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Valdinar recua e silencia diante 

do desafio de Otair Moreira 

Informes 

BC 

determina 

aumento 

O Banco Central adota 
medida punindo 
importadores que não 
vinham cumprindo 
' ^terminação de fechamento 

«ae câmbio à vista para até 180 
dias. 

A decisão foi de aumentar 
a multa que vinha sendo 
sendo cobrada. 

A entra em vigor nesta 
quinta-feira dia 25, e será pré- 
fixada para capital de giro. 
Confira na Página 1-7 

.áar Comercial 
Compra   _R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda   R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1,135 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,080 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,110 
Ouro (g) 
Venda RS 11,36 
Poupança 
Rendimento - 1,1263% 
Ufir 
Valor R$0.9108 
Salário Mínimo 
Setembro   RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

Gôncavo e 

Gonvexo 

Página 1-3 

Capital 

Social 

Página 2-3 

Sociedade em 

Expressão 

Página 2-2 
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V&féfrmT Bn ros (alto á esquerda) ê desafiado por Otair Moreira (destaque à direita) 

O vereador Valdinar Barros, 
PT, foi desfiado a abdicar de 
seus vencimentos. 

O desafio partiu do vereador 
Otair Moreira, PTB, depois que 
Valdinar declarou na imprensa 
local que os parlamentares 
"estão ganhando muito para 
nada fazer". 

Otair Moreira disse que 
Valdinar Barros está 
denegrindo a imagem da 
Câmara Municipal. 

"O Parlamento é a garantia 
da normalidade democrática", 
disse. 

Otair Moreira disse quem 
menos de um ano de mandato, 
já trabalhou mais do que os 
quase cinco anos de atuação de 
Valdinar Barros. 

"A função primordial nossa 
é legislar, apresentando 
projetos de lei e lutando pela sua 
aprovação. 

O vereador Valdinar não 
pode tirar ele, pelos outros", 
disse Otair. Página 1-3 

INDICADOR 
■ Educação 

Juventude analfabeta 

chega a 30% no MA 

f 

; ^ 
Juventude maranhense tem alto índice de analfabetismo 

Os dados, de uma 
pesquisa realizada pelo 
Ministério da Educação 
foram analizados pelo 
deputado federal Neiva 

3 Moreira, PDT. 
O parlamentar disse 

acreditar na necessidade 
maior de investimento para o 
setor. Ele adverte que o 
Maranhão não atinge a média 
do Nordeste, que é a menor 
do país. 

A pesquisa do Mec, 
mostra que na faixa etária de 
15 a 30 anos, 30% da 
juventude maranhense não 
sabem ler nem escrever. 

Veja outros números da 
pesquisa na Página 1-5 

Bonfim é transferido 

para Pedrinhas 

Transferência do fugitivo da justiça 

maranhense acontece ainda está 

José Ribamar Bonfim, "Zé 
Bonfim", 50 anos de id^de, 
foragido da Justiça maranhense 
desde de 1987, foi preso no 
último dia 18, em Boa Vista - 
Roraima. 

José Bonfim estava em sua 
residência em Roraima quando 
foi localizado pela Polícia Civil 
de Imperatriz, que contou ainda 
com o apoio da Polinter daquele 

■ Brasília 

semana 

estado. 
Os detalhes da transferência 

de Bonfim, para a capital 
maranhense é mantida em 
sigilo por medida de segurança. 

O delegado regional de 
Imperatriz, Luciano Abreu, por 
medida de segurança, deixou 
de revelar os detalhes da 
operação de transferência de 
José Bonfim. 

O senador Júlio Campos 
defendeu a revisão do horário 
de funcionamento das 
agências bancárias. 

Srgundo ele, o novo horário 
não trouxe os resultados 

esperados pelo governo para a 
economia nacional. 

Para Campos, o novo 
expediente prejudica mais, do 
que ajuda a economia. 

Página 1-5 

Cultura 

Sinfra inicia reconstrução 

do Centro de Cultura Popular 

A Secretaria de 
Infraestrutura dá início esta 
semana às obras de 
reconstrução do Centro de 
Cultura Popular. 

Localizado no Parque 
Anhanguera, a obra atende a 
uma reivindicação da Associação 
Cativos de Capoeira. 

Página 1-8 

Grupo da Terceira Idade 

comemora dia do ancião 

No próximo sábado, 26, o 
Clube da Terceira Idade 
desenvolve uma programação 
comemorativa ao dia do ancião. 

A festa, contará com 
celebração de Missa em Ação de 
Graças na Catedral de Fátima, e 
uma seresta. Página 1-8 

M Vereadores 

Deficientes lançam campanha 

e 

m 

Vereadores analisarão projeto que beneficia deficientes 

A Associação dos 
Deficientes de Imperatriz 
lança em outubro uma 
campanha para a contrução da 
sede da entidade. 

Os deficientes querem dos 
vereadores, a aprovação de 
um Projeto de Lei obrigando 
as empresas, a adaptarem 
rampa de acesso aos ônibus 
do sistema de transporte 
coletivo. 

Página 1-8 
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FCI incentiva a cultura na cidade 

As pessoas que têm um projeto cultural podem uscar financiamento 

através da Fundação 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI), criada pela 
Lei Municipal nQ 784/95, 
durante a interventoria do 
prefeito Ildon Marques, tem 
dois objetivos maiores, que são: 
a defesa e o desenvolvimento 
das manifestações culturais no 
município de Imperatriz e o 
intercâmbio com entidades 
culturais em níveis municipal, 
estadual, nacional e 
internacional. 

Ligada à Prefeitura 
Municipal de Imperatriz 
através da Secretaria de 
Educação, a FCI é uma 
instituição de personalidade 
jurídica, com estatuto e 
regimento interno próprios. 

Projetos 
Boa parte dos eventos 

culturais ocorridos na cidade 
foram encampados pela FCI 
com o objetivo de serem por ela 
financiados: Feira de Artes de 

Imperatriz; Festival de Poesia. 
Crônica e Conto; Projeto 
Platéia; Salão de Artes 
Contemporâneas (Saci); CD 
Canta Imperatriz. 

Nessa nova fase, a FCI já tem 
vários outros projetos que 
devem ser desenvolvidos com 
o apoio das entidades que a 
integram. O objetivo é 
implantar novos programas de 
estímulo aos mais diversos 
segmentos da cultura. Está nos 
planos da diretoria da Fundação 
a realização de projetos como: 
Cine Vídeo Muiraquità, Festival 
de Vídeo, Feira Permamente de 
Artesanato, Oficina 
Permanente de Artes, Oficina 
Permanente de Danças 
Folclóricas, Plano Editorial, 
Idéias em Foco (conferências), 
Concurso de fotografias e Arte 
é Leitura nas líscolas. 

Como funciona a FCI? 
Em sua estrutura, há dois 

conselhos, um Deliberativo, 
outro Executivo. O Conselho 
Deliberativo é composto por 17 
membros titulares e 17 
suplentes, representantes de 
entidades culturais e educativas 
que atuam no município, além 
de um representante do Poder 
Executivo e um do Poder 
legislativo municipal. 

O Conselho Executivo é 
formado por membros do 
Conselho Deliberativo, eleitos 
para os seguintes cargos: 
presidente, vice-presidente, 
secretário, secretário-adjunto, 
tesoureiro e tesoureiro-adjunto. 

Vários organismos da 
sociedade imperatrizense 
integram a FCI. São eles; 
Academia Imperatrizense de 
Letras (AIL), Associação 
Artística de Imperatriz 
(Assarli). Câmara Municipal de 
Imperatriz, Casa do Artesão, 
Departamento de Letras da 

Uema (campus de Imperatriz), 
Ufma (campus II), Grupo 
Literário de Im|)eratriz (Gruli), 
Grupo Teatral Oásis, Pluri 
(Plenária Urbana de 
Imperatriz), Prefeitura 
Municipal de Imperatriz e 
Sindicato dos Músicos de 
lmi)eratriz. 

Projetos Individuais 
Qualquer produtor cultural, 

artista, estudante, pesquisador 
ou pessoa da comunidade que 
tenha um projeto cultural e 
deseja executá-lo poderá propor, 
através de um projeto, seu 
financiamento à FCI. 

Na secretaria da Fundação 
pode ser retirado formulário 
próprio e obtidas informações 
de como dar entrada no projeto. 
Todos eles serão apreciados 
pelo Conselho Deliberativo da 
Fundação e um parecer será 
dado no prazo máximo de (K) 
dias. 

Continuam as comemorações da Semana do Idoso 

As comemorações da 
Semana do Idoso (período de 
22 a 26 de setembro) no 
Centro de Convivência do 
Idoso (CCI), instituição 
vinculada a Secretaria de 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct). O Centro 

programou uma série de 
atividades, que estão sendo 
desenvolvidas no período da 
tarde. 

Ontem (terça-feira), 
como parte da programação 
pela Semana do Idoso, 
estava programada uma 
visita ao Qiiinqüagésimo 
Batalhão de Infantaria e 

Selva (50° BIS). Ali, as 
senhoras do CCI 
participaram de palestras e 
conheceram as instalações 
do quartel. 

As atividades iniciaram na 
última segunda-feira (22) 
com um clima de nostalgia. 
Na sede do CCI, foi montada 
uma exposição de fotos 

FORTALEZA 

K N \ o ■. 

A 
m 

130 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 
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trazidas pelas idosas. O tema 
era " Recordar é viver". O 
objetivo da exposição era 
contar um pouco da vida 
daquelas senhoras. As 
melhores fotos, histórias, a 
melhor exposição, 
receberam prêmios. 

Para hoje, o Centro de 
Convivência programou um 
Show de Talentos. As idosas 
poderão mostrar suas 
habilidades na dança, canto, 
interpretação etc. Também 
será homenageada a 
senhora mais elegante, a 
mais enérgica e a que tem 
mais tempo de casa. 

Amanhã (quinta-feira), 
será a vez das senhoras 
mostrarem seus dotes 
culinários. Elas poderão 
trazer receitas de casa e 
fazer ali mesmo o seu prato. 
Haverá premiações para o 
prato mais exótico, o mais 
ornamental, e quem melhor 
explicar a receita também 
será premiada. 

Para encerrar as 
comemorações na sexta- 
feira, o CCI programou um 
passeio. Será um dia 
reservado para o lazer. As 
senhoras também farão um 
desfile de moda e 
apresentarão um jogral. 

ESTUO DO MARANHÃO 
1'REFEITl'RA I)E IMPERATRIZ 

DECRETO IN." 511/97 

Dispõe sobre a aplicação de alíquotas para pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
Cmpresas de Pequeno Porte e dá outras providencias. 

ILOD.N M A KOI ES Dt SÜI ZA. Prçfiiln Municipid dc Inipenun:. IjuiuIo de 
m, mo i/.' mis iw ibnu ik s i iiiisUIiicwihii.s e de nem do com o / .■/ mimicipol n " 

A/V 9- de 'A </<■ uhtll ,/.• 199' e huisos I c 111 do an jl do /ei Urgomai do Município de 
Ini/iero/n: 

DECRETA 

Ari. I". As aliquolas previslas mi an S" da l ei Federal ti0 9 117 de IWfe serão 
acrescidas dos seeumtes pontos percenlnars a tiiulo dc pagaineiilo do ISS 

I- i 7s lzero seienia e cincol pomo percenliial para Microempiesas coiiiribinnics 
exclusivamente do ISS, 

II- O.Çillmeiot pomo pereenlual para Microempresas coutrihumles do ISS e ICMS. 
III- . e/ldoisl pomos pertcninats para Cmpresas de Pec|iieno Cone coiilribuinies 

exclos'"-Jinente do l("\IS 
IN - n.5(iiirio) pomo perceniual para Empresas de Peíiiieno Pone ( oniribuinles do 

ISSeKAlS 

Sn. 2'- (ls ilòiuts linmi-s. pmiiissocs. excliiMH-s. piexalmni no tpie eonlmi rm 
pune ou no lodo, o tpie delcrmina a l.ei 'l i l7/'>ü 

An.3' Fsie decreto cm cm,a cm muo. n.. dala de sua puülitavàu c ialitiea o 
( onvêiiio celebrado com a I nulo poi imermedio da Recciia I cdcial - SRI cm tll 0H 07. 
'exueaiido-sc as disposivoes em eomrano 

(ÍAIUM II DO PREIUIO 1)1. IMPERATRIZ, EM ll« DL 
SF IF MItUUDE I9'r. r(, D \ INDKPKNDÊNCI \ F 11)6" n\RI PI líl.K V, 

udos \i íroi isnr.soi /A 
Prefeito 

/n 

""VA 

mrfm*. 

isiua m Miuiua 
PRF.FF.ITI RA DE IMPERATRIZ 

St 
DECRETO N." 49/97 Imperatriz, (14 de setembro dc 1997 

Abre créditn suplementar a favor da ( amara 
Municipal de Imperatriz, no valor de KS 
S(l.(IIKI,00(rínqüenta mil reais) para lim que especifica 
e dá outras prox idências. 

O Ptefeilo Municipal de l iipeianz no uso Je sua- a(nbiacães lesais ■■ de 
ecnl irnudade com o disposto 'v au 1° nem II da 1 ei 831. de in de junho de IW c incisos V e 
\ (doar, - I ,6 l.ci Oruimc.a do Município dc Impcrvlri/ 

I) E C R E 1 A 

Ar' 1" bica aberto et i lavor ea t amara Miui ena ce Impcielrv. uni er.-dno 
siqilcrneiilai nu -alo de RS ãtfStm.DOt einip.ei Ia mil iciisl. dcM naJ. a irliHvo de l>.Mai,ào 
O-çamcnlaiM consignada no Orvameiilo viuente. na li.rma do anexo I 

\r'. 2''- Os recursos para atender au presente credito suplementar, decorre de 
anulação paro.al de doracào il,i Orcamenlit r orrente conforme esneert ea o ane-o II 

Ar Este Dectcr.i entra em vreer na dala de sua puhlicsçio tevogadas as 
di.posições en eonlrano 

(íahinf.tf; no prefeito df. imperaiki/ f:m 04 df 
SEI EMIIRO DF. 199-'. 176" DA IM)KPEM)F".N( 1 \ F 1116 DA REPI BI.K A. 

ANEXO I DECRETO 49/97 de 04.09.97 

O.DOS M l UQL ES DE SOI / 1 
Prefeito ^ 

/ Jy yy*' 
i/L,r 

tjr iatq ".j 34 
5#C't»i4ilv. O' 

iVf 

UNID ADM 01.000 - Câmara Municipal de Imperatriz 
UNIO ORÇ 01 101 - Câmara Municipal de Imperatriz 

CODIGO P/T ESPECIFICAÇÃO NATUREZA VALOR PARCIAL TOTAL 
01.01.001.2.001 Manutenção e Funcionamenlo da Câmara Municipal 3132 50.000 00 50.000.00 

| 
DESPESA DE PESSOAL DESPESAS DE CUSTEIO 

50.000,00 
DESPESA DE CAPITAL TOTAL 

50.000.00' 1 

ANEXO II DECREtO 49/97 de 04.09 97 
UNID. ADM. 
UNIO ORÇ. 

01,000 - Câmara Municipal de Imperatriz 
01,101 - Câmara Municipal de Imperatriz 

CODIGO P/T ESPECIFICAÇÃO NATUREZA VALOR PARCIAL TOTAL 
01 01.001.2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 3113 50 000 00 50 000.00 

DESPESA DE PESSOAL 
50.000,00 

DESPESA DE CUSTEIO DESPESA DE CAPITAL TOTAL 
50.000.00 

íf i-Sífâ- fsáíiít íiíiítS' .'fíA 

•illl». .illà 

■: 9m 
¥:¥ m>si Som e Luz 
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Valdinar cala diante do desafio de Otair 

Petista não quer saber de abdicar de seus vencimentos 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Energia 
A interligação Norte-Sul 

tio sistema elétrico é um dos 
itens mais importantes do 
programa Brasil em Ação e 
deverá custar l!$$ 7:><S 
milhões, afirmou o ministro 
de Minas .e Energia, 
Raimundo Brito, na 
Comissão de Serviços de 
Infra-Estrulura (Cl). O 
presidente da Comissão, 
Freitas Neto, disse que o 
debate tranqüilizou os 
senadorés. 

Guerra 
fiscal 

A subcomissão que 
investiga a concessão de 
incentivos fiscais aos 
estados- a chamada "guerra 
fiscal" - irá buscar nos 
próximos IS dias, junto aos 
secretários de Fazenda e às 
assembléias legislativas, 
todas as leis e contratos que 
onlenham renúncia fiscal, 
''odemos não conseguir 

< ^), mas vamos trazer o que 
for possível ", assegurou o 
senador Vilson Kleinubing, 
relator da subcomissão. 

Guerra 
fiscal II 

A falta de informações 
sobre o assunto foi levantada 
pelo presidente do Ipea, 
Fernando Rezende,•durante 
audiêneia publica realizada 
p4ela subeomissão. Já o 
coordenador-geral de 
estudos setoriais do Ipea, 
Ricardo Varsano, considerou 
que a "guerra fiscal" é 
maléfica para o país, pois a 

'picia a concentração 
i 'Slrial nos estados mais 
poderosos, 

Redução 
de fraude 

Foi aprovado em caráter 
terminativo o projeto enviado 
ã Câmara do senador José 
Ignácio Ferreira (PSDB-FS) 
que vincula a homologação 
dos acordos trabalhistas 
sobre a concessão de seguro- 
desemprego ao pagamento 
integral ao empregado das 

verbas rescisórias devidas 
por dispensa sem justa causa, 

Redução 
de fraude II 

O projeto determina ainda 
que a movimentação da conta 
do Fundo de Gafántia por 
Tempo de Serviço (FGTS), 
em decorrência de acordo, 
será autorizada somente 
mediante alvará judicial, 
expedido se o empregador, 
na coneiliaçáo. concordar 
com o pagamento da multa de 
40% do valor dos depósitos, 
(un benefício do empregado. 

José Ignácio Ferreira 
disse que a mdeida atende 
aos anseios de muitos 
advogados e estudiosos do 
Direito que percebem, na 
prát ica forense trabalhista, a 
efetivação "de acordos de 
fachada, sem qualquer base 
na realidade e nas razões 
efetivas da quebra da relação 
de emprego". 

. Redução 
de fraude III 

Com as restrições que a 
proposição pretende impor 
aos acordos judiciais, 
esperamos contribuir para ae 
estabilidade no emprego se 
sinta atraído pela renda sem 
trabalho do seguro- 
desemprego e pela utilização 
precipitada da poupança 
(muitas vezes a única que 
possui) representada pelo 
FGTS - explicou. 

Centro de Cultura 
Popular 

Situado no Parque 
Anhanguera, o CCP, Centro 
de Cultura Popular foi 
encontrado pela 
administração municipal em 
péssimo estado de 
conservação. A reforma geral 
está sendo procedida pela 
Prefeitura de Imperatriz 
atendendo reivindicação da 
Associação Cativos de 
Capoeira, que utiliza as 
dependências precárias para 
o ensino da prática esportiva 
a jovens e crianças. 

Lanchonete MC BRUNLTS 

sucos, vuniviiNns, sanduíches, tira 

GOSTOS EM GERAL, SALGADOS. 
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Otair Moreira (esq.) desafia Valdinar Barros 

C) vereador Otair Moreira, 
PTB, desafia seu colega, 
Valdinar Barros, PT. a 
abdicar de seus vencimentos 
de vereador em favor de 
(Mitidades da sociedade civil 
organizada. 

Segundo proposta do 
parlamentar petebista, 
ambos, abririam mão de seus 
salários. O desafio foi 
reiterado ontem no 
Programa Imperatriz 24 
Horas, veiculado na TV 
Capital, canal b, e 
apresentado pelo jornalista 
Conor Fartas. 

A mesma proposta, foi 
formulada por Otair Moreira 
(mu uma reunião de gabinete, 
na própria Câmara. 
Presenciaram o desafio, 
Raimunda Angélica, PSL e 
André Paulino, PMDB. 

O estopim do desafio foi 
as declarações de Valdinar 
Barros, afirmando que os 
vereadores de Imperatriz 
"recebem muito dinheiro 
liara não fazer nada". 

Otair Moreira classificou 
de demagógica, a afirmação 
do petista. 

"Porque ele não topa o 
desafio e abre mão de seu 
salário? o faria o mesmo", 
interroga. 

"E muito fácil ficar 
denegrindo a imagem da 
Câmara de Vereadores", 
prossegue Otair Moreira. 

O petebista afirma que o 
Parlamento é a garantia da 
democracia. E que os atuais 
vereadores têm 
correspondido com sua 
atuação. 

"Trabalhamos durante o 
recesso e recebemos apenas 
a metade do jeton. E o 
interessante é que o próprio 
Valdinar Barros foi o 
primeiro a reclamar. Ele 
queria receber o jeton 
integral", revela Otair. 

Até o fechamento desta 
edição, Valdinar Barros 
ainda não tinha confirmado 
se aceita o desafio de abrir 
mão de seu salário. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

I.M N"834/*>7 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART.3° DA LEI 
828/97. DE 20 DE AGOSTO DE 1997 E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

ILDON MARQUES DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO. FAÇO SABER A TODOS OS SEUS 
HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A 
SrOIMNO I LI: 

Art. 1° O artigo 3° ila I oi 828/97 do 7.0 de agosto de 1997, passa a ler 
a seguuiie redaçáo 

Artigo 3'- O Conselho Municipal do I rabalho, é consliluido de 

I - Fnlirtatiiís Governamenlais 
a) Serreiana do Desenvolvimento Comunitárin e do I rabalho 
b| Secretaria do Desenvolvimento da Indústna. do Comércio c dos 

Serviços 
r) Secrelana de Lsladn de Sahdanodade Cidadania c Tiabalho 

SOLECIT 
d) Secieiana do Desenvolvimento Ruiai 

li - Kepresenlaçãu dns Empiegadoios 
a| Siridir.alo Rural de Impeialn? 
bl Sindicato do Hotéis Moloiu o Restaurantes de Iniperalnz 
c) Sindicato das Indústrias do Madeiras e Móveis de Imperatriz; e 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

LEI N" 829/97 

PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS 
ALCÓOLICAS A MENORES DE 
DEZOITO ANOS, NOS 
ESTABELECIMENTOS DE 
COMERCIO, NO MUNICÍPIO 
DE IMPERATRIZ. 

ILDON MARQUES DE SOUZA. PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, 
ESTADO DO MARANHÃO, FAÇO SABER A TODOS OS SEUS HABITANTES 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI; 

Artigo I8) - Fica proibida, nos fcslabelecimenlos Comerciais, no 
Município de Imperaliiz. a venda e (oinecirnento de bebidas alcóolicas a menores de 
dezoito anos 

Artigo 2') - Para os efeitos desla Lei, entende se por 
eslabelecimentos comerciais lodo e qualquer lipo de comércio, licenciado ou não, 
laracteiizado por pessoa tísica ou jurídica, em que ha|a mercadoria, comprador e 
vendedor 

Artigo 3') - Sem prejuízo das sanções penais e civis, o vendedor, nas 
condições de pessoa física ou jurídica, que descumpnr esla Lei, estarão sujeitos as 
seguintes penalidades 

a) - multa da dez a vinte UFIR S 
b) - em caso de reincidência, multa de vinte a quarenta 

UFIR S. além de imediata apreensão da mercadoria e sem preigizo de suspensão do 
alvará de funcionamento pelo prazo da 30 (trinta) dias 

Artigo 4°) - A partir da terceira autuação ficarão os eslabeteamenlos 
comerciais sujeitos â pena de cassação definitiva do alvará da funcionamento, a ser 
decretada em procedimento administrativo próprio, ficando assegurado ao autuado o 
direito de ampla defesa, com prazos e recursos atinentes 

Artigo 5') - A autuação processar-se-á, em modelo impresso, 
conforma anexo desla Lei, por agentes fiscalizadores da Sacrelana Municipei de 
Saúde, cujo auto será lavrado na presença de duas testemunhas 

Artigo 6°) - Autuado o estabelecimento, este Será notificado para nq. 
prazo de 16 (quinze) dias apresentar defesa, segutndo-se o processamento do auto 
de infração, nos termos do Art 4° desla Lei 

§. 18j- Fixado o valor da multa, esla só sera exigivel do infrator apos o 
irânsito em julgado da doctsâo condenaióha, mas será devida desde o dia em que 
se houver configurado o descumphmenlo do contido nesta Lei 

Artigo 7°) - Os valores das multas reverterão ao fundo geiido pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente «teste Município de Imperatriz 

§. I8» - As multas não recolhidas alô 30 (trinta) dias apôs o trânsito em 
julgado da decisão serãu inscritas na divida altva do Município, cuja execução 
devera ser promovida no prazo de 60 (sessenta) dias, pela Fazenda municipal 

Artigo 8°) - Incumbe-se à Secretaria Municipal de Saúde, através do 
«teparfamenlQ de vigilância samlána a fiscalização do cumprir nem o do disposlo pela 
Lei Estadual n® 6 898, de 13 de Janeiro de 1997 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO 
DO MARANHÃO, AOS 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 1997, 176° DA 
INDEPENDÊNCIA 6 109» DA REPÚBLICA 

L, C (S 

ILDON MARÇÜES DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

AUTO DE INFRAÇÃO N' _ 

DADOS nn ESTABELECIMENTO: 

NOME COMERCIAL 
ENDEREÇO  
BAIRRO 

DAIXIS no PROPRIETÁRIO: 

NOME   
CIC/CGC  
ENDEREÇO 
BAIRRO 

_ORG.EXP/UF _ORG EXP/UF 

MOMENTO DA AUTUAÇÃO: HORA 

MOTIVO DA AUTUAÇÃO: 
0 infrator está incurso no art  

NOTIFICAÇÃO: 
Pa* o (■) inlralar (■) notricaao (■) para apr»«*nia> 

querendo no prazo de (16) dias a partir desla «íala, por Inlermedio de advogado ou peseoalmonu. 
TESTEMUNHAS; 

NOME. 
NOME: 

. ENDEREÇO:, 

.ENDEREÇO, 

Imperatriz- Ma ,. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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por THOMPSON MOTA 

Liderança 
Hoje na Região 

Tocanlina a maior liderança, 
queiramos ou não, é lidou 
Marques. Não querer 
admitir , é enganar a si 
próprio. Ksse fenômeno se 
deu em função do mesmo 
ter aproveitado 
politicamente o cargo de 
então lulerveutor do nosso 
Município, usando de 
inteligência lldon soube 
administrar a crise causada 

pelo Prefeito Salvador 
Rodrigues. A estratégia para 
uma boa administração 
pública, nada mais é, do que 
manter a folha de pagamento 
em dia. além de fazer, lldon 
aumentou o vencimento de 
todos os funcionários, que 
passaram a receber pelo 
menos o salário mínimo 
vigente em nosso País. Hoje na 
Prefeitura ninguém ganha 
menos que o mínimo , o maior 
investimento continua sendo o 
Homem, essa filosofia 
continua sendo aplicada pelo 
Prefeito lldon Marques. 
Quando Interventor, lldon em 
um discurso na Abertura da 
Exposição Agropecuária, falou 
que PO era o homem, o que foi 
contestado pelos Fazendeiros 
da Região, gerando um mal 
estar entre o Executivo e 
alguns empresários do setor. 
Por ser um homem totalmente 
estrategista, lldon Marques 
delem a maior liderança 
política na Região Tocanlina, 
com seu nome sendo 
divulgado pelos quatro cantos 
do Estado. Essa l.iderança 
lallava para o nosso povo. que 
a partir de agora conta com 

alguém que pode negociar 
recursos e investimentos 
diretamente com o Governo 
do Estado e Federal, sem 
precisar de intermediários. 
Hoje em nossa Região, quem 
quizer se eleger . tem que ter 
o aval de lldon Marques, a 
mais nova liderança política de 
nossa Região. 

Madeira 
Difícil está a situação 

política do nosso Deputado 
Federal Sebastião Madeira, se 
ficar o bicho pega, se correr o 
bicho come. O apoio do PSDB 
(Tucanos) a nível nacional , 
que será dado aos 
Governadores do PEE está 
deixando o Deputado bastante 
preocupado. Homem 
considerado com o discurso 
de esquerda, se elegeu 
batendo na oligarquia Sarney. 
Madeira enfrenta a nível 
Regional o drama de ter que 
apoiar Roseana Sarney, para a 
reeleição no próximo ano. A 
população que gostaria de ver 
Madeira ao lado do Senador 
Cafeteira nas próximas 
eleições, discursando no 
mesmo palanque . ficará 

frustrada ao ver Madeira 
pedindo votos para Roseana. A 
política por ser dinâmica, vai 
colocar no palanque o 
Deputado David Alves Silva ao 
lado do Senador Cafeteira, e 
Madeira no palanque de 
Roseana, totalmente inverso do 
que aconteceu nas eleições 
passadas. David e Madeira, 
quem não se reelege ????? 
Façam suas apostas  

Pressão 
A ex vereadora Conceição 

Formiga, escudeira do 
Deputado Madeira, está entre 
a cruz e a espada. Segundo 
comentários a Fb< Vereadora 
teria recebido pressão por 
parte de membros 
significativos da Igreja Católica 
. de perder o apoio para a sua 
candidatura a Deputada 
Ivstadual. caso o Deputado 
Federal Sebastião Madeira 
venha apoiar a candidatura 
Roseana Sarney. Conceição 
Formiga, foi eleita vereadora 
com a ajuda dos movimentos 
de Mães. que por sinal foram 
criados por ela. e que são 
administrados pela Igreja 
Católica em nossa Região 

Entre Linhas 

Governadora Roseana Sarney está escondendo o jogo, em 
reta 
a ttossa Goveritatlora dtssé que não está jx-nsando em n vleicáo, 
esUtafirmítüvae (tuerer no mininK > subst imar a nossa inteligência, 
Roseana a exemplo de Fernando Henrique deveria anunciar a 
sua disj xj$iça<»em tentar mais urna vez. o i lostomais alto da política 
maranhense. 

Quem não morre sempre aparece, o Deputado Federal David 
Alves Silva deu o ar de sua graça neste final de semana na City, 
conseguk) como sempre reunir uma verdadeira multklào, e , 
juntamente com o Vereador Macedo distribuíram milhares de 
lotes de terras, nas proximidades de Davinópolis. Isso e só o 
começo, comentou o parlamentar, que vem com carga total, para 
as próximas eleições. 

Walmir l/idio, VQámir Magalhaes , Valdiuar Barros e André 
Raulino k »ran i os Vereaí fores de maior destaque na ult ima semana 
na Camara Munieí|ial, é lamentável que alguns (Mis. nem sequer 
usam a tribuna para defender os interesses do i«>vo que o 
elegeram. Vamos analisar o trabalho dos Vereadores dc perto, 
pára manter o eleitorado bem informado. Diariamente estaremos 
divulgando o nome dos vereadores que realmente trabalham em 
favor do ptvo sofrido desta cidade. 

Dia 27, neste Sábado a grande apresentação da Banda 
Magníficos no B1C, serão 4 horas de forró, sem parar, haja fôlego. 
Ingressos estão ã venda anitvipíManunUç.iyu-Hyitai' filas no dia 
do Show, Banda Magnilleos. a maior expressão musical do 
momento. 

Fissa você não |.mde ficar de fora, nos encontraremos txn' lá. 

Espaço Aberto para a irto para a ^ 
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Circo 
Garcia 

Pela primeira vez em 
Imperatriz, o tradicional 
Circo Garcia. Hoje tem 
marmelada? Tem sim 
Senhor. O responsável pela 
vinda do tradicional 
Picadeiro é o apresentador 
Clélio Silveira. 

André 
Paul i no 

Muito boa a entrevista do 
vereador André Paulino no 
Programa Thompson Mota, 
da TV Capital, canal 5. 
Sempre irreverente e com 
ótimas saídas, o vereador 
continua com o verbo afiado. 

Otair 
Moreira 

O vereador Otair Moreira 
lançou o desafio. Quer doar 
seu salário de R$ b.()()(),()(). 
Basta o seu colega, Valdiuar 
Barros, topar o desafio. 
Coisas da política. Imaginem 

quando chegar o próximo ano. 

Paz no 
PMDB 

E o PMDB está em paz. 
Acabou o furdunço na sigla. A 
peitiea foi embora. No lugar do 
"pardieiro", um novo edifício 
começa a ser erguido. 

O bico do 
Tucano I 

lí os tucanos tradieionais 
estão de bico quebrado. Os 
cristãos novos estão 
assumindo a dianteira do 
PSDB. Depois de Mário Covas 
renunciar a condição de 
candidato a reeleição, agora e 

,a vez de Sérgio Mota pedir 
afastamento da F.xeeuliva e do 
Diretório Nacional do Partido. 

O bico do 
Tucano II 

Relembrando seus velhos 
tempos de AP (Ação Popular), 
Sérgio Mola, trator e ministro 
das C omunicações, fez severas 
críticas ã "seção" do PSDB da 
Bahia. Que segundo Sérgio 
Mota, deveria ser aniquilada. 
Como nos velhos tempos do 
maoísmo. 

Augusto 
Trajano 

O PSDB fez a escolha certa. 
Ao eleger <> vereador \tiguslo 

Trajano para a presidência 
municipal da sigla. Trajano é o 
tucano típico. Ivquilibrado ao 
extremo. Nem contra nem a 
favor: muito pelo contrário. 

O izoío 
livre 

Com a provável aliança do 
PEE com o PSDB do 
Maranhão. surge uma 
pergunta; qual o candidato a 
deputado federal que receberá 
o chamado, voto livre. Ivsses 
mesmos eleitores de 
Imperatriz, já elegeram Onofre 
Correia e Sebastião Madeira. 
F" agora estão órfãos. Quem se 
habilita? 

lldon 
Marques I 

Quem está numa situação 
confortável é o prefeito de 
Imperatriz, lldon Marques. Ide 
somente trabalha agora para 
eleger um deputado federal, e 
pelo menos, dois estaduais. 

lldon 
Marques 

"lldão" já deu sinal verde, lí 
a nova sede do PMDB está 
ficando um brinco. Idealizada 
na Benedito Leite, 
informatizada, uma riqueza. 
Fãn breve jã acontece a 
inauguração. "A saudosa 
maloca' será que vai aparecer? 

x 
Curto e Grosso 

O PMDB está com sede nova. Informatizada. Tudo azul. 

O pequeno Polegada mostrando que é o maior de todos. 

Será que a turma do "fura-bolos" vai aparecef na inauguração da nova sede? 

F Ciro Gomes, sai ou não sai tio PSDB. Eslá chegando a hora. 

0 prazo para filiação termina no dia 04 de outubro. 

Ciranda, eirandinha, vamos todos Cirandar, vamos dar a meia volta ... 

\i Sarney? Será mesmo candidato ã presidência pelo PMDB? 

Com apoio das bases do PEE? Tudo pode acontecer. Inclusive, nada. 

Quereia vem aí. Disputando o governo paulista com Maluf. 

E parece que o "Frangogale" não abalou a candidatura de Paulo Salim. 

Mas, Francisco Rossi, PDT, aparece em segund lugar nas pesquisas. 

1 la! Já está decidido. Miguel Arraes não é eandialo a reeleição em Pernambueo. 

Mas pode disputar uma cadeira na Câmara Federal. 

O objetivo, é o mesmo de 90, quando foi o deputado mais votado do país. 

Anrindo Brito, o repórter da cidade. Helder Madeira, o repórter peso-pesado. 

Francisco do Vale, o repórter que sempre chega primeiro. 

F.stá formado o trio parada dura do Cidade Agora, diariamenle na Capital AM. 

Aquele abraço para o Professor Geraldo, membro da AIL. 
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Maranhão enfrenta grave problema na Educação 

O alerta foi feito pelo deputado Neiva Moreira, em discurso na câmara federal 

30% da população 
maranhense de 15 a 30 anos são 
analfabetos, 20% dos 
professores do Estado não 
completaram o primeiro grau e 
apenas 5% possuem nível do 
problema educacional do 
Maranhão levou Neiva Moreira 
(PDT) à tribuna da Câmara dos 
Deputados para denunciar o 
abandono em que, segundo ele, 
se encontra a educação 
brasileiras, e em particular, a 
situação maranhense. Sua 
denúncia foi baseada nas 
pesquisas feitas pelo Ministério 
da Educação, no ano passado. 
Sobre a situação brasileira, Neiva 
Moreira o professor Darcy 
Ribeiro que em diversas 
ocasiões afirmou "que o 
panorama educacional brasileiro 

consegue ser pior e mais 
dramático que o Paraguai". 

O deputado citou fatos 
segundo os quais, "o Maranhão 
não atinge a mediado Nordeste, 
que está situada abaixo da média 
nacional, e quando se comparam 
os alunos da d" série das escolas 
das escolas públicas e privadas 
do Maranhão com os de igual 
período do vizinho Piauí, os 
alunos de nossas escolas sabem 
30% menos que os piauienses". 

No seu discurso, o líder 
pedetista informou aos 
parlamentares que 48,9% dos 
alunos são aprovados série têm 
idade de 11 anos ou mais, o que 
revela chegada (ardia à escola; 
somente 3% das bibliotecas do 
Maranhão foram consideradas 
boas; não existem laboratórios 

de ciências e os livros didáticos 
foram considerados 
inadequados pelos alunos; os 
alunos não tomam 
conhecimento de TV, vídeo e 
antena parabólica em várias 
escolas e foram consideradas 
ruins: 47% dos banheiros, 33% 
das cozinhas e 38% da rede 
hidráulica, apenas 30% da rede 
elétrica e 17% do mobiliário 
escolar foram considerados de 
boa qualidade. 

lista situação, disse Neiva, 
"desnuda o que os sucessivos 
governos vêm submetendo a 
população maranhense há 
muitos anos", e disse "que os 
esforças devem ser 
desenvolvidos para que se 
busque deter esse processo de 
degradação." 

m 

m 

Novo horário bancário deve ser revisto 

Para diversas instituições, a mudança não trás benefícios à economia 

fé 

A: 

1 

Campos: novo expediente afeta toda atividade econômica 

O Senador Júlio campos 
(PEE-MT) dirigiu apelo ao 
ministro da Fazenda, Pedro 
Malan, e aos membros do 
Conselho Monetário Nacional 
para que revejam a resolução 
que, a partir do dia 1" de 
setembro alterou o horário do 
expediente bancário. Ele disse 
que as lideranças políticas, 
empresariais e de 
trabalhadores de Mato Grosso 
pedem a revogação da medida 
adotada pelo Banco central. 

Na opinião do senador, o 
conselho deverá reconhecer a 
inoportunidade de execução 
da medida que, ao estabelecer 
novo horário de 
funcionamento das agências 
bancárias, "contraria os 
interesses da economia não 

apenas da cidade de Cuiabá e 
de Mato Grosso, mas de todos 
os estados brasileiros". 

-Estou convencidos de que 
o ministro pedro Malan, com a 
sensibilidade intelectual e 
homem público de alta 
qualidade, terá a grandeza de 
rever essa norma, que em nada 
contribui para a melhoria do 
serviço da eficiência de nossa 
economia- ponderou. 

Júlio Campos acrescentou 
que "a importância econômica 
e social do sistema bancário 
nacional não permite que se 
façam mudanças bruscas no 
horário de funcionamento sem 
causar sérios riscos ao 
comércio, ã indústria, ã 
agricultura e aos serviços". 

Ele relacionou, entre as 

instituições de seu estado que 
contrárias ao novo horário das 
agências bancárias, a 
Assembléia Legislativa; 
Secretaria de Indústria e 
Comércio de Cuiabá: 
Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura; e Sindicato dos 
Bancários no estado de Mato 
Grosso,. 

No Maranhão o novo 
expediente bancário também 
recebeu diversos protestos. 
Para o Sindicato dos 
Bancários, a mudança não 
resultou em avanços 
econômicos como previa o 
governo, e o órgão defende a 
revisão da medida que 
determinou alteração no 
horário de atendimento ao 
público. 

I 

Obras serão concluídas no mês de outubro 

Previsão foi manifestada ontem pelo enearregado dos trabalhos, Francisco Barros. Ele informa que. 

paralelamente à limpeza, será aperfeiçoada uma galeria na avenida 

Somente no final de 
outubro serão concluídas as 
obras de recuperação da 
avenida Beira-rio. Os serviços 
são executados pela 
Secretaria da Infraestrulura 
(Sinfra) da Prefeitura de 
Imperatriz. No momenlo. 
continua sendo feita a limpeza 
do segundo lago. O objetivo é 
a despoluição dos lagos do 
importante logradouro 
público;, que se torna cartão 
visita da cidade. 

Cerca de 14 homens, há 
aproximadamente um mês, 
executam os serviços de 
retirada das plantas 
aquáticas. Para evitar o 
contato direto com as 
impurezas existentes, eles 
utilizam uma pequena balsa e 
duas canoas. Os serviços de 
limpeza e despoluição dos 
lagos da avenida Beira-rio são 
supervisionados pelo chefe 
da Divisão de Fiscalização do 
C odigode Postura, Francisco 

Barros. que recebe 
orientações do diretor do 
Departamento de l 'rbanismo, 
Fernando Falquelo, e do 
secretário da Infraestrulura, 
Jairo de Oliveira. 

Barros diz que a galeria, já 
existente na avenida, será 
agora aperfeiçoada. "Esse 
trabalho é importante", diz 
ele, acrescentando que esta 
galeria é, alualemenle, uma 
das maiores responsáveis 
pela poluição do lago. Ali são 
depositados todos os tipos de 
dejetos. Com seu 
aperfeiçoamento, a galeria 
será desviada para desaguar 
no rio Tocantins, sem que 
passe pelo lago. 

Dado o aperfeiçoamento 
que será procedido, o rio 
também não sofrerá poluição. 
Antes, a previsão era que os 
trabalhos terminassem no 
início de outubro. Mas o 
ritmo dos trabalhos indica 
que isso não será possível. 

" I emos concentrado 
esforços. A limpeza exige 
mais tempo. Acredito que, 
até o final de outubro, 
teremos concluído". O 
encarregado diz que "é 
objetivo da Prefeitura 
Municipal manter os lagos 
limpos, de forma 
permanente". 
Passarelas da avenida 

são alargadas 
Outro serviço que 

continua sendo executado na 
avenida Beira-rio é o 
alargamento das passarelas 
em volta dos lagos. O 
trabalho e executado sob a 
orientação do secretário jairo 
de Oliveira, da Infraestrulura, 
que atende determinação do 
prefeito lldon Marques. 

Lm setor da passarela do 
segundo lago esta recebendo 
aterro, em função de ler 
ocorrido uni 
desmoronamento em suas 
margens. As passarelas 

servirão para os exercícios 
matinais dos desportistas e 
caminhadas em volta da 
paisagem. A avenida também 
receberá um "Ciclovia". 

Ciclovia 
De acordo com o projeto 

executado, está prevista a 
construção de uma "Ciclovia" 
na Beira-rio. por meio da qual 
os pedestres terão maior 
segurança. Com a ciclovia. 
será evitado o 
congestionamento das 
bicicletas e das motocicletas 
no local dos eventuais 
acidentes. 

Bosque 
lambem foi informado 

ontem pelo encarregado dos 
trabalhos, Francisco Barros, 
a plantação de árvores nativas 
no lado da avenida próxima ao 
rio Tocantins. Dentre as 
árvores nativas estão o Açaí, 
Buriti e Ingá. O Bosque será 
iluminado pelos postes já 
existentes. 
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Obras da Avenida Beira-rio serão concluídas em outubro 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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dirigentes do Nacional 

j ^ Procuradoria da República 
no Rio pediu nesta segunda a 
decretação da prisão preventiva 
de três ex-dirigentes do Banco 
Nacional, inclusive do ex- 
presidente do banco Marcos 
Magalhães Pinto. Foram 
denunciados ã Justiça Federal 33 
ex-dirigentes do Nacional sob 
acusação de crimes que vão de 
gestão fraudulenta e gestão 
temerária a formação de 
quadrilha. 

As acusações contra Marcos 
Magalhães Pinto podem levar, 
caso ele seja condenado, a uma 
pena de até 34 anos de prisão. 
Clarimundo SanCAnna. ex-vice- 
presidente de Controladoria, e 
Arnoldo de Oliveira, ex- 
superintendente-executivo do 
banco, também tiveram a prisão 
pedida. Os três estão proibidos 
de deixar o país sem autorização 

mesma lei) e de 

Código Penal). 

judicial. Ana Inicia de Magalhães banco. 
Pinto, nora do president e Elas foram tambe 
Peruando Henrique Cardoso, e de sonegar e 
seus irmãos Eduardo e informiieõe^ / 
Fernando de Magalhães Pinto 
foram denunciados sob acusação 
de gestão temerária, que pode 
resultar em pena de até oito 
anos de prisão. 

Dos 33 acusados, 15 estão         
sob suspeita de gestão Marcos Magalhães 
temerária (artigo 4o da lei 7.492/ também acusado de * 
3b). Segundo o procurador temerária, antes de 
Rogério Nascimento, um dos quando teria começado; 
autores da denúncia, isso o banco de formafraudi 
significa que eles contribuíram, Luís Soares de Andrar 
com "imprudência e falta de contador-geral do Nacii 
zelo" para a quebra do banco. Marco Aurélio Maciel, s< 
Outras lb pessoas foram KPMG, empresa que 
acusadas de gestão fraudulenta auditoria externa do 1 
(também artigo 4o da lei 7.492/ foram denunciados 
8b). que significa terem usado acusação de gestão fraud 
um mecanismo ardiloso" para e de fraudar demonstr 

cometer fraude na gestão do contábeis. 

ABANDOriO DE EMPREGO 

A empresa E. G. Sousa Choparia Ltda sito à Rua Cel. Manoel 
Bandeira, 1499 - CGC 01.286.732/0001-52, convoca o funcionário 

abaixo relacionado a comparecer ao seu escritório e/ ou retornarem ao 

trabalho, no prazo de 72 horas, sob pena de serem demitidos, 
conforme Art. 482 Letra I do Decreto lei N3 5452 da CLT - 

Consolidações das Leis Trabalhistas. 

C l41 s'39^98' 001 ()'IA #.pI
nl(,"ia (,a Si,va Brnt" Evilásio de Jesus («ornes 

'kUK) S< 1,( 0010" MA C PPS 72.024 Série 0005 - MA CTPS 44.757 Série 0005 - MA 

ASSOCIAÇAO COMUMITAfdA DOS MORADORES DF 

ACAILÃMDIA 

CGC(MF) 11.594.512/00001-40 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 878 - CENTRO - AÇAILÂNDIA - 

MARANHÃO  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Açasilândia, no uso de suas 
atribuições legais, conforme dispõe o Estatuto em seu art. 20. § 1o, alínea b, convoca a todos 
os membros para uma Assembléia Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de Setembro de 
1997, às 19:30 horas, ejn primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados e, 
em segunda convocação, às 20:00 horas, com qualquer número de associados presentes 
com a seguinte r 

ORDEM DO DIA 

- Aprovação dos membros da Comissão de Licitação 

Açailândia-MA, 12 de Setembro de 1997 

ry] Wa t/Iquaoí 5 cxuftuu*- dliOlc<Jjjib*L. 
MARIA MOURA SANTANA DE OUVEIRA 

Prttkkníe 

O 
CAEMA 

AVISO 
A Companhia dr Águas c Esgotos do Maranhao- CAEMA, avisa aos seus usuários que continua 

c('ni o programa de corte sistemático dos consumidores em atraso, nos sistemas de; Imperatriz 
Açaúandia, João Lisboa. Cidelândia, Amarante, Mucuíba, Cumaru e Hrejào. 

C ai o consumidoT não fique sem água, apresente os talões quitados ã equipe de corte. 

Imperatriz. 23 de setembro de 1997. / 1 
Atenciosamente 

Superintendência4t4|iúhal de Imperatriz 
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Venha e comprove! 

Cidade Alerta 

. TV Capital, Cana! 05 
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Rcourmid^^e^^sog^ 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

- FONEí 721-1438 

/i 

\ 

V// 
\ 



• ■ 

1-4 Página i 6' 

Lindd Vkloso 

•pafos c) ue são de 

soeJedade I 

os 

ue na 

Página 1-7 

mmmy,. 
•:5;5?:SíS5gí::.. xííSSííSSg 

Ül! 

::: 

Os bas+idores político de 

e Re- 

c.omen+ados sob a ótica de 

ncisco do Vale, 

Página 1 -8 

Quarta-feira, 24 dc setembro de 1997 - Editor responsável: Raimundo Primeiro 

Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Carlos 
Massa 

Estrnou seguiu la-feira, ua 
gRede Recurd. o programa 

Ratinho Livre, com o 
apresentador Carlinhos 
Massa. Vamos esperar como 
anda o Ibope do apresentador. 
Ele tem linha editorial livre na 
Emissora. 

Cidade 
Agora 

Quem está estranhando um 
pouco é Erederico Luiz. O 
jornalista me confessou que a 
apresentação do Programa 
Cidade Agora é seu primeiro 
trabalho de locução, pois antes, 
fazia apenas comentários. 
Erederico disse que terá de 
melhorar sua dicção. Estamos 
levando fé no Cidade Agora, de 
OHhs ao meio dia na Rádio Ca]tilal 
AM. 

Tucanu's 
amplia 

O Sistema TucamCs de 
Comunicação vai ampliar seu 
raio de ação. Em breve, Conor 
Earias deve inaugurar um jornal 
diário (mi Palmas, capital do 
vizinho Estado do Tocantins. 

TV 
Mirante 

Gil Santos, chefe de 
jornalismo do Sistema Mirante, 
comanda as reportagens da 
emissora no Bom Dia 
Maranhão. As matérias 
assinadas j k-Io jornalista têm sua 
marca característica; a qualidade 
da informação. 

Sérgio 
Macedo 

O jornalista Sérgio Macedo, 
secretário de Governo da 
Prefeitura, deve ganhar mais um 
reforço. Trata-se do jornalista 
Raimundo Primeiro, que está se 
integrando à Assessoria de 
Comunicação. 

Moto 
dançou 

O Maranhão ficou sem 
representante no campeonato 
brasileiro da segunda divisão. O 
Moto Clube foi rebaixado para a 
terceira divisão. Isso é ruim para 
quem faz o jornalismo esportivo. 
Os Estados com times de futebol 
na primeira, e segunda divisão, 
reforçam esse setor. 

Campeonato 
estadual 

E por falar em futebol, com 
quem vai ficar o Cavalo de Aço? 
E como fica a situação do 
campeonato estadual de futebol 
profissional? Com a palavra, a 
cartolagem da terrinha. 

Continua 
no ouvido 

E as emissoras locais ainda 
destacam a ]xissfvel aliança entre 
o PSDB de Sebastião Madeira e 
o PFL da governadora Roseana 
Sarney. Esse assunto ainda vai 
dar muitas linhas nas redações. 

Desafio 
do galo 

Ontem, no Imperatriz 24 
Horas, Apresentado por Conor 

Earias e Frederico Luiz, na TV 
Capital/Rede Reconl, Otair 
Moreira desafiou seu colega 
de Câmara Municipal, 
Valdinar Barros. Ambos 
entregariam seus polpudos 
salários à entidades carentes. 
Com a palavra, o petista 
Valdinar. 

Domingo 
Alegre 

Quem está de volta à 
telinha é o programa 
Domingo Alegre. 
Apresentado por Conor 
Earias nas manhãs de 
domingos. São José de 
Ribamar e Jonas Ribeiro 
foram as primeiras escolas 
escolhidas para a gincana 
cultural do Programa. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF9 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

A Lua transita agora por 
1 seu signo e faz com que hoje 
Itfseja dia de intensa 

magnetização. Você poderá 
recarregar suas baterias 

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

Leão 

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

Libra 

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

Sagitário 

Touro Câncer 

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

1Tb 

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

Virgem 
ííl 

Escorpião Capricórnio 

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

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

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

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

Aquário 
xwv 

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

^"O Peixes 

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

Canal 
4 

- VHF/UHF- IMPERATRIZ 

TV 

CRC Canal 
5 TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

OÍLOO Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:!)0 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
1 1:5 5 Vamos Falar c / 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
10:00 Supermarket 
10:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Taixa- Nobre do 
T <porte 
22 «O ( ' i n»' SI n v 
00:30 Jornal da Noite 

10 

TV 

Mirante 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

Á sua onda no ar., 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:()() Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:15 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
"0:99 Jo Soares On/e e Meia 
0 j • I r» I'<rnal d" ^tO 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
19:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

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

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:1,5 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 



^-zu dociai/AçaiiandiaU yuarta-íeira, 24 de setembro de 1997 Editor responsável: Soraya Llliza 

Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Embelezando a coluna de hoje 

o charmoso Lucas Dias 

— 

A colunista Jane Vasconcelos e o 

amigo Wdlter Júnior (CVRD) 

O casal Wanderley e Silvana 

Santos, Marcos Lucena e amigos 

O deputado estadual Arnaldo 

Melo ao lado desta colunista 

Antonio Borges, Quintinha, Chiquinho e o 

advogado Nabarro em recente almoço 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAdRE 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

O (Solé.0 io Rui brilKou uos jogos 

os+udoufisy rofoIanorom c\c\ oapi+o! do 

Êsfado com a teço de compeõo de "Hloud- 

boal dos S. Ro^obéus aos oflefas. 

Ro^abeus ao Colégio Rui Barbosa. 

i 
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Oue-^o K\es+e espaço pacabeiai2ar o easal cIou+or 

Cel so e T^LvcIrea Píia+íkvIao pela eKecjacla lIo belo 

Kerjeiro T^eclro Patvloy pue ito ul+imo dia i8 èiAeKeLv a 

família de emoção. Parabems ao belo rasai. 

y\ direção do Colégio Idelfa comemora ia o j-iual 

de semaua os a ia os de |uLvdaç:ão e j-i^e^am 

uma programação bas+anfe dij^ereufe para 

eomemorar a grarvde data. y\preseiA+aram para 

os eouvidados preseu+es o "Rroje+o das y\]ações" 

es+udo dos países da Crécia^ Ror+ugaly Cspauba 

e Cs+ados LAuidos da ç\mériea/ orvde 

acoufeeeram os Bogos ClímpicoSy a Colbei+a de 

LAvaSy a XÁ a ia ç a do Sol e a Bauça do Bem. 

yAcorv+eceu rvos dias 20 e 2i rvo uçc\\Ac\ Clube 

com orgauilação das compe+eu+es Rifa yNAariauo 

e Se d a Reixofo. 

S^àoéícãa de cfrcmclnM 

arfisfa plãsfira Sei ia /vAerebe, com unAa exposição 

dos deuses rvo Pesfaurarv+e People. Telas lir\díssin\asy 

uafureea morfa e paisageus. jA exposição fera 

duração de algumas semanas e você pode ronjerir c\e 

perfo. Sigue e |aça a sua reserva pelo 72-0Í77. 

Desembarcou no ulfimo final de semana vindo de São 

PartIo e Rio, a amiga Xeka Vel os o, rjue se enaonfrava 

jazendo compras para a sita loja. Xeka frouxo para 

suas clienfes as mais'belas novidades, ékmjira de 

perfo a é-oleção PriiiAavera Verão. 
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:>S:: As bel as e eleganfes adminisfracloras do "Hospifal São 

Rajael em pose para a coluna duranfe a inaugrtração 

da nova ala do bospifal. Leda, Lucília, yVlara, Dra 

Ariane e yV\aria Xereea 

Dr. (Svaldo e Dr0 Srisfina em bafe papo desconfraído 

ao lado do medico éru^. 

(Sonjira o ar da g^aça do frio. 

fértiíe 

Clínica de ginecologia e OSstetricia 

]Piré=N.3it3if. EsterlUdade Coimjiutg^al, JPireveimção do Câimcer 

(Gmecoliógrico, Vfiseolapaiiroscojpila, Videocolposcopia, 

Vildeohisteroscojpla, Ultrasoinio^irafla. Atende todos Os convênios. 

Rua Paraíba, 708 - Centro - Telefax - 723-2380 / 722-3795 

Dr. Amélio Marques Dr9. Cristina Célia 
CRM MA. 3055 CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA 2919 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL i ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 
g Foi>^ (098)722-2122 Fa\: (098)721-2666 

sr-siss 
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.«erai. 

Francisco do Valle 

Domingo Alegre 
No próximo domingo o 

Sistema TucaniTs de 
Comunicação -Tv Capital 
Canal 5 - filiada a Rede 
Record de Televisão estréia 
o programa "Domingo 
Alegre". A expectativa entre 
os estudantes de Imperatriz 
é das melhores. Na abertura 
do programa teremos o 
colégio Jonas Ribeiro e São 
José de Ribamar, 
questionando dos temas 
diferentes. 

Domingo Alegre II 
O Domingo Alegre 

também reserva várias 
atrações surpresas durante 
todo o horário em que 
estiver no ar. O diretor 
presidente do Sistema 
Tucanu' s de Comunicação 
(será o âncora do programa) 
que terá a participação de 
todos os repórteres do 
Sistemas e convidados 
especiais. O BIC- Balneário 
Iate Clube passará a partir 
do próximo domingo (28) 
ser mais uma vez o palco das 
grandes atenções. 

E por falar 
Em Balneário Iate Clube, 

acontece neste próximo 
sábado nas dependências do 
clube o show mais esperado 
do ano. São mais de 40 
toneladas de som e luz, com 
muito epergia no palco sob 
o comando da Banda 
Magníficos. Os ingressos 
estão sendo vendidos nos 
principais pontos 
comerciais de Imperatriz. 
Disk Magníficos 721 6767. 

Otair Moreira 
O vereador Otair 

Moreira já está pronto para 
retornar a telinha e ao 
mesmo tempo exercer suas 
funções normalmente como 

legislador mirim na Câmara de 
Imperatriz. Foram poucos 
meses de experiência, mas 
meses que deram ao 
parlamentar muitos 
conhecimentos. Após o 
primeiro semestre analisamos 
o desempenho do nosso 
confrade como proveitoso e 
sábio. 

Se não foi o que mais se 
destacou nestes primeiros 
meses do legislativo, Otair 
Moreira ficou entre o três 
primeiros, o que para a 
imprensa local é um sinal de 
bons tempos. 

Marwel 
A diretoria do Marwel 

Futebol Clube vem reclamando 
constantemente das 
arbitragens na segundona. Na 
partida contra o Ouro Verde 
por exemplo a chiadeira foi 
geral. De acordo com Moreira 
Silva, o árbitro Advaldo 
Fernandes meteu a mão em seu 
time. Alô Jakson Silveira 
estamos de olho... 

Cacau 
A praia do Cacau teve uma 

de sua piores temporadas. A 
avaliação é dos comerciantes 
quq. instalaram diversas 
barracas as margens do Rio 
Tocantins na esperança de 
taturar uma grana extra. Ao 
contrário dos anos anteriores, 
o fracasso foi geral. Para se ter 
uma idéia a energia que todos 
os anos era instalada no início 
do período do veraneio, este 
ano foi na reta final. De quem 
foi o erro?, bom, agora não 
interessa. Esperamos que no 
próximo ano isto não venha se 
repetir. 

Cavalo de Aço 
O Cavalo de Aço já tem 

vários compradores. 
Pelo visto o proprietário do 

"alvi-rubro" deverá recuar e 

surpreender a galera. As 
eleições que estavam marcadas 
para última semana não 
aconteceram devido o atual 
presidente do clube se 
encontrar viajando. Eitâ Cavalo 
de Aço...Pesado!!! 

Lixo 
no lixo 

A Secretaria da 
i Infraestrutura vai iniciar, nos 
próximos dias, a limpeza na 
faixa da Rodovia do Arroz que 
vai do cemitério Campo da 
Saudade até o "Lixão" da 
Prefeitura. Ali, todos os dias, 
são despejadas carradas e mais 
carradas de lixo, 
irresponsavelmente. Além de 
promover a limpeza geral nas 
margens da estrada, a Sinfra vai 
proceder campanha de 
conscientização do 
imperatrizense para que não 
jogue lixo em locais proibidos 
por Lei. A data da operação não 
foi divulgada pelo diretor do 
Departamento de Limpeza 
Pública, Gaspar Alves. 

Nova 
sede 

A nova sede do PMDB, na 
rua Benedito Leite, será 
inaugurada ainda esta semana. 
A informação é do interventor 
Raimundo Polegada. 

Segundo ele, a sede será 
informatizada e terá à 
disposição dos filiados e 
simpatizantes fichas para 
recadastramen to. 

Novos fichas de filiação 
devem ser assinadas nos 
próximos dias, a exemplo de 
alguns dos vereadores da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. 

A indicação do interventor 
Polegada foi feita pelo Diretório 
Regional do PMDB. Mal 
assumiu, e o Polegada já está 
mostrando serviço e 
competência. 

Deu na Imprensa 

José Raimundo Rodrigues esta sendo taxado 

pelos torcedores motenses de incompetente. 
Quando assumiu a direção do Moto a equipe 

estava na segunda-divisão, agora, com a derrota 

de 3 a O para o clube do Remo o Moto Clube caiu 
para a terceira divisão e se continuar neste pique 
irá participar do Intermunicipal em 99. 

rf 

O vereador Ademar Freitas também é leitor do Jonal Capital 

Ondas Curtas 
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Ratinho Livre... 

A nova onda da Record 

Ninguém segura este timaço... 

E o profissional...? 

William Marinho, também é "Profissional' 

Nesta equipe... 

Só falta o rei... 

Roberto Villar... 

Sou um profissional papudinho.... 

De carteira na mão. 

É devagar... 

E devagar...E devagarinho. 

Literalmente... 

Espetacular... 

Yes...C)ff Cour Se My Love 

Demais... 

Esperando sua ligação. 

Reclamações e orientações... 

Para esta coluna 

ligue 721 2506. 

Valter Silva (oposição ou situação) 

As fotos comprovam...! 

.r- 

Fé 

Dora 

0 a d 9 

w 

Of Fantas minha» 

Marinii Bondo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domésticas 

Carpinteiros 

Auxiliar 

de contabilidade 

Montador 

de móveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado 

de carpintaria 

lABO&ÂTORIO CLESIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-3411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Banco CentraL acaBa 

Festa ds mpoRTAdoREs 

O Banco Central cortou as asinhas dos importadores que 
nào vinham, cumprindo a determinaçãp de fechamento de 
câmbio à vista para operações de até 180 dias. 

A decisão foi aumentar a multa que vinha sendo cobrada que, 
para muitos, compensava ser paga enqaunto as mercadorias 
trazidas de fora eram vendidas aqui dentro. 

A nova multa entra em vigor na próxima sexta-feira, 25 
(amanhã), e será baseada na taxa pré-fixada para capital de giro, 
calculada a partir dos índices praticados pelo mercado para 
financiamentos de capital de giro. 

Desde abril, o BC já detectou 60 mil operações irregulares." 
Mas esse numero pode ser duas ou três vezes maior", destacou 
o chefe do departamento de Câmbio, José Maria Carvalho. 

Pelas estimativas do BC, 20% das importações feitas desde 
abril estavam em desacordo com a snormas de comércio exterior 
(ISTOE Dinheiro, edição desta semana, nas bancas via Dimapi). 

João Meneses 

Recado também hoje para o engenheiro civil (Squadro 
Alumínio) empresário e políticos João Meneses de Santana 
Filho, atual presidente da Executiva Municipal do PSDB em João 

oa. 

Mercado 

fírxwicelro 

PoupANÇA 

Hoje 1,14% 

Amanhã 1,21% 

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

UFír (FecIeraI) 

Srembro/97 R$ 0,9108. 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

Setembro/97 R$ 09,11 

UFr (EstacIijaI) 

Setembro/97 R$ 20,21 

UPC (FecIeraI) 

Setembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo .....R$ 1,13 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 23.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 23.09.97 

R$ 11,50 

SaUrío Mínímo 

Setembro/97 R$. 120,00 

SaUrío FamíLía 

Setembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Dr. João Meneses está deixando a poeira dous outros partidos 
para, dentro dos prazos previstos em lei, realizar a convenção 
municipal do PSDB do vizinho município. 

ELoqios e REpúdio 

"Elogiamos de público os árbitros Clóves Aguiar e Clóves Alves 
pela atuação de ambos na condução do jogo Marwel e América 
(empatado). Por outro lado, não podemos deixar de repudiar o 
trabalho de Advaldo Fernandes, um verdadeiro pé frio nos jogos 
de nossa equipe e responsável por muitas reclamações". 

A declaração é do presidente Moreira Silva, ressaltando que, 
no caso do árbitro Advaldo Fernandes, "só nos resta pedir ao 
diretor Jackson da Silveira não o escale mais para nossos jogos". 

SoLdAdoR 

Comemora-se hoje, 24, o Dia do Soldador. 
Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenter, sob a 

direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921), ali na Luis Domingues, 
entre Maranhão e Piaui. 

/ 

Destaque também hoje, para a Fonoaudióloga 
Sheyía Belchior (leia-se Otorrinocenter), que 

esteve recentemente em São Luís ministrando 
um curso de 40 horas sobre Libras. Dra. Sheyía 

é uma das profissionais mais requisitadas de 
sua área médica. Sem dúvida uma excelente 
aquisição da Otorrinocenter, dirigida pelo Dr. 

Carlos Tadeu B. Matos. Vale o registro. 

Humor 

Era tão louco por ruivas que, de 

extremo a extremo de seu imenso 

império, ficou conhecido como o czar 

de todas as ruças. 

(Playboy/Set/96). 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

IMPERATRIZ 

D//) e no/re: 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTELS - POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740, Centro, fone: (098) 723.2323. fax: (098) 723.110Ç 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões de, 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas, Centro, fone: (098) 722.2624, fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas, 560, Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 

MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010, s/n, fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana, 523, fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010, fone: (098) 721.4021. 

SEX SHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (cm frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS - TURISMO 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas, Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa, 1249-A, fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba, 740, fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 

FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayão d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone; (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa, 119, Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 

es^^^o^aAlagoas. fone: (098)721.3565 

DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira, Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 Hf Nnvpmhrr» Rpira Rin 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira, Centro, fone; (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro, Centro, fone: (098) 121.5001. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 

INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa, 990, Centro, fone: (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010, 29, fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará, 843. 

VIDEOMANIA 
Rua Piauí, 1045, fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte, 605, fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

iiiniimn 
FLY BACK 
Av. Beira Rio, fone: (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325, Bairro Juçara, fone: (098 
721.6184. 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n, fone: (098.) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010, fone; (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento, Aniv. 15 anos, Recordações, Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone; (098) 721.5291 

SERJQCBBCgORàB 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

Materiais para C 

JjlhsihjSj escritório, escolar, 
UMlÁÀ/UUr bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 . 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MtDICO VETERINÁRIO LTDA 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfi - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Deficientes querem rampa de acesso nos coletivos 

Projeto nesse 

A Associação dos deficientes 
físicos de Imperatriz prepara 
para o dia 10 de outubro o 
lançamento de uma campanha 
visando arrecadar recursos em 
prol da construção de sua sede 
própria. 

O presidente da entidade, 
José Francisco, informou 
durante a campanha, será 
implantado o Disk colaboração, 
que ficará a disposição para os 
interessados em contribuir com 
o movimento. Ele disse também, 
a campanha visará sensibilizar a 
sociedade para com os 
problemas que deficientes hoje 
são vitimados. 

Em recente levantamento 
feito pela associação, os 
deficientes de Imperatriz o 

sentido já se encontra na câmara a espera de analise e aprovação dos vereadores 

Deficientes vao pedir aos vereadores aprovação de lei 

maior problemas que aflingem a 
categoria é a discriminação, na 
cidade, o não apresenta 
nenhuma diferença com relação 
ao resto do país, os deficientes 
não conseguem trabalho, e 
denuncia que até nas escolas são 
discriminados. 

José Francisco, enfatizou que 
os interessados em fazerem 
doações mesmo antes da 
campanha devem procurar a 
sede provisória da associação no 
Centro de Saúde Três Poderes, 
quando um contato com o 
presidente poderá ser firmado. 

A Associação dos 
Deficientes Físicos 
desencadeará nos próximos dias 
um movimento de mobilização 
da categoria: o objetivo é 

sensibilizar os vereadores de 
Imperatriz para a aprovação de 
uma Lei em tramitação na 
câmara que determina às 
empresas a adaptação de uma 
rampa nos ônibus que fazem o 
transporte coletivo na cidade. Os 
próprios deficientes afirmam 
que a lei só não foi aprovada pela 
falta de empenho da categoria 
em cobrar dos parlamentares 
uma posição em relação ao 
problema. 

A lei, pede determina aind^, 
que motoristas de ônibus 
respeitem aos deficientes dando 
tempo suficiente para que o 
mesmo entre pela porta da 
frente do veículo, sem pressões 
de está atrasando o trabalho do 
seu condutor. 

Clube da terceira idade 

celebrará dia do ancião 

O evento foi antecipado do sábado para a sexta-feira e 

contará com uma missa em ação de graças 

Segundo Conceição 
Formiga, as celebrações do 
dia do ancião, também terão 
o objetivo fazer uma 
reflexão sobre os avanços 
do movimento cujo objetivo 
é proporcionar às pessoas 
de terceira idade, melhor 
convívio social, fazendo se 
sentir valorizado e 
valorizando. 

Conceição Formiga, que 
também é presidente 
estadual do Conselho de 
Leigos, informou que o 
movimento prepara para os 
dias 3, 4 e 5 de outubro a 
sétima Assembléia Regional 
do Conselho. 

O encontro acontecerá 
no colégio Nossa Senhora 
dos Anjos na cidade 
Bacabal, quando na 
oportunidade cada uma das 
12 dioceses que integram o 
Maranhão estarão 
presente. 

Segundo Conceição 
Formiga, durante a sétima 
Assembléia, estarão em 
Bacabal a assessora da 
CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil), Terezinha Cruz, 
que ministrará palestra 
sobre o tema "Leigos, 
sujeitos na história rumo ao 
novo milênio". 

A diocese de Imperatriz, 
será a única a ser 
representada por um 
número superior a dez 
pessoas. Conceição 
Formiga explicou que a 
cidade membros do 
Conselho de representante 
e Comissão Executiva, o 
que resultará em um 
número superior a 14 
pessoas. 

Centro de cultura 

Reconstrução inicia 

esta semana 

m 

■v-- 
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Conceição Formiga, vice-presidente do Clube da Terceira 
Idade 

O Clube da Terceira Idade com uma Missa em Ação de 
está concluindo a 
programação que visa 
celebrar o dia do ancião 
comemorado no dia 27, 
sábado. Em Imperatriz a 
data será festejada na sexta- 
feira. 

Segundo informou a vice- 
presidente do Clube da 
Terceira Idade, Conceição 
Formiga, o evento, contará 

Graças a ser celebrada dia 26 
na Catedral de Fátima às 
19:00Hs, e uma seresta na 
residência da vice- 
presidente. 

No dia do ancião Clube 
pretende reunir no mesmo 
evento os 80 sócios do 
movimento na paróquia de 
Fátima, e os 40 da paróquia 
de São Francisco. 

Centro de 
Depois de concluída a 

parte de demolição, o que 
aconteceu semana passada, 
o Departamento de Obras e 
Engenharia da Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra) dará 
início à reconstrução do 
Centro de Cultura Popular 
(CCP). De acordo com o 
engenheiro Fernando 
Falqueto, o início da reforma 
propriamente dita está 
previsto esta semana. 

Situado no Parque 
Anhanguera, o CCP foi 
encontrado pela 
administração municipal em 
péssimo estado de 
conservação. A reforma geral 
está sendo procedida pela 
Prefeitura de Imperatriz 
atendendo reivindicação da 
Associação Cativos de 

Cultura Popular quando da sua 
Capoeira, que utiliza as 
dependências precárias para 
o ensino da prática esportiva 
a jovens e crianças. 

O engenheiro Fernando 
Falqueto, diretor do 
Departamento de Obras e 
Engenharia, informa que as 
obras serão concluídas antes 
do final deste ano. "Nossa 
intenção é concluí-las até 
dezembro", disse, explicando 
que o projeto consiste na 
reforma do telhado, 
ampliação e melhoramento 
dos banheiros e recuperação 
do piso e das paredes. 

O prefeito Ildon Marques 
esteve no local, 
recentemente, e constatou a 
necessidade de se proceder 
reforma. 

Na ocasião, o prefeito se 

demolição 
fazia acompanhado dê 
técnicos da Secretaria da 
Infraestrutura que 
elaboraram o projeto de 
engenharia. Fernando 
Falqueto acha possível que 
se cumpra o prazo e diz que, 
para tanto, agilizarão a 
execução das obras. 

O engenheiro lembra que 
a área para a prática esportiva 
sofrerá poucas alterações do 
projeto original. "Corp 
exceção dos banheiros, quê 
serão ampliados e 
melhorados, acredito que 
pouca coisa vai mudar", 
afirmou. No geral, o CCP 
dispõe de uma área de 
aproximadamente 200 
metros quadrados. As 
principais alterações serão 
feitas na cobertura. 

mtm ou arcuMÀH 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Centrai de Atendimento bxprosso, Acailandia, além (lo transportar passageiros. oforoGe 
/^l. . também o tranporti1 do carga o encomendas no Maranhão e outros 

ao C liente Estados do País. 

Expresso Açailândia, tranporlando cargas e encomendas com 
    pontualidade, segurança e responsabilidade, 2* 
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Roberto Oliveira 

Circo 

Estréiatiiesta sexta-feira 
mais uma <)|)ção de lazer. trata- 
se do circo (iAKCIA, que 
promete trazer aos 
imperatrizenses muita 
novidade e um show de 
espetáculo no picadeiro, ás 
crianças (pie são as mais 
apaixonadas pela mais antiga 
das diversões (!(> palco estão 
eufóricas para se divertir e 
sorrir a valer com os \ ialhacos, 
mais para os adultos também 
boas novidade, como avestruz, 
cavalos e outros bichos que 
são as atrações do circo, só 
resta saber se estudante vai 
mesmo ter direito a meia 
entrada. 

Meu corpo, 
meu tesouro 

Quando você sentar diante da 
tida Rrande para observar as 
cenas de sexo do filme DONA 
EIjORKSEUSDOIS MARIDOS, 
você verá tudo. menos as curvas 
esculturais da atriz Giulia (lan. ê 
que a atriz que protagoniza o 
filme se recusou a tirar a roupa 
diante das câmeras, para 
desempenhar a função, a 
produção 'contratou a duble 
Débora Alroli^o, uma carioca de 
R) anos. ao ser indagada a cerca 
do não aparecimento de seu 
rosto da tela. a futura atriz diz 
não se incomodar, pois no filme 
a lag* ia íizi 11 todos adi niraram um 
corpo perfeito e que não era de 
Brookie Shields, e sim de uma 
duble, alem do mais, fazer este 
tipo de trabalho é u ma excelenle 
escola para quem pretende 
ingressar na carreira, garante a 
futura atriz. 

Saúde 

■■■■■ 
:• -• 

São Luis tem carnaval fora de época 

Mata Folia 

A capital do estado já ultima os preparai ivos para a maior 
festa popular fora de época do país, trata-se do MARA 
FOLIA, onde milhares de pessoas de lodo o estado e de 
outras partes do país estarão se divertindo a valer neste 
três dias de festa . A expectativa dos organizadores é de 
que pelo menos trinta mil pessoas passe pelo corredor da 
folia uniformizado, o que vai garantir a renda da festa, mais 
para os que preferem sair na festa a caráter não vai ser 
muito fácil, o preço porabadá (uniforme do carnaval) não 
sai por menos de duzentos reais, podendo o folião optar 
pelo preço aprazo, neste caso o alimento é de quase 1)0%, 
mais para folião que se preza este sacrifício vale a pena. 

Os americanos estão 
colocando sob suspeitas os 
inibidores de ajietite 
REDUX que por aqui é 
comercializado livremente com 
os nomes de 1SOMERIDE , 
FLURIL, F DELGAR, é que o 
medicamente provocou a morte 
de treze pessoas nos estados 
unidos, três delas por suicídio, 
para o médico Simào 
Lullenberg, do Albert Einstein, 
de São Paulo, o que causa a 
morte de pacientes que tomam 
este tipo de inibidores, é o uso 
incorreto desse medicamento, 
como por exemplo pessoas que 
usam para fins estéticos, e 
aconselha que todo e qualquer 
medicamento para fins estéticos 
somente pode ser consumido 
com receita médica, assim como 
outros medicamentos com a 
faixa vermelha ou preta. 

Amor aos 80 

Uma história no mínimo 
inusitada, uma senhora de 82 
anos luta pelo direito de casar 
com um homem 28 anos mais 
jovem. Mais a decisão de dona 
Dolores de Oliveira esbarrou no 
preconceito dos filhos que 
acreditam que o príncipe 
encantado da mãe, José Tavares 
Fernandes de 54 anos está 
tentando dar o golpe do baú 
isso porque a noiva apaixonada 
tem alem de propriedades, uma 
pensão de quinhentos reais, 
mais para a justiça, os dois 
poderão passar por cima do 
preconceito e se unirem em 
matrimônio a hora que quiserem, 
pois nada impede que este 
matrimônio se realizem. 

Capitania do Cheiro 
reabre suas portas 

Depois de alguns meses fora 
de circulação, a linha de 
cosméticos CAPITANIA DO 
CHEIRO está reabrindo na 
cidade, e para marcar a volta da 
linha, o diretor da empresa 
Juscelino Vieira está 
organizando um super coquetel 
para trezentos clientes no pátio 
do CESJOR, no próximo dia 04 
de outubro, os convites já estão 
circulando entre os apreciadores 
da linha. 

AGI Promete mais 
rigor em 98 

Depois de dois anos de 
existência em Imperatriz a nova 
diretoria da instituição está 
lançando uma vasta 
I )r<igraiiiaçã(> a ser desenvolvida 
durante os três últimos meses 
do ano e em 98. Rara apresentar 
suas novas propostas a base, um 
suihtchá( stásendo*irganizai 1(> 
para o dia 06 de outubro, a 
organização é do diretor de 
eventos Elizomar Marinho, e 
todos os filiados já receberam 
convites, inclusive convidados 
especiais. 

Globo e 
Thalia 

Apedido da própria Xuxa a 
rede GLOBO -abriu uma 

exceção, e permitiu que a 
cantora e atriz mexicana Thalia 
Adriadna fosse entrevistada no 
quadro intimidade do programa 
Planeta Xuxa, dentre muitas 
revelações a cantora revelou que 
está envolvida com um modelo 
brasileiro, e que uma das suas 
fantasias ê que os homens 
recolham com a boca gelatina 
de sua barriga, sonho que foi 
realizado por um dos rapaz de 
33 anos que encontrava-se na 
platéia, após as muitas 
estripulias de XUXA e TI IALIA, 
elas foram jantar com o amigo 
Gugu Liberalo na casaarosada 
onde se abriga a apresentadora, 
as brincadeira só se encerraram 
as três da manhã, quando a atriz 
deixou a mansão em companhia 
do amigo. 

Aborto 

A polêmica da nova lei de 
autoria da deputada Marta 
Supliçy do PT, SP, anda mesmo 
causando muitas discussões nos 
meios religiosos do país. a igreja 
católica já levantou a bandeira do 
contra, os evangélicos também 
não aprovam a idéia, mesmo 
assim em uma pesquisa 
realizada pela DATAFOLHA, 
77% dos entrevistados disseram 
ser a favor da legalização do 
aborto, enquanto que 23% dos 
entrevistados foram contra a 
idéia, eles se baseiam em uma 
decisão da igreja que afirma que 
ninguém poderá decidir sobre a 
vida de outro, e que isso vai de 
encontro a constituição a que em 
seu primeiro capitulo garante o 
direito a vida mais para a autora 
da matéria, não é mais possível 
que uma mulher carregue 
consigo as marcas de uma 
violência \ irai içada contra ela no 
passado, contra ou a favor o 
projeto já foi aprovado na 
comissão de constituição e 
justiça, com apenas um voto 
contra, mais para transformar se 
em lei, o projeto precisa ser 
aprovado na câmara, e no 
senado, mais a decisão mesmo 
cabe ao presidente F1IC isso 
depois de passar pela renuncia 
do ministro da saúde Carlos 
Albuquerque, que afirma que irá 
pedir ao presidente que vete a 
matéria, o que promete 
esquentar a briga. 

Papa 
no Brasil 

Já está praticamente tudo 
tironto, para a visita do papa João 
Paulo II ao Brasil no próximo dia 
04 de outubro, de acordo com a 
programação elaborada pela 
arquidiocese do Rio de Janeiro 
sua santidade deverá celebrar 
uma missa campal direcionada a 
família brasileira no aterro de 
Flamengo onde tudo já está 
sendo preparado para a mais 
esperada visita de uma 
autoridade católica a um país de 
fé aguçada, para acomodar o 
maior número de famílias 
católicas está sendo cadastrado 
residências de católicos que 
receberão fiéis de todos os 
países da América e os 
cadastrados se mostram muito 
felizes com a surpresa de trocar 
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Lavinha Amorim, diretora do SEN AC 

Senac 

Depois de vários exemplos da competência das mulheres 
a frente das mais diversas instituições, não é de se estranhar o 
brilhante trabalho que o serviço nacional do comercio vem 
prestando a comunidade da cidade de Imperatriz, graças ao 
empenho e a competência de sua diretora, o órgão já está 
atendendo quase todos os ramos e atividades existentes no 
mercado, o que em muito facilita os jovens na hora da escolha 
de uma profissão, de acordo com informações prestadas por 
sua diretora, os cursos de informática e cabeleireiro são os 
mais procurados, no entanto a procura pelo demais cursos 
também é intensa, na verdade o Senac precisa é de mais salas 
para atender a clientela, o que demonstra o, conceito da 
instituição na terra do frei. 

experiências com famílias de 
outros países, dentre os muitos 
compromissos do PAPA no 
Brasil, está previsto uma visita 
a fundação VIVA CAZUZA, que 
trabalha com crianças 
portadoras do vírus da Aids. 

Vera 
está salva 

No último dia 05 os fàns da 
eterna miss Brasil Vera Fischer 
tiveram uma surpresa nada ^ 
agradável. É que o Jonal 
Nacional da Rede Globo 
noticiou a morte da atriz em 
uma clínica do Rio, vítima de 
I tarada respiratória. Na verdade 
ela tinha sido internada dois 
dias antes no centro de terapia 
intensiva da Clínica Banbina, 
por causa de uma forte crise de 
faringite, mesmo depois de 
desfeito o mal entendido os fãns 
da atriz não deixaram a clínica e 
esperaram até asoilo horas 
quando a eterna miss apareceu 
na janela do apartamento e 
acenou para seu público. Vera 
Fischer saiu do hospital no 
último domingo já apresentando 
sinais de recuperação mais em 
seu lugar quem concedeu 
entrevista a imprensa foi sua 
amiga a lambem atriz Silvia 
Pfaifer"elaé uma guerreira, e 
vai dar a volta por cima,". 

Saúde em alta 
Para os amantes de um bom 

vinho uma boa notícia; cientistas 
da Universidade da Califórnia 
de acordo cornos estudiosos 
que analisaram cerca de 
cinqüenta pessoas que 
consomem vinho diariamente e 

anos estas pessoas 
apresentaram resistências a 
doenças cardíacas cerca de 
50% maior que os pacientes 
não adeptos do vinho, a 
pesquisa apresentou ainda um 
resultado semelhante com 
alimentos como o queijo e a 
uva, a iK^squisa foi publicada na 
numa revista médica 
americana e revelou que na 
França onde as pessoas 
consomem montes de carne, 
queijos, manteiga e vinho tinto 
as taxas de mortalidade por 
doenças cardíacas eram 50% 
mais baixas que nos Estados 
Unidos. A descoberta 
recebeu o nome de paradoxo 
francês. Porque chegou-se a 
conclusão de que bebedores 
moderados de vinho, dois 
copos por dia- tem menores 
probabilidades de ter doenças 
do coração do que os 
abstêmios ou bebedores 
inveterados. 

Mulheres 
de sucesso 

Silvana Henena, delegada 
da PE 

Nunca foi tão comum 
observar-se mulheres 
desempenhando funções 
militares, hoje elas estão nos 
mais altos postos e 
desempenhado papéis que 
em nada deixa a desejar dos 
homens, só para se ler uma 
idéia depois que a delegada 
Silvana Helena assumiu a 
direção da policia federal, foi 
possível resolver muitos 
problemas, tudo sem deixar de 
ser mulher, mãe e dona de 
casa. 

^piter Júpiter Informática 

SUA OPÇÃO DE ACESSO A INTERNET 

Estamos trabalhando para garantir um eficiente serviço de acesso à grande rede 

mundial 

Encurte caminho 

Navegue sem tempestade 

ligue (098) 723 - 3838 

Seja um Júpiter associado 
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Sampaio Correia joga domingo no Ceará 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copão 
Os jogos que serão 

realizados na última rodada da 
primeira fase , conforme 
tabela divulgada pela 
comissão organizadora. 

27/09 
Edison Lobão x 

Tocantinópolis 
Horário : 19 horas 
Estádio : Frei Epifânio 
Porto Franco x Juventus 
Local : Panelão ( Porto 

Franco) 
Horário : 16 horas 
Dom Elizeu x João 

Lisboa 
Horário : 16 horas 
Local: Dom Elizeu 
Estreito x Balsas 
Local : Duartão ( Estreito 

) Horário : 16 horas 

OBS; Com 8 pontos , 
Açailândia já está classificada 
para a próxima fase e folga na 
tabela. 

Sampaio 
A Bolívia Querida joga no 

próximo domingo na Cidade 
de Quixadá no Ceará. O time 
maranhense fará o último jogo 
da segunda fase no estádio 
Castelão em São Luis. 
• A prefeitura de São Luis , 

repassou ontem ao presidente 
Manoel Ribeiro a primeira 
parcela financeira. O Prefeito 
Jackson Lago esteve no jogo 
de domingo próximo passado 
21, entre Sampaio e Santa 
Rosa . Ele afirmou que 
enquanto o time estiver no 
Brasileiro deste ano. Irá 
continuar contribuindo . Em 
troca o Sampaio irá divulgar o 
turismo da Capital. 

Seleção 
O Técnico Zagalo irá 

divulgar no dia 4 de Outubro 
a relação de jogadores que 
farão parte da convocação 
para o jogo com o Marrocos 
no próximo dia 9 de Outubro 
em Belém do Pará. 

Geovanne que é Paraense 
, mas atua no futebol da 
Espanha , poderá não jogar . 
O Mesmo encontra - se 
contundido e pode ser carta 
fora do baralho. Sobre a 
decisão do Sub - 17 . Zagalo 

disse que viu o jogo. Gostou 
do futebol dos garotos e 
colocou que todos tem um 
futuro brilhante. 

Campeonato 
Brasileiro 

Confira os jogos de hoje 
quarta feira 24 de Setembro. 

21h30 - Botafogo x 
Corinthians- (TV) 

21h30 - União São João x 
Fluminense (TV) 

Botafogo 
Com a derrota para o time 

do Bahia em pleno Caio 
Martins , o treinador do time 
Sebastião Rocha foi demitido. 
Carlos Alberto Parreira é o 
novo treinador . O Time da 
estrela solitária , tem 13 
pontos ao lado do Fluminense 
, na vice lanterna do 
campeonato brasileiro. 

Fluminense 
O Tricolor das laranjeiras 

também mudou de técnico. 
Com a derrota de 3 x 0 para o 
sport no Rio. A Diretoria do 
time tirou Carbone e 
contratou Artuzinho. No jogo 
de hoje é um jogo de decisão 
, pra sabermos quem vai 
continuar segurando a 
lanterna. O Fluminense tem 
13 pontos e o União São João 
soma 12 isolado na lanterna. 

Sábado 
27/09 
21h30 - Coritiba x Guarani 

(TV) 
21h30 - Santos x Botafogo 

(TV) 
16h - São Paulo x 

Juventude 

Sub - 17 
Os jogadores 

desembarcaram ontem no 
aeroporto do Galeão no Rio 
de Janeiro. Hoje serão 
homenageados com um 
almoço onde estarão todos os 
componentes da CBF, Gril 
One. Ricardo Teixeira 
presidente da CBF, disse que 
os garotos merecem todo os 
prestígio da Confederação 
Brasileira de Futebol. O Brasil 
foi campeão mundial domingo 
, quando venceu Gana pelo 
placar de 2x 1 . 

Aviso 

O Sr. Antonio dos Santos Barbosa , 

perdeu uma bolsa tamanho médio , 

contendo todos os seus documentos , 

pede a quem encontrou ou encontrar , 

favor entregar na portaria desta emissora 

ou no prédio da 1- Ciretran / Itz / que 

será bem gratificado. 

O Campeonato Brasileiro da 
terceira divisão, teve a sua 
primeira fase encerrada no 
último final de semana . O 
Sampaio Correia conseguiu a 
sua classificação após vencer o 
Santa Rosa de Belém no último 
domingo pelo placar de 4 x 0 no 
Castelão. 

O Diretor técnico da CBF 
Gilberto Coelho divulgou na 
tarde de segunda feira no 
auditório da CBF , a tabela de 
jogos da segunda fase da 
terceira divisão. Gilberto havia 
prometido aos dirigentes do 
time Maranhense que na 
segunda fase , os jogos mas 
uma vez seriam, regionalizados 
. O Sampaio irá enfrentar o time 
de Quixadá - CE . O Primeiro 
jogo vai ser na casa do Quixadá 
, domingo dia 28 de Setembro. 
No Domingo seguinte o 
Sampaio recebe o time 
Cearense no estádio Castelão 
em São Luis. 

Sobre o Campeonato 
Maranhense que seria 
realizado no inicio de 
Setembro. A Imprensa 
esportiva da ilha não divulga 
nada sobre o assunto . Parece 
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que mas uma vez o presidente 
Alberto Ferreira , não terá a 
realização da competição que 
irá indicar o campeão estadual 
e dois times que irão 
representar o Estado , na Copa 
do Brasil Ainda sobre o time do 
Sampaio . O Presidente do time 
deputado Manoel Ribeiro 
conseguiu o apoio do prefeito 
Jackson Lago , através da 

Sampaio decide jogo na ilha 
prefeitura que irá ajudar o time 
da Bolívia querida. 

Em troca da ajuda do 
prefeito . O Sampaio em jogos 
que irá disputar levará na 
camisa a divulgação do turismo 
ludovicence . Com os dizeres : 
" São Luis , Ilha dos amores ". 

O Presidente do Sampaio , 
Manoel Ribeiro afirmou que irá 
correr atrás de vários recursos 

financeiros para que o seu time 
, consiga fazer uma boa 
campanha na segunda fase e 
conseqüentemente a 
classificação para a fase 
seguinte. Ele colocou ainda que 
com a queda do Moto para a 
terceira divisão. O Sampaio irá 
com garra e determinação para 
disputar no ano que vem a 
segunda divisão. 

Copão tem última rodada 

da primeira fase 

O Copão Maranhão do Sul, 
teve uma rodada de poucos gols 
no final de semana próximo 
passado. 

No estádio Cafeteirão , 
saíram o maior número de gols. 
João Lisboa 2x2 Açailândia. 

O Presidente da Amsul , 
prefeito de João Lisboa , Sálvio 
Dino esteve domingo 21, no 
estádio cafeteirão e elogiou o 
Copão. Dino disse que apesar 
da dificuldade financeira 
porque passa as prefeituras. O 
Copão está sendo realizado 

com êxito. 
Confira agora a 

classificação por chave , do 
Copão. 

Chave "A " 
Estreito - 05 pontos 
Carolina - 02 pontos 
Balsas - 02 pontos 
Chave "B " 
Tocantinópolis - 09 pontos 
Porto Franco - 05 pontos 
Edison Lobão - 04 pontos 
Juventus - 03 pontos 
Chave "C " 
Açailândia - 08 pontos 

João Lisboa - 05 pontos 
Dom Elizeu - 01 ponto 
OBS; Os pontos , que os 

times ganharam do Sena , não 
foram computados. O time 
pediu afastamento do 
campeonato. 

Confira a próxima rodada 
27/09 - Sábado 
Edison Lobão x 

Tocantinópolis 
Local : Frei Epifânio ( 

Imperatriz) 
Horário; 19 horas 
28 /09 - Domingo 

Dom Elizeu x João Lisboa 
Ix)cal: Dom Elizeu 
Horário: 16 horas 

Estreito x Balsas 
Local: Duartão (Estreito) 
Horário; 16 horas 
Porto Franco x Juventus 
Local : Panelão ( Porto 

Franco) 
Horário : 16 horas. 
No decorrer desta semana , 

a comissão do Copão irá 
divulgar a data do jogo que s 
realizado domingo próx Vo 
passado 21. Balsas x Carolma. 

F utebol legal 

é na Capital 

Quarta-feira 

Campeonato Brasileiro 

Botafogo X Corinthians 

21 h30 - Transmissão especial 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens: Clovís Aguiar e Helder Madeira 

Colaboração: Idecy Vieira e Ocione Araújo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

COMUNICADO 

A TC! informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

Venha e comprove! 

♦ /à 
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Domingo Alegre 

É no BIC 

' mmm 

É na TV Capital 

☆ ☆☆ 
Das lOhs ao meio-dia 

☆ dc SetetH&io- 

Duelo de Tílos: eis Feros do ftibomor 

x os Glodiodores do Jonos Ribeiro 

, Colégio São José de Ribamar responde 

sobre o FABER 

Colégio Jonas Ribeiro responde sobre 

Gincana 
4a 

Esportiva 

☆ ☆ ☆ 

Gincana 

Cultural 

☆ ☆ ☆ 

☆ ☆☆ 

☆ ☆ ☆ 

☆ ☆ ☆ 

IMPERATRIZ 

Show de Apresentação: 

Calouros 

☆ ☆ ☆ P 

☆ ☆☆ 

«ri / ■% 
c 

C ri C? r: 
cloi Ir 

☆ ☆☆ 

iliiMinMi! 

Pra quem equipe de reoÔrteres.k 

você tira 

o chapéu 

DOMINGO ALEGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMRERATRIZEN SE 

ÍÍ^C®[MT^\ 

Venha e comprove! 

♦ \ 
,N \ \ 

A\ 

S3 
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F ugitívo de Pedrinhas 

é preso em Roraima 

Polinter e Polícia Civil trabalharam em conjunto na prisão de Zé Bonfim 

Após vários anos de 
investigações intensiva a 
Polinter de Roraima e a Polícia 
Civil de Imperatriz conseguiu 
prender o pistoleiro José 
Ribamar Bonfim, 50 anos de 
idade, que estava com 
residência fixa em Boa Vista- 
Roraima. 

Zé Bonfim como era 
conhecido no sub mundo da 
pistolagem estava com prisão 
preventiva decretada desde de 
16 de março de 95, pelo juiz da 
1° Vara Criminal" do Fórum 
Henrique De La Rocque Dr. 
Gervásio Protásio dos Santos 
Júnior. 

De acordo com as 
informações do delegado 
Regional de Imperatriz Dr. João 
Luciano de Abreu Matos Júnior, 
Zé Bonfim foi enquadro no 
ar1.157- Parágrafo 2° - por porte 
ilegal de armas, e Art. 288- 
Parágrafo 3S - Formação de 
quadrilha. 

José Bonfim, hoje com 50 
anos de idade, militava na 
região de garimpo no estado de 
Roraima. Segundo as primeiras 
investigações da Polinter, tão 
logo o acusado fugiu da 

Delegado Regional Dr. Luciano Abreu, não divulgou quando será transferência do 

Penitenciária de Pedrinhas, ele 
instalou residência fixa na 
capital daquele estado. 

O delegado Regional, disse 
a reportagem na tarde de 
ontem que a transferência de 
Zé Bonfim para a Penitenciária 

pistoleiro 
de Pedrinhas (São Luis) não 
será divulgada por medidas de 
segurança. O delegado 
Regional disse ainda que a 
prisão de um dos homens 
considerados mais perigosos 
do Maranhão se deu pelo fato 

do trabalho em conjunto entre 
a Polícia Civil de Roraima e a 
PC local. A prisão de José 
Ribamar Bonfim, já foi 
comunicada ao secretário geral 
de segurança pública do estado 
Raimundo Cutrin. 

Delegada terá dez dias 

para concluir inquérito 

Motorista acusado de causar o acidente continua preso na CCPJ 

Continua preso o motorista 
da Prefeitura Municipal de João 
Lisboa Walmir Alves de Souza, 
maranhense, 27 anos de idade, 
residente na Rua Imperatriz na 
vizinha cidade de João Lisboa, 
a cerca de 12 quilômetros de 
Imperatriz. 

No acidente foi vítima o cabo 
do exército José Wilson de 
Souza Nascimento, natural de 
Montes Altos, 27 anos de idade, 
lotado no (50s BIS - Batalhão de 
Infantaria e Selvade Imperatriz. 
Ele trafegava normalmente em 
sua moto titan pela MA 122. 

Testemunhas afirmam que o 

motorista conduzia a Kombi em 
alta velocidade e na altura da 
Escolinha Fram Cardoso, às 
proximidades do Sistema 
Nativa de Comunicação ele- 
perdeu a direção e acabou 
atropelando o cabo Wilson, que 
foi arrastado a cerca de 70 
metros do local do acidente. 

A Kombi de placas HOO 
1522- de propriedade da 
Prefeitura Municipal de João 
Lisboa, na oportunidade ela 
estava sendo conduzida pelo 
motorista Walmir Almes de 
Souza, que por sua vez estava 
de plantão naquele dia. 

Informações dão conta de 
que Walmir teria ingerido 
bastante bebida alcoólica em 
função de que naquele dia (20/ 
09) sábado ele estaria 
completando 27 anos de idade. 
Segundo familiares ele estaria 
vindo para Imperatriz para 
apanhar uma mulher que tinha 
dado a luz a uma criança no 
Hospital Regional. 

O cabo do exército ainda 
chegou a ser socorrido e levado 
as pressas para uma Clínica de 
Saúde em Imperatriz, mas não 
resistiu aos ferimentos vindo a 
falecer. 

O motorista da Kombi, 
Walmir Alves de Souza, que 
sofreu apenas ferimentos leves. 
Devido ter ingerido bastante 
bebida alcoólica ele não teve 
nem como fugir do flagrante, 
disse uma testemunha, que 
lamentou o acidente. 

A delegada Vânia que está 
apurando o caso tem um prazo 
de dez dias, a contar da data do 
flagrante para concluir o 
inquérito e enviar a justiça. 
Enquanto isso Walmir continua 
em uma das calas da CCPJ 
aguardando um 
posicionamento da justiça. 

"TarzaiT' é preso portando maconha 

Elemento com várias passagens pela Depol é surpreendido pela Polícia 

O elemento conhecido pela 
alcunha de "Tarzan" foi preso 
mais uma vez pela Polícia 
Militar e entregue no plantão 
central. De acordo com a PM o 
elemento estava portando um 
saco portando maconha 
equivalente a cinco cigarros. 

O acusado tem várias 
passagens pelas Delegacias de 

Imperatriz. Entre elas a 
Delegacia de Roubos e Furtos 
onde já foram registradas várias 
ocorrências contra "Tarzan" 
que sempre se defendia 
dizendo que estava 
embriagada. 

Recentemente "Tarzan" 
estava trabalhando com 
jornaleiro e trocou o trabalho 

novamente pela vida bandida, 
onde foi preso em flagrante 
quando trafegava pelo bairro 
Nova Imperatriz. Na Delegacia 
o acusado se defendeu dizendo 
que a maconha era de um 
amigo. 

Além de ser um elemento 
considerado perigoso, 'Tarzan" 
também é marcado para 

morrer. 
Os próprios comparsas do 

elemento por pouco não lhe 
tiraram a vida no final do ano 
passado quando lhe aplicaram 
vários golpes de facão. 
Socorrido pela nossa equipe de 
reportagem "Tarzan" 
conseguiu se recuperar e agora 
esta voltando ao sub mundo. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberfh Aleixo 

Perda 
de cheque 

Auta Ferreira da Silva, 
maranhense, solteira, 
compareceu da Delegacia de 
Polícia para comunicar, que 
desapareceu um talonário de 
cheque conta 9040-9 - 
Bradesco local. Ag. 0460, 
tendo recuperado este 
talonário, mas logo constatou 
o desaparecimento do cheque 
001384-. 

Perda de 
documentos 

Helena Soares Dantas, 
maranhense, solteira, 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato este ocorrido da na tarde 
do último sábado quando 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda de 
documentos II 

Ednan dos Santos Pinto, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Vila Lobão 
também comunicou a perda 
de todos seus documentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos III 

Diomedes da Silva Pinto, 
maranhense, casado, 37 anos 
de idade, comerciante 
residente na Rua Pedro 
Afonso, também comunicou 
que perdeu sua porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Idade Civil, Reservista e 
outros 

Agressão 
Joaquina Saraiva dos 

Santos, maranhense, 
residente no bairro Cafeteira, 
esteve na Depol para 
comunicar que foi agredida 
por um elmento conhecido 

apenas pelo prenome de 
Antonio. Segundo a queixosa 
o elemento estava totalmente 
embriagado e queria obrigar a 
mesma a tomar cerveja. O fato 
ocorreu no Bar Caida da Noite 
naquele bairro. 

Arrombamento II 
Amauri da Silva 

Nascimento, maranhense, 
solteiro, estudante, residente 
no bairro Vila Nova 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram a 
porta dos fundos de sua casa 
e retiraram vários objetos. 
Fato ocorrido na madrugada 
da última terça-feira. 

Furto 
de bick 

Maria José Dimas do 
Nascimento, maranhense, 
solteira, estudante, residente 
no Parque Amazonas esteve na 
Depol para comunicar que um 
elemento desconhecido furtou 
sua bicicleta Moutain biW r 
cinza, ano 97. Fato .ste 
ocorrido na manhã da última 
segunda-feira quando a 
queixosa se encontrava no 
interior de sua casa. 

Perda 
de documentos IV 

Carlos Antonio de Castro, 
maranhense, casado, 
residente no bairro São José- 
esteve na Delegacia de Polícia 
para comunicar que perdeu 
todos seus docuimentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Identidade, Titulo Eleitoral 
e outros. 

Furto 
de documentos ' 

Manoel Viana dos Santos, 
maranhense, solteiro, ajudante 
de mecânico, residente na Rua 
Beta - Bairro do Bacuri, esteve 
na Depol para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta Moutain 
Bike. 
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