os cuidados cs Deus, na 
?wm6 em sua O concc-biemos. 

riwafcÊ-raiftucidüo " Uestemón-,inventário (nOratdfe.nós masmos. 

S Admitimos perente Deus, perante nes mosmos e permio outro sc-r huma- 
no a natureza exata <2s nossas faltes. 

SAfor.tif■camc-iós inteiramente-, a deixar nu? Deus removesse Iodos esses 
■defeitos de caráter. 

^ Humildemente rogamos a Ete que nos íivrasse de nossas imperlsiçoes. 

8 fitemos uma reiaçãa do todasss pessoas que tinnamo» fneiudicadc e nos 
dispusemos o reparar os canas a eias causados 

9 Filemos rcpareçcc-s dlfstai dos dercsíauseacsa teis pessoas, sc-mo-c 
que possível, seiva quando faié-lo signfflcasss prejudlcvias ou a outrem. 

4 rt CcnUnuamüs fsaenao o invenlário pessoa: e, quando Mlavamos errados, 
I V nós o admitiftmca pfcdísmeníê. 

44 Pr acuramos, através da prece e da meditação, rnelhiorar nossa contato cons- 
* I ciecíe cor» Deus, na fonrs em que O cencebiãmoa, rogandoapenas o o 

nheeimento de Sua vontade ern leloçéo a nós, c terças para raaliwi essá 
• vofttóds. ■ 

12 
tendo expor!meetado um despertar espirmtai. graças a estes Passos, pfc- 
curamas trecsimiiír esta meiiteoem aos alcoólicos $ wstícór^stes príncí- 
pias em íedns as nnstes adviciadéa. 

Auxílio 

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de 

homens e mulheres que compartilham suas 

experiências, forças e esperanças, a fim de 

resolver seu problema comum e ajudar 

outros a se recuperarem do alcoolismo. O 

único requisito para se tornar membro é o 

desejo de parar de beber. Para'ser membro 

de A.A. não há necessidade de pagar taxas 

ou mensalidades; a irmandade é autônoma 

graças às contribuições dos próprios 

membros. O A.A. não está ligado a 

nenhuma seita ou religião, nenhum partido 

político, nenhuma organização ou 

instituição; não deseja entrar em qualquer 

controvérsia; não apóia nem combate 

qualquer causa. 

O propósito primordial do A.A. é manter 

os membros sóbrios e ajudar outros 

alcoólicos a alcançarem a sobriedade. 

As doze tradições 

1 

2 

Ncmo bem-ssr*- cwnu^ oeve «i<íi as pfiroako * rva&Mscsa «wfcv,- 
<teíl ftesa«(íe «a cxttóMc tíe <U 

Sott-ente uca siihxltete presUte. ect ítíti.Tv» anèlig»», o nosío pnpàSrt» co- 
«stitn - uid p9:ii amsflSsüímft, qi s se násâeste m nc^sa ««qctòwla ctte- 
tfw tfcSyOi Itdetw sâc- ípcrtíis swvsdcic» tó te.a têm. peccrpí 
p:. o ftovinar 

Pi » «r cambra te A.A, o ónscc 'fquiSKO e 9 c< paisr tíe btter. 

C» te l»." a* wAôoeno, v tivo e.-c assuntos 3'K cigir tespeite t 
cíwós grupos ou scAA. em w, w.j-.-te 

Cite gc.iyr; f aainatlo « um Crlco jxccêsise flri.-ncTOi»J -o*- acesraw 
$«» mersage»: ao aicoóico 'wv-»: te fsote 

'teteurti g-xj» te A.A. ceves ij«n»s santioter Síwaci»:* «*> ompRntef o 
comft c< A A » quekjutw soticteq» parv-Tite ou w&reecfirnente cStett»« 
Itwenteco, par;: que p»oí>:«nis ete cinhePo psoteeiSète e fs«te'g« 0*0 «os 
eí.istem te nsss A oojfüvq octeaícta: 

Tote» os grupo» óe AA twve-sc ser «SiwhiUcwscí* auto-cuf-Ctentes. 'tfr ■ 
iwnto tfoa-tes ce fcm 

AteqAt!cci>An&r.sro$<tev«rá auwttsf se sempre n&j prcUssm»:, e.tíhcff: «ts- 
sos censos te ssteqo ooswír contrata; íuntruosiios ospnclr-ííaíos. 

A.A. jí<rq:5 covciá c-íoví te' itódwnós, r.sjfetn, criar ptotes «1 
totelès te serviço aírntaawr» rey.por savei» persr-tt pqostes s o-astr pro-y 
tarn •vmóços 

Atcoaficos Artetmos :éo oteia soíue questote stotes à lunarrisce; por- 
lanto •; rome te A A. íxkjs oseryj spavcef m (Kj&Kcns. 

44 ítossas teteçôe;' con: o guteco fcaseiam-ae os atraçác em vtc á» pfostoçâo 
í I cate 00» wmpi •.> preservar c eswixmao pessoa: aí snareosa. ne «Ma» a «m 

tííhies. 

4 II C atoismaro é a ateerce cspi-Sual tea nossas Trp.{3çóes. «nhfonro-tes 
I £1 senípte te opcfissutete òe teocar ce pr oopíos acin-i das serso-iàStiates, 
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Ciclo de A.A. em Açailândia 

Açailândia vai sediar o 2o 

Ciclo dos Doze Passos de 
A.A. do listado do Maranhão. 
O encontro sc realizará dc 25 
a 27 de outubro no CAIC. 
liscola Profissionalizante 
Federal, c deverá reunir 
coinpanbíMros de A.A. não 
apenas da região como 
também dc lodo o estado. O 
local está sendo considerado 
ideal para o ciclo dc debates 
e será colocado transporte à 
disposição dos participantes 
tanto na rodoviária, quanto 
no entroncamento 
rodoviário. O encontro será 
realizado em forma de retiro 
devendo ter seu início às 19 
horas do dia 25, finalizando 
às 12 horas do dia 27, sendo 
que os companheiros terão 
acomodações no próprio 
local dos debates. 

O Ciclo será utilizado 
como uma forma de 
dinamizar o aprofundamento 
no estudo dos 12 passos, e 
também na. troca dc 
experiências entre os 
companheiros. O Ciclo foi 
iniciado no Fstado dc São 
Paulo a cerca de 6 anos, se 
diversificando no Ciclo dos 
Passos, das Tradições ou dos 
Conceitos. 

rjia© DOS Í02€ i 

o ws; 25. 26 « 27 OUTUBRO 1996 

lOCflL: eme flÇWLâHOW 

AÇAtLÃNOiA 

CEtUSAA-MA £ COmfTE DF AR EA TEU 222-4050 
ÍSAAi mA TEU 721-7711 
AÇAiLÂMDIA TEU 73S-1203 v 7384055 

Rio de Janeiro 

50 anos de Brasil 

Já está sendo preparada 
uma caravana com os 
membros do A.A. de 
Imperatriz, rumo a cidade 
maravilhosa, Rio de Janeiro, 
onde estarão sendo 
realizados os festejos 
comemorativos do 
cinqüentenário dos 
Alcoólicos Anônimos no 
Brasil. As festividades 
deverão acontecer em maio 
quando estarão se reunindo 
no Rio membros de A.A. de 
todo o país além de 
representantes de vários 
países de o mundo, quando 
deverá ser apresentado um 
painel cia evolução da 
irmandade no país. O 
encontro também será 
aproveitado para a troca de 
experiências e contará com 
representantes da Região 
Tocantina, e Imperatriz 
essencialmente, que já estão 
tratando de providenciar 
transporte e locais de 
acomodação. O aniversário 
de A.A. acontece no dia 5 de 
setembro mas será em março 
de 97. as festividades dos 50 
anos de Brasil. 
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■ Conor Farias 

"Quem elegeu Ildão 

foi o povão" 

A matéria divulgada na 
página 2 - de política- do jornal 
"O Estado do Maranhão", 
atribui cm declarações 
prestadas pelo deputado 
federal Sebastião Madeira, 
candidato do PSDB derrotado 
nas eleições de 03 de outubro 
próximo passado, à prefeitura 
de Imperatriz, que o Diretor- 
superintendente do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, 
advogado e jornalista Conor 
Farias, teria sido o principal 
responsável pela eleição de 
Ildon Marques de Souza. Sem 
falsa modéstia, somos 
obrigados a reconhecer o alto 
índice de audiência alcançados 
pela Rádio e TV Capital junto à 
região de Imperatriz, porém se 

equivoca o deputado federal 
Sebastião Madeira ao dar 
crédito ao comunicador Conor 
Farias de um fato que pertence 
ao povo de Imperatriz; foi o 
povo que elegeu Ildon 
Marques para o governo 
municipal com 34 mil votos, 
sem dúvida em 
reconhecimento ao trabalho 
prestado à sociedade 
imperatrizense como 
empresário e na vida pública 
que exerceu, principalmente 
como interventor no 
município. Conor Farias se 
sentiu lisonjeado com a 
acusação do deputado 
Sebastião Madeira, atribuindo 
a ele a façanha de dar uma 
eleição ao candidato que, 

reconhecidamente tinha a 
preferência popular, causando 
a maior diferença entre os 
concorrentes já registrada em 
Imperatriz, porém fez questão 
de frisar que a vitória de Ildon 
Marques foi alicerçada na 
vontade do povo que soube 
reconhecer o melhor candidato 
e que, muito provavelmente 
esteja de certa forma cobrando 
do deputado Sebastião 
Madeira, derrotando-o nas 
urnas, uma satisfação do seu 
mandato como deputado em 
Brasília, que até agora não 
disse a que veio. Deixando os 
imperatrizenses insatisfeitos 
com sua atuação no Congresso 
Nacional. Na verdade deixando 
muito a desejar como 

parlamentar. 
Conor Farias ressaltou que 

votou em Sebastião Madeira 
em 94, quando ele se elegeu 
para a Câmara dos Deputados 
Federais, e quer que Madeira 
não fique apenas preocupado 
com águas que não movem 
mais moinhos; o que o 
deputado tem que fazer é voltar 
para Brasília e trabalhar em 
prol da região e do povo que o 
elegeu, e não ficar 
choramingando derrota. O que 
o deputado Sebastião Madeira 
tem que conseguir são mais 
verbas e recursos de verdade 
para Imperatriz, que precisa de 
maior representatividade nos 
poderes Legislativos, e não se 
limitar a falácias de jornal e 

lamúrias de quem acabou de 
perder uma eleição. O povo de 
Imperatriz votou em Ildon 
Marques porque viu o que 
Ildão fez por Imperatriz. O povo 
quer ver agora o que é que 
Sebastião Madeira, como 
deputado, fez por Imperatriz. 
Faltou trabalho, faltou voto. 
Quem não trabalha não se 
elege. 

O agradecimento do 
Sistema TucaniLs de 
Comunicação às acusações 
feitas pelo deputado Sebastião 
Madeira, vem para confirmar 
aquilo que sempre disse Conor 
Farias, a rádio e a TV Capital 
estão na boca do povo, na 
preferência do povão. E isso foi 
uma verdade que o próprio 

candidato Sebastião Madeira 
não soube enxergar, onde era 
que o povão estava. Ildão é 
povão, é voto. Conor Farias é 
povão. TV Capital faz 
comunicação para o povo, e foi 
essa sintonia que o deputado 
Sebastião Madeira percebeu, 
Conor Farias está com o povo 
assim como o povo acompanha 
fiel à melhor programação local 
de Imperatriz. Essa audiência 
acaba mais uma vez 
comprovada nas palavras 
lacrimosas do candidato 
derrotado nas urnas Sebastião 
Madeira, que afirma que Conor 
Farias deu a eleição para Ildon 
Marques. Mentira deputado. O 
senhor mentiu de novo. Quem 
elegeu Ildão, foi o povão. 

A matéria 

Madeira diz que 

foi prejudicado 

por jornalista 

ímpc-ram/, - Q depatau,; tótk; ■ 
fíú Madífoa 
camn&ik» .5 preicifo rienotóífo na 
difona ek-íçáo doctaKvü l>:t ■ú-Jo 
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cof« esse goqto v:> d.-siotoi 
tnq-cjaü)/ dí.o-e P drpotaífo. 

Acima a integra da 
matéria publicada no dia 
15 de outubro, no jornal 
O listado do Maranhão 

Novos Municípios 

Ribeirãozinho no protesto 

Não é nada extraordinário 
que um candidato derrotado 
bote a boca no trombone e 
reclame de tudo e de todos. 
Até mesmo que vá para a 
justiça reclamar contra fraudes 
e prejuízos eleitorais é normal. 
No Ribeirãozinho, futuro 
município de Governador 
Edson Lobão, está 
acontecendo algo até certo 
ponto anormal, a união de três 
candidatos derrotados num 
protesto contra a prática 
política-eleitoral empregada 
pelo prefeito eleito Nei 
Bandeira para vencer as 
eleições. 

José Paulo, Washington 
Plácido e João Herênio 
Martins se uniram para tentar 
em instância superior, um 
recurso que não se sabe ainda 
nem se será aceito, já que, 
segundo declarações 
prestadas por José Paulo, este 
recurso só deverá ser 
impetrado após a diplomação 
de Nei Bandeira. O prazo 
eleitoral, quarenta e oito horas 
após a eleição já se vai longe, 
para que a matéria fosse 
tratada em primeira instância 
a nível eleitoral. Agora restará 

a boa vontade para aceitar as 
reclamações dos três 
opositores, sendo que dois 
deles, Plácido e João Martins, 
seriara parte desinteressada já 
que não lucrariam nada com um 
parecer favorável. 

IJ ma das prerrogativas seria 
uma espécie de contrabando de 
votos praticada por Nei 
Bandeira, pois como atestam os 
três postulantes, em todas as 
pesquisas o quadro mostrava 
José Paulo e Plácido disputando 
a cadeira de prefeito na 
preferência do eleitor de 
Ribeirãozinho e, de repente, são 
surpreendidos com a vitória de 
Nei. 

Numa visão mais otimista, 
chega-se à conclusão que essa 
será mais uma choradeira de 
perdedor às portas do TRE, já 
que pesquisa jamais serviu cie 
parâmetro para a justiça eleitoral. 
Caso José Paulo, Washington 
Plácido e João Herênio Martins 
não consigam reunir provas para 
dar sustentação a qualquer tipo 
de denúncia de fraude nas 
eleições do Ribeirãozinho, 
dificilmente esta denúncia 
deixará apenas para servir de 
manchete de jornal. 

■ Clientelismo 

Plácido gastou 

e não levou 

Washington Plácido, 
candidato a prefeito no 
Ribeirãozinho, foi 
surpreendido no meio da 
campanha por uma visita da 
Polícia Federal que acabou 
flagrando um ato de 
clientelismo praticado pejo 
candidato, <• que constitui 
crime eleitoral. O processo 
eslá com a justiça que afe 
agora não se pronunciou. 
Porém, no futuro município 
de Governador Edson 
Lobãp, Washington Plácido 
não perde â esperança de i 
continuar no auge da 
política local e se alia a dois 
opositores, João Martins e 
José Paulo para tentar 
derrubar Nei Bandeira. A i 
Polícia Federal, no flagrante 
de clientelismo dado em 
Washington Plácido, acabou 

recolhendo inúmeras 
sacolas que seriam 
distribuídas a população 
num investimento 
consideraveldo candidato. 
Pois e. isso c o que 
acontece com quem vai na 
contramão, paga caro c 
ainda nao leva. 

ADVOGADOS 

Wilson Filho e Avelino do Carmo 
OAB.MA - 4431 e OAB.PA-1574 

RUA GODOFREDO VIANA N0 100 - SL. 203 
(Entre as Ruas João Pessoa e Rafael de Almeida) 

FONE/FAX (098) 722 - 1838 
nsPTLRATRIZ - MARANHÃO 

(..colocarei a Justiça como prumo...) Is. 28.17. 

ÚfiarJiat Cifax/sÈ ÇÍÁ//10 

OAB.MA 748 e OAB.GO.2024 

RUA GODOFREDO VIANA N0 3456 - BACURI 
(Entre as Ruas João Pessoa e Rafael de Almeida) 

FONE 721 - 1999 E TELEFAX 723 - 3158 
IMPERATRIZ - M AR AN H AO 

r ^ 

GASTROCUNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Video Endoscopia, Esòfago Gastro 
Duodenoscopia, Colonoscopia, 

Retossigmoidoscopia, Clínica e Cirurgia do Aparelho Dogestivo, 
Colo-Proctologia, Cirurgia Video-Laparoscopia e 

Colangiapancreatografia Endoscopica 
Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 722-1046 

Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MA 

T*. pi -Vifo 
i? 
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i|M .J 

Serviços e peças para 

REFRIGERADORES, 

COMDICIONABORES DE 

AR e BALCÕES FRIOS. 

Wdson Sales - Técnico 

CGC: 00.455.587/0001-23 Insc. Est. 121.411.834 

Rua Henrique Dias, 157 - Bacuri. 

Fone: 721-7357 
IMPERATRIZ MARANHAO i 

Sintonize a I Rádio Capital AM | 95 0 

1 
Khz, 10 mil watts de 

A Sua Melhor Onda. L ~-se 

potên cia. 

♦ 



JORNAL CAPITAL Sexta-feira, 18 de outubro de 1996 □ economia □ 5A 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Hora agora é de 

"união de forças" 

Depois de ter o seu 

nome referendado 

pelo Tribunal 

Superior Eleitoral 

(TSE), o prefeito 

eleito de Imperatriz, 

Ildon Marques de 

Souza, deve contar 

agora com o apoio 

maciço da população 

em torno de sua 

administração a partir 

de janeiro do próximo 

ano. "Ele agora é o 

prefeito eleito de 

iodos", observava 

ontem ■um dos ilustres 

membros da 

sociedade local que 

não votou em Ildon 

Marques mas 

reconhece que a hora 

agora é de "união de 

forças", deixando de 

lado as paixões por 

este ou aquele 

candidato durante a 

campanha eleitoral 

para olhar de frente 

para os interesses da 

comunidade, 

colocando à 

disposição do novo 

chefe do Poder 

Executivo, todas as 

condições para que 

ele possa 

desempenhar com 

lliberdade a sua 

gestão. 

Colocar de lado as 

paixões de campanha 

e partir para a união 

de forças com o 

prefeto eleito, é sem 

duvida o melhor 

caminho a ser 

trilhado a partir de 

agora ao lado de 

M erc^uTo- financeiro' 

Poupança 

Hoje   

Amanhã   1,11% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1 759). 

Ufir 

Semestral até 31 de dezembro de 96: 

R$  0,8847. 

Dólar 

* Paralelo R$ 1,05 

* Turismo   R$ 1,04 

* Comercial   R$ i ,02 

Cotações de ontem (meio-dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F: 

   12,63. 

Salário Mínimo 

Ouíubro/9ó R$ 112,00. 

Salário Família 

Outubroo/96 .' R$ 7,66. 

A mÀ/eyrbaricwte&A CXI 

* Raimundo Nonato Siqueira Filho (Dismape/ 

Condipe). 

Aniversana hoje e recebe os parabéns e votos de 

muitas felicidades do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo 

e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua Alagoas - Centro. Fone; 

721-3565. 

Ildon Marques, 

visualizando tão 

somente, a retomada 

do desenvolvimento 

da Princesa do 

Tocantins. 

Quem mais se 

habilita9 

Aos 

professores 

Tendo retornado de 

Belém do Pará onde foi 

para prestar assistência 

à sua mãe, dona Ceei, 

que vinha enfrentando 

problemas de saúde, o 

empresário Francisco 

Evilásio Teixeira de 

Melo envia embora 

tardiamente, os 

cumprimentos pessoais 

de todos que fazem a 

Livraria Imperatriz, à 

querida classe dos 

professores pela 

passagem do seu dia, na 

última terça-feira, 15. 

"Embora 

tardiamente, quero 

mandar o meu abraço a 

todos os nossos 

professores", disse 

ontem Francisco 

Evilásio ao lamentar 

sua ausência em 

Imperatriz no dia (15/ 

10), data em que a 

categoria recebe todas 

as homenagens, mais 

do que justas, de toda 

a sociedade. 

Vale o registro. 

Quina 

Dezenas sorteadas 

ontem para o concurso 

245 da Quina: 

16, 25, 27,28 e 69. 

Dia 

do Médico 

Comemora-se hoje, o 

Dia do Médico. 

A Associação 

Médica de Imperatriz, 

tendo à frente o 

presidente Francisco 

Maia, realiza a partir do 

início da noite, uma 

programação em sua 

sede, incluindo a 

inauguração de um 

ginásio poliesportivo e 

palestra, entre outros 

pontos 

Humor' 

Dois espermatozóides estão navegando dentro 

do corpo de uma mulher. Um fala para o outro: 

— Cara, como estou cansado! Ainda falta muito 

para chegar ao útero? 

— Útero? - responde o outro - ainda nem 

atravessamos todo o esôfago... 

(Playboy/Ago/96). 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/HOJE: Hospital 

das Clínicas (721-2640); PEDIATRIA: Hospital 

Nice Lobão (721-8174); OBSTETRÍCIA; Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 

ORTOPEDIA: Clínica de Acidentados (721-6454). 

* Oferecimento: Droga Sol, na Luís Domingues, 

esquina com a Rio Grande do Norte (Mercadinho), 

de plantão até às 2IhOO. Fone: 721-6755. 

Videocassete 

Vende-se ou troca-se por mobilete, um aparelho de vídeo 
cassete, Semp Toshiba, 4 cabeças, novo, na caixa. Tratar com 
este colunista pelo 7214135 (deixar recado na Servet), ou na 
Rua Bom Futuro, 551. 

Vale o registro com 

os nossos parabéns à 

todos os médicos, sem 

destinçào de nomes, 

para não cometermos 

possíveis indelicadezas, 

na certeza de que os 

nossos amigos saberão 

entender que estão 

incluídos em nossa 

homenagem. 

Super 

Sena 

01,04,31,33,34 6 37. 

Pintor 

Você que é pintor, 

receba também a nossa 

homenagem pela 

passagem do seu dia 

hoje. 

Securitário 

Hoje, 18, o dia presta 

também homenagem 

aos securitários. Ou seja, 

aos profissionais que 

mexem com seguros. 

Vale também os 

nossos cumprimentos. 

■ w 

j4bro espaço hoje para prestar uma justa homenagem (in 
memorían) ao saudoso Arlem Gonçalves da Silva (aqui em 

foto de 1985), que vinha sofrendo problemas de saúde e 
no último dia 10 terminou morrendo na casa de seus 
pais, após enfrentar, infelizmente com insucesso, uma 
hemorragia interna que lhe valeu a vida em seus plenos 
41 anos de idade. Espírita, membro do MEIMEI, Arlem 

Gonçalves da Silva era de personalidade forte, 
inteligente, culto, meticuloso naquilo que ele mais 

entendia, entre outras áreas: o ramo do comércio de 
flores, um pioneiro na cidade à frente conhecida 
Floricultura La Rose, ali na Rua Coronel Manoel 

Bandeira, 1851, esquina com a Travessa São Domingos. 
Arlen Gonçalves da Silva era filho do sr. Arnaldo 

Gonçalves da Silva (ex-Predial, hoje dedicado a serraria 
no Itinga) e da sra. Madalena Gonçalves da Silva, 

tendo deixado cinco irmãos: Arnalene (Noê), Arnaldo, 
Atila, Valéria e Virgílio. Era divorciado da sra. Maura 

Pires, que continua integrada à La Rose, cuja 
administração continua com a família Gonçalves, 

segundo palavras de dona Madalena, sua mãe. Fica o 
registro em forma de homenagem e votos de pesar à 

família enlutada de Arlem Gonçalves, que era antes de 
tudo, "um amante das flores, da natureza." 

Materiais para 
;/{ hsi/l JS7 escritório, escolar, 
^fU/UUy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
• preço da praça. 

IMPERATRIZ 

W'' p:"3moçâo em peipel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
dsma) papei repórter (tipo) R'$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 
■   —  " ^ 

Rua Slmplíciç Moreira, 

1478, Céntro. Cx. Postal, 

353. Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

. ! 

Kl 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA 

* 

Clinica Lab. e Pet ShSp^ 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais 

o-ri 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique x 

Soares e Silva 
Médico Veterinário 

CRMV/TO - o204 
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■ Legislativo e Executivo 

Líder quer melhor atuação dos poderes 

Os moradores da Vila 
Redenção estão satisfeitos 
com o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pela 
Associação comunitária, que 
ao invés de cobrar 
saneamento básico dos 
poderes públicos prefere lutar 
em prol de uma melhor 
educação para seus filhos. 

O presidente da 
Associação. José Batista 
Nunes da Silva, acredita que 
é na educação que está o 
futuro do Município. 
"Inclusive, acreditamos que 
com o retorno de lldon 
Marques para a Prefeitura de 
Imperatriz, a educação de 
nossos filhos continuará 
sendo prioridade", disse. 

Ao se reportar sobre as 
dificuldades que enfrenta, 
independente da luta que 
ficou de lado. José Batista 
afirma que as ruas do bairro 
são maltratadas, pois 
continuam tomadas de lama. 
e nelas o esmolo corre a céu 
aberto, podendo provocar 
inúmeras doenças. 

Como presidente da 
Assoc iação Comunitária. José 
Batista comentou. em 
entrevista ao Jornal Capital, 

rs 
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Líder comunitário 

justifica interventoria 
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Snneamonto básico ausente: riscos para os moradores da Vila Redenção 

sobre suas perspectivas para 
o ano de lú!)7, quando serão 
empossados o novo prefeito e 
os vereadores 
imperalrizenses. para quatro 
anos de mandato 

"Ku espero, 
principalmente da Câmara de 
Vereadores quanto do 

prefeito eleito lldon Marques, 
que eles façam um trabalho 
de base nos bairros, para que 
tomem conhecimento dos 
problemas surgidos em todos 
os bairros da nossa cidade . 
comentou. 

Kle entende que. hoje. 
todos os bairros da reyiao 

periférica, assim como os 
povoados do Município, 
encontram-se < m total 
abandono. "O Centro de 
Imperatriz, não. Mas todos os 
bairros estão abandonados, 
precisando de um cuidado 
especial do Legislativo e do 
Lxecutivo 

Na opinião de José 
Batista, a administração do 
interventor Dorian Menezes 
tem sido satisfatória, "pois 
ele, o chefe do Executivo, 
tem deixado transparecer 
sua boa vontade". 

Ele completa afirmando 
que "o interventor estadual 
no Município, nomeado pela 
governadora Roseana 
Sarney, tem trabalhado e 
prestado um serviço di.uno 
à nossa cidade". 

O líder também 
acrescenta que "não posso 
ser contra o que Dorian tem 
feito", e justifica que o 
realizado ale ajjora fica 
muito além dos seus 
esforços como 
administrador. 

"O doutor Dorian Riker 
Teles de Menezes tem sido 
uma pessoa responsava 1. e 
que tem aplicado os 

v: 

José Batista, líder connmhnjio 
recursos do Governo do 
Estado com coerência dentro 
do Município", afirmou. 

No entanto, faz um apelo 
para que a Vila Redenção não 
permaneça no estado de 
abandono em que se 
encontra, "f aço esse apelo ao 
nosso atual interventor, com 
muito respeito". 

Crise assola 

construção civil 

Presidente do Sindicato da categoria 

nega que existam perspectivas de 

melhora para 97 

105 FIV1 Apresenta: 

Esquecida por todos os 
governantes de um modo em 
geral, a classe dos 
trabalhadores na construção 
civil de Imperatriz critica 
posição dos governantes, 
sejam a nível federai, estadual 
ou municipal. 

O presidente do Sindicato 
da Construção Civil, 
Washington Luís, diz que os 
responsáveis para tanto são 
os administradores: Dorian 
Menezes, de Imperatriz; 
Roseana Sarney. do 
Maranhão; e Eernando 
Henrique Cardoso, do Brasil. 

"Imperatriz • uma cidade, 
onde nossa categoria enfrenta 
total crise, e sem nenhuma 
perspectiva de melhoria", 
disse. "E não vimos, ate agora, 
nenhuma preocupacao dos 
nossos governanlov cm 
resolver essa <iluacao 

A única posição do Sindicato 
do setor é reivindicar, o que tem 
acontecido insistentemente. 
Mas não há S( nsibilidade 
alguma por conta dos chefes 
dos poderes Executivo federal, 
estadual e municipal parecem 
não darem a mínii ia 

"Nos não somos ouvidos 

pelos governantes", lamenla o 
presidente, acrescentando 
que muitas reivindicaçõí s 
fofam feitas, sem que 
nenhuma ate agora Iivesse 
nn recido a alençao de 
qualquer que seja a autoridade 
executiva. 

Nem mesmo a eleição do 
prefeito lldon lai ques 
deixam os trabalhadores da 
construção civil em clima de 
otimismo."Hoje noseslamos 
que nem São Tome . brincou, 
ao acrescentar fim "e mesmo 
só vendo para fine possa 
crer". 

Sindicalista quer prefeito inteligente 

O presidente do Sindicato 
da Construção Civil, 
Washington Luís. enumerou 
que hã diferença entre os 
empreendimentos que são 
realizados na capital do 
Estado, São Luís, e os que. ao 
contrário, deixam de 
acontecer em Imperatriz. 

Ele deixa de lado as 
eventuais críticas contra o ex- 
interventor estadual em 

Imperatriz, lldon Marques, por 
entender que qualquer cidadão 
que viesse assumir o cargo de 
prefeito, pouco poderia fazer 
em prol dos trabalhadores na 
construção civil. 

Defende que "de olvas 
eleitoreiras a construção ivil. 
em Imperatriz, já sc em mira 
cansada". Afirma que "temos 
que pensar mais alto e com 
mais inteligência, defendendo 

a retomada do crescimento 
de Imperatriz". 

"Não é uma obra aqui e 
outra ali que vai resolver o 
problema de Imperatriz. O 
que vai resolver o problema 
(la construção civil é a 
retomada do crescimento. 
Precisamos de pessoas 
inteligentes e que pensem 
alto, no sentido de levantar 
essa cidade", concluiu. 
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Double Vou 

Dia 24 de outubro - quinta-feira, no 

Ginásio de Esportes do Juçara Clube 

Ingressos: R$ 10,00 (limitados) 
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Marwel é campeão do Torneio Infantil 

Torneio promovido pelo coronel Diógenes Dantas foi bastante movimentado 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

São Luís 
O torcedor da capital do 

Estado tem mais vantagens 
para torcer pelo seu clube e 
ganhar prêmios. Na partida 
entre Moto x Santa Cruz, 
por exemplo, o torcedor que 
quiser apostar na indicação 
do vencedor do jogo de 
amanhã e ganhar brindes já 
pode fazê-lo. As apostas, nos 
moldes do que já vem sendo 
feito pelas televisões do Sul 
do País, possibilitam o 
sorteio de vários brindes, 
entre eles: televisores, 
geladeiras, bicicletas, vídeo 
cassetes e outros, tudo via 
computador. Os que 
acreditam na vitória do Moto 
Clube devem ligar para 
0900-11-10. Aqueles que 
acreditam mais no Santa 
Cruz, ligam 0900-11-20. Se 
der empate, todos os 
apostadores estarão 
concorrendo aos prêmios. 

Interior 
Por enquanto apenas a 

capital pode participar, 
porque o sistema ainda não 
foi requerido junto à Telma 
para funcionar também no 
interior. Mas a intefição é 
estender às principais 
cidades do Estado onde haja 
condições técnicas para isso. 
Em Imperatriz, por exemplo, 
a capacidade de terminais 
telefônicos dão condições 
para a realização do sistema. 

Brasil 
O presidente do Moto 

Clube, José Rodrigues, 
confirmou interesse em uma 
partida do selecionado 
brasileiro de futebol em São 
Luís ainda este ano. Nesse 
sentido, ele determinou que 
o supervisor do clube. 
Hraide Ribeiro, fosse até a 
capital piauiense e 
entregasse ao representante 
da Confederação Brasileira 
de Futebol, a proposta 
financeira. 

Preocupado 
José Rodrigues está 

preocupado devido o 
interesse de outras cidades 
nos jogos do Brasil, mas Zé 
Raimundo espera sensibilizar 
a CBF a trazer um dos jogos 
do Brasil, que serão 
disputados até o final do ano 
para São Luís. A preferência 
do diretor do Moto seria 
principalmente no amistoso 
contra a Nigéria, que está 
quase certo para o início de 
dezembro em local ainda 
não definido. 

São Luís 
A capital maranhense é 

uma das poucas capitais 
onde a Seleção Brasileira não 
joga há mais de dez anos. 
Conseqüência da 
inoperância das 
administrações da 
Federação de Futebol. 
Segundo Braide Ribeiro, a 
notícia do interesse na 
realização da partida da 
Seleção do Brasil em São 
Luís agradou ao 
representante da 
Confederação. 

Discussão 
O rei do futebol, Pelé, não 

quer discutir nova Lei do 
Passe. A nova resolução que 
estabelece as regras para o 
passe livre dos jogadores 
deverá ser publicada hoje no 
Diário Oficial da União. O 
ministro dos Esportes, 
Edson Ar antes do 
Nascimento, o Pelé, que 
esteve na Comissão de 
Educação da Câmara, não 
aceitou a sugestão dos 
deputados, que pediram para 
que a nova Lei do Passe fosse 
discutida na casa, junto com 
outros dois projetos dos 
deputados Enrico Miranda 
(PPB-RJ) e Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), que tratam sobre o 
mesmo tema. 

Não gostou 
O ministro rebateu 

dizendo que muitos 
jogadores tornam-se 
escravos dos clubes, e citou 
o jogador Edmundo, do 
Vasco, equipe da qual 
Miranda, um dos que mais 
questionaram a nova lei, que 
fixa o passe livre para os 
jogadores com 27 anos em 
1998, 2(1 anos em 99 e 25 
anos no ano 2.000 . 

Ronaldinho 
O craque do Barcelona, 

Ronaldinho, saiu todo 
babado de Terezina. Pela 
narração de Galvào Bueno, 
o jogador lodo mês lhe 
manda dois veículos de 
gratificação. A babação foi 
tão grande que o narrador 
padrão da Globo comparou 
o mesmo como o novo rei do 
futebol. Na verdade, 
Ronaldinho não fez mais do 
que deveria ter feito. A 
forma como foram feitos os 
gols é outra questão. A raça 
de Ronaldinho foi 
fundamental para a vitória 
brasileira e jogando ao lado 
de Edmundo se mostrou 
mais entrosado. 

O tenente-coronel, 
Diógenes Dantas, juntamente 
com a Escolinha de Futebol 
Marwel, realizaram no último 
sábado, por ocasião do Dia da 
Criança, uma grande 
competição esportiva no pátio 
interno do quartel. Entre as 
competições realizadas, o 
grande destaque ficou com a 
natação, onde os alunos do 
Marwel conseguiram as 
primeiras colocações. 

No futebol, o grande 
destaque ficou para o Marwel 
"A", que derrotou na final a 
equipe dos Três Poderes, do 
bairro Juçara, pelo placar de 1 
a 0. O presidente da escolinha, 
professor Moreira Silva, esteve 
coordenando a garotada e ficou 
bastante satisfeito com a vitória 
conquistada. 

Para chegar a classificação, 
a equipe do Marwel "A" 
empatou em 1 a 1 com o 
Marwel "C" e os Três Poderes 
derrotou o Marwel "B" por 5 
tentos a 1. 

■ Primeira divisão 
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Alunos do Marwel "A" exibem medalhas 

Decisão 

A decisão entre Marwel 
"A" e Três Poderes foi 
bastante equilibrada, com as 
duas equipes procurando 
definir o jogo a todo 
momento. O Marwel, mesmo 
jogando melhor, só conseguiu 
chegar ao gol da vitória aos 
11 minutos do segundo 
tempo, através do zagueiro 
Paulo Moraes, que numa 
cobrança de falta deu cifras ao 
marcador. 

Paulo Moraes foi 
considerado o melhor jogador 
do torneio, assim como o 
nadador Júnior foi o destaque 
na natação. O coronel 
Diógenes Dantas distribuiu 
mais de 50 medalhas a todos 
os participantes da festa 
alusiva ao Dia da Criança "A 
criança é o futuro do Brasil e 
por isso temos que ter o maior 
carinho por elas", reafirmou 
o coronel. 

Ajuventus enfrenta Corinthians amanhã 

Dois jogos movimentam a 6a rodada do Campeonato Amador 
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A Ajuventus Futebol Clube 
(foto) tem compromisso difícil 
pelo Campeonato Amador da 
primeira divisão, contra o 
Corinthians. O timão vem 
subindo de produção e o elenco 
campeão do primeiro turno e 
líder do segundo está alertado 
para as pressões que possam 
vir a acontecer no decorrer da 
partida. 

O técnico Mauro, da 
Ajuventus, realiza coletivo 
apronto hoje a tarde, quando 
definirá sua equipe para esta 
partida. O treinador não tem 
nenhuma dúvida com relação 
a escalação e garantiu à 
reportagem que a equipe será 
a mesma que enfrentou o time 
da Polícia Militar, na quinta 
rodada da competição. 

Ajuventus, campeã do primeiro turno é o líder da Ia divisão 

O Corinthians, que atualmente é dirigido pelo craque Xaxado. após fazer um tumultuado primeiro turno, vem 
conseguindo manter uma boa campanha neste segundo turno. A confiança do elenco é pelas seguidas vitórias nesta 
fase. 0 Corinthians é o único clube neste segundo turno que ainda pode evitar que a Ajuventus consiga por antecipação 
a conquista do titulo desta temporada. 

A torcida corintiana promete empurrar a equipe para tentar tirar pontos da Ajuventus. Os diretores do Marilia 
também estão interessados no resultado. Caso o Corinthians venha a perder a partida, a Ajuventus é praticamente o 
campeão municipal de 1996. 

Moto Clube faz apronto hoje 

O Moto Clube realiza 
treinamento hoje a tarde, 
visando o clássico de amanhã 
contra o Santa Cruz, de Recife, 
no Castelão. A diretoria 
motense conseguiu junto à 
Secretaria dé Despir tos de São 
Luís, autorização para que o 
técnico Tatá realizasse os 
coletivos no próprio estádio, 
onde será disputada a partida. 
A preparação consta de treinos 
tático e coletivo. A intenção do 
treinador para a partida contra 

o Santa Cruz é fazer apenas 
três substituições durante a 
partida. Na defesa, além de 
Lúcio Surubim no lugar de 
Edinho, Helinho retorna à 
laleral-esquerda e Alexandre 
Agulha volta para q banco de 
reservas. 

No meio campo sai Abílio e 
entra, provavelmente, 
Raimundinho, que vem 
treinando com destaque. O 
treinador adiantou que tudo 
será definido no apronto, que 

será realizado logo mais no 
Castelão. No ataque, a 
novidade poderá ser a estréia 
de Brinquedo, no lugar de Gil, 
que ainda se recupera de 
catapora. 

Opção 
O jovem Carlinhos, da 

equipe de Juniores, é mais uma 
boa opção para o ataque. Com 
apenas 17 anos, ele tem 
demonstrado muita habilidade 
e se constitui no artilheiro da 
equipe no Campeonato 

Estadual da categoria. 
A partida é aguardada com 

muita expectativa pelo 
torcedor motense, que 
promete se reunir em um bom 
número no estádio Castelão. 
No Santa Cruz a única 
novidade é a estréia do atacante 
Jean, ex-Vasco da Gama. O 
jogador vem treinando bem e 
tem garantida sua escalação na 
equipe, ao lado do seu ex- 
companheiro de clube, Zé do 
Carmo. 

Assistência Técnica 

Revendedor autorizado BINA - Identificador de Chamadas Telefônicas 

BINA: Iderítííkn o número do assinante chamador 

■ ■- Rua Piauí, ns,12 - báirro Juçara - Fone: 721-2337 - hnperatriz - Maranhão 
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Dr. Adindo Assunção, titular da Roubos e Furtos investiga o caso com cautela 

Rodoviário ficaram surpresos 
e foram comemorar lá 
mesmo^na Rodoviária, pois 
hr 

Carlos André, foi apresentado 
Leio "rehsrnA^ten 
começaram a beber e 
aitíaiftbdodnaiinl oídia; 
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Investigações continuam sendo feitas 
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C) delegado Arlindo muita cautela, uma vez que o de Montes Altos e após 
Assunção, titular da Delegacia veículo estava em posse de passarem a noite em 
de Roybo^e Furliis, continua Carlos André. Abelardo e companhia de Carlos André, 

s.ações Claumimseirvmdo informações foram convencidos, pelo c yiy^sjittalcki-ai ^U-aa^Tes ClaiUHb^sçguudirinfiiriü^çpe^ . 
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ipubj). dy,vett-uloí -iia região, eslavãm na Rodoviária apenas Ajo dia seguinte, os irmãos e 
josnVuKdãlmó e Cíanírhr aguãrdahdó o ôiiibüs 'para Carlos André foram 

viajarem para a vizinha cidade surpreendidos pela Policia. i^laiisei^U^ii^est igados (.:om 
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acrt^cenl.ou: "porque o 
secretário não fecha as portas 
do Quinto Distrito Policial e não 
traz os agentes e o delegado 
para o Primeiro Distrito e monta 
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efe Iflti^atri^fqqémcjârno siiíu & A1 criação !tlà> nova délegacia 
condições criou recentemente causou revolta para a 
mais uma delegacia, que população, que passa a não 
seguido foi*, apurado entender mais nada. "Ao invés 

genlíMueatej*;® ^|l;jí ) ^..^s^ilo nu 

inais agentes pãrã montar um 
grãhdé esqmMna de segurança, 
nomeia mais um delegado, 
para trabalhai* com quem?", diz 
indignado, um pai de família, 
que hápouco temix) jKMdeu um 
filho no bairro Santa Rita, vítima 
daíVioléncia. 

|)ai. da^y^ima^.a|nua 

umá forte cqüipe|. 
Despejo 
Outra informação que 

chegou à redação do Jornal 
Capital, ainda com relação ao 
despejo, é que o proprietário 
do local onde estão 
funcionando as delegacias, 
entre elas o 1° DP, irá entrar 
na Justiça com um pedido de 
despejo das mesmas. Segundo 
informações, as casas pré- 
fabricadas naquele local pela 
Case ma. há alguns anos atrás 
fazia parte de um projeto de 
uma construtora que 
executava obras na cidade 
com a conclusão das obras. O 
empresário responsável 
mudou-se de Imperatriz e fez 
um contrato de locação com a 
Policia Civil de Imperatriz por 
um determinado tempo, e que 
este contrato já teria vencido 
ha mais de ano. 

'asa. é arrombada no bairro Bacuri 
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Joberth Aleixo 

Furto de bicicleta fV| 
Carlos Amorim da Silva 

Trindade, maranhepsi^ 
solteiro, 18 anos de idade, 
comunicou na Depol que leve 
sua bicicleta Montam Bike^ 
ano %. cor azul, roubada. O 
comunicante disse na Depol 
que a bicicleta estava em 
posse do seu irmão menor 
Cleyton da Silva Trindade» de 
lá anos. que por descuido do 
mesmo a Bike foi levada,dp 
pátio do Colégiq UorgiY^l , 
Pinheiro de Souza. 

vários tapetes e 
outros. O falo ocorreu por 
volta-das 21:00 horas da 
líltima terça-feira, quando a 
queixosa se encontrava na 
casa da mãe, que fica às 
proximidades. 

Perda de documentos I 
Gilson de IVJoraes 

Nascimento, iiíararíhé n se, 
casado. 25 anos de idãdé, 
esteve ha Pejyõl ' Jjará 
comunicar que perdeti todos 
os seus documentos pessóãfe: 
tais como: Carteira dé 
Identidade, litirio1 Kleitiiral 
entre outros. O caso foi 
levado ao conhecimento das 
autoridades. i i () 

Agressão física 
( Milton SaiTt<ís.|Cardoso, 

natiival de Amaranle,, solteyrp,. 
25 anos .(je ulailq, rçsidenlç, 
na Rua,|L>ará, bairro Nova. 
lmperatrizp çoimçniciou ip> 
Segundo Dislrilo Policial, qu^ , 
um eleniénto (iesçonhecidó 
lhe agrediu cóm vários socos ' 
e pojíiapes. Segundo () 
comunicanle. o motivo da 
agí'éssã()é'dbs'c()nhécutó, 

(ruélxóso, sétiéü iwirVóltãdãT' 
22:0h hÕráC. qnãhdo mésínõ11 

se éfiéõíitfavtlVã1» HarRééãiitó 
da SaiMladévJpnmhio suai 
residência. )|jioid .^ ; i:obj,! » 

Perda de documentos II 
O aposentado Jose Maria 

de Lima, brasileiro, 
maranhe n se, ca sado,,?^ .aiw^s 
de idade, comunicou na DeiK)l 
que lambem perdeu uma, 
porta cédula contendo várioSj 
documentos pessoais e a 
importância de RS 39 (Irinla 
e nove reais). Segundo o 
queixoso, o fato ocorreu ha 
última segunda-feira, qtíando 
o mesmo se encontrava rio 
centro comercial Jde 
Imperatriz. ur^ü) 
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Arrombamento q 1> 
Jandira dos Santok Silva, 

paraense, casada. 45 ãiiOít de 
idade, comerciante, residente 
na Rua Bela, bairro do Bacuri, 
compareceu na Depol para 
comunicar que elementos 
ainda não identificados 
arrombaram sua residência e 
retiraram vários objetos 
como: um bolijão cie gás. um 
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2o Distrito 

Delegado 
Cynara Ellza 

Escrivão 

Torquato 

Perito 
Mário Amorim 

Telefone de Plantãóí: 

722-1287 

Eliane 
Eusébio 
Roberto 

José Freitas 

Comissário 
Moraés 
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trabalha em uma fazenda às 
proximidades de João Lisboa. 

O fato ocorreu na 
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