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■ Esporte 

Galetti 

estréia 

domingo 

O lrkan)i*>áo amador 
Açailámlia, d (ialcUi. estréia 
ito próximo domingo no 
Copâo Maranliâo do Std. 

O iofío st ra contra o 
ComtTaal de í). Eliscn. 

No último final dc 
semana, o Galetti empatou 
com o Pontal em ^x2 e 
garantiu <» triaimpeotiato 

Mais Ésporfós na 
Página 1-10 

■ Tribuna Livre 

Roseana confirma Itínerante 

em Grajaú para o dia 26 

Governadora deve anunciar asfaltamento da Rodovia 226 até Porto Franco 

tira sono 

de morador 

( a na doente mental está 
atormentando riu em mofa 
nas imediações do Terceiro 
Distrito Policial de 
Açailândia. Confira na 
Coluna Tribuna Livre 
assinada por Jorge 
Quadros. Página 1 -6. 
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Governadora Koneann Snrney (centro) está otimista com a instalação de sucessivos governos itinerantes 

O Governo estadual 
Itinerante será instalado 
oficialmente em Grajaú, nos 
próximos dias 26, 27 e 28 de 
agosto próximo. 

Secretários de Estado, 
assessores, deputados e o 
senador Francisco Escórcio 
fazem parle tia comitiva. 

A governadora Roseana 
Sarney deve aproveitar a 
oportunidade para anunciar o 
asfaltamento da Rodovia 226 
nos trechos: Barra do Corda- 
Grajaú e Grajaú a Porto Franco. 

O Palácio Henrique De La 
Rocque, no entanto, deixou de 
anunciar qualquer medida para 
diminuir o número dc caso de 
Leishmaniose no município. 

O Maranhão é o campeão 
nordestino em casos de 
Leishmaniose, e Grajaú, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, o município maranhense 
com maior incidência da 
doença. 

Mais na Página 1 -8. 

INDICADOR " Meio Ambiente 

, , Queimadas causam 

transtornos na BR010 
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De olho na telinha 

ar Comercial 
v mipra  R$1.0383 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra  RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda  RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda : RS 11.95 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
Uíir 
Valor      RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Agospo   R$ 120.00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

PM assume Delegacia 

» Informes 

Especiais 

Acabou o 

celular 
4tde ocasião,, 

Machado Neto adverte que 
acaba hoje o prazo para 
adquirir telefones celulares 
pela metade do preço. Confira 
esse e outros assuntos da 
economia tocantina na Coluna 
Informes Especiais assinada 
por Machado Neto. 
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* Cidade 

Aflita 

Acadêmico 

se revolta 

com 

Tempo - Temp 

i  ^Nublado j T Ctw«: Chovo» 

eratura « 

ii?'- Cliro: hareulmwte: «íá PaioilJt i i i :   wEneshato ; ™ni~*Chuvi pi:?: 

PI 

3 céu 

io Brasil 

A TERRA 

i§§iS§§§§§§§ii§§§& 

üüttiü 

Imperatriz Claro | 23 34 
São Luis Lá- Chuv 

MÍ::ít <•<{:! j 21 32 

fere sina 1 Panwda 
•íVíÂYã.iát,e Chuv 25 35 

Belém . Nublao 20 29 

Palmas .y.-:'.'., •' Chuva :>»■•»í:; / >». Fr-ca 23 32 

O Acadêmico de 
Direito, Heleno Mota, 
mostra sua revolta com a 
blitz da PM realizada em 
Porto Franco. 
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w Debate 

Imprensa 

em Debate 

na AIL 

Quinta-feira, 21, a 
Academia Imperatrizense- 
de letras realiza encontro 
para discutir o tema; 
Imprensa em I)fbak\ 

Coordenado pelo 
Secretário da Sedin 
(1X •st iive jKíi uentoli itegrae k»). 
Edmilson Síinches, o debate é 
aberto a cónnmidade. 

O debate (amhém 
desenvolve a Comunieação 
Social em Imiíeralriz. 
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Conexão Roberto D'A vila agora está na 
Record. Apresentado por um dos 
jornalistas mais conceituados do Pais, 
o programa que vai ao ar toda segunda 
feira, às 22:45hs, traz grandes 
personalidades do cenário polútico, 
artístico e cultural, no mundo. 

Com uma hora de duração, Conexão 
Roberto D 'A vila é mais que um 
programa de entrevistas. Pode sei 
considerado um especial, contando a 
vida e o trabalho do entrevistado, 
explorando um aspecto desconhecido 
do público. 

Em sua estréia na Record. I)Ávila 
entrevistou Lula, com absoluto 
sucesso. O político estava 
completamente a vontade, durante a 
entrevista descontraída e inteligente. 

Dia 18, foi ao ar a entrevista com 
.Antônio Carlos Magalhães, que abriu 
sua casa em Brasília, para receber o 
jornalista. 

Assassinato gera protesto de 

entidades da sociedade civil 

ii 
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Assassinato de Aelly Cnstina mobiliza sociedade imperatrizense 

A Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
Sindicatos e Entidades da 
Sociedade Civil Organizada, 
enviaram carta de protesto à 
governadora Roseana Sarney e 
ao secretário de Segurança,, 
Raimundo Cutrim, solicitando 
urgência na apuração do 
assassinato da estudante Kelly 
Cristina. 

As entidades revelam a falta 
de estrutura que a Polícia da 
região locantina está 
submetida. 

Kelly Cristina foi 
a-ssassinada com dois balaços 
disparados por um revovel db. 

Página 1-12 
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MLMWÉRI" DKMNvur.KmaA 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTROS RESERVAS N0 02/97 

EDITAL DE RECRUTAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.. através do Departamento de Suporte à Admirestraçao de Pessoal, realizará Processo Seletivo Externo para a formação de Cadastros Reservas 
das nesto Edital. para os cargos constantes dos quadros apresentados no tem 2, modante condições conti 

A dasaficaçao dos candidatos será regionalizada nos seguintes Pólos: 

• Goiás: abrangendo BrasHia(OF), Goias(GO), DistriiD de Araporã(MG) e GurúpifTO). 

• Mines Gera-s; abrangendo Mmas GeraisíMG, exceto o Distrito de Araporâ) e o município d« Pedregulho(S?). 

• Rio de Janeiro: abrangendo Espírito Santo(ES) e Rio de Janeiro(RJ). 

• São Paulo: abrangendo Paraná e Sèo Paulo(SP, exceto o munlcipio de Pedregulbo). 

Os Cadastros Reservas de Pessoal, dos cargos oomuns ao Concurso Público 01/96, só serão utilizados após a convocação de todos os candidatos que compuseram os Cadaslros Reservai daquele Processo Seletivo Externo. 

?ÉTOIGAS*S rà° farf'3 *** da EmPr6Sa 6 ^ ac0rd0 ^ a edificação obtida no Cargo a que incorreram a eselnar Contrato individual te Trabalho com FURNAS CENTRAIS tLt ikioao b.A.f o qual se regera pelos preceitos ca CLT, sujeitando-se as normas internas e ad Plano de Cargos e Salartos da Empresa. 

da FUNDAÇÃO ESCOLA 0£ SERVÇO PÚBLICO • FESP RJ com exceção da AvaSaçfto Médica e do '"reinamento tquando requerido polo 

NÍVEL; 2" GRAU COMPLETO 

O desenvolvimarto te todaa aa ©tapas te presente Processo Seletivo Público será realizado sob a responsabilidade técnica e opmadonai 
cargo), ambos de competência te FURNAS 

2. QUADRO DE CARGOS 
NÍVEL; SUPERIOR COMPLETO 
^ /Qara/inqsticas ijò^^g^' 
EcKvnheiro(Els1ric!í?«) 
Snlério; 8$ 1.252.27 
Tüxa de lascricto- RS 61).00 
EnRenhairo<!Telecr>fflUf5icaç05'> 
Salário; RS 1,252.27 
Tbvb dr tnscriçío' SS 60.00 

EngcnLeiroiElítrõnico) 
Salário: RS 1 252,27 
Fnxn te Inscrição: RS 60,00 

Kngsn)ieiro'Nd>íi;ãnic(>i 
Saldrio: RS 1,252.27 
Tbx* do Inrcriçfio RS ftn,0ll 
EngonVoito(Clvil) 
Seiáriu: RS1.252.27 
Taxada fnscrkán: RSfri "ri 

-fPijlg^Tnabaü?^'-- 
Goiií, 'vtinas Oerais, San 
Paulo c Rio de Janeird 

Ooiás. Minas Ovrai?, SSo 
Paulo e Rio de Janeiro 

Ooiás. Minoa Gerais. SJO 
Paulo c Rio de Janeiro 

Coia-- c Rio de Janeiro 

Goiás. Rio de Janeiro e SSo 
Paulo 

r-% ^ ay 
- Curso Supen.ir cmsp;eee o® Erçmhwia Blfcrics 
- Registro cn frslcco!^ no Óljlo d» Cltt» 
riemprttnie 
- CvtK SúperiM conrplati e® Engeniiari, Jo 
Telecomimioaçfle» nu 2nge3h«rit SHéwa eo® 
ánÍMrt® Tclsconmlctçae! 
- Rrgilir-I os jfoljjoio r.o ÓrgJr: Js CUvs 

pr;rn;t  
Onrso Supcriot templeio •-•m 2nf o?h vm 

Blutrácíçaob 2Ulri;i com Màsie cm Elabénlna 
Rsciutt ou froroccic BC brgSo lí C.swo 

Meolncs 
Reesita! 

'"."rr;irr'- 

S\í;,c-ir,' ('*" cm Ea6«nh» 
protocolo no òrr/.1' de Clsstc 

Comuns les oarges «te Fracnhciro Elolriris-i, 
Civ.í. T rlccomunxfrSrr Eíetrániao e 
Mecânico: 
- Acuar «m oiiviiij-a de cuajtíoçlo, « 
?ro;ero.'Kioejsoranie-.to, <i« pliiicjnnc-i:o. d» 
oonslnçSormonHíem, oe opeMçSr. dr 
«cnutaçío o d» estudos, nu ireu: 
Chdl. de ComumcevFcs. de Itlrtricidado, 
Mecír.irr. de Prc-jrtauçáo. -ic Orysmentoo e 

- Súpuriot mrnpícCT' Fnvcnhoria Civil 
?.«sisln T.: *Tnln*!':u ;.o OrgSo úe ClilMI 

"ompcrsolr 

EngenhoirofA) 
Salário: RS 1,407,63 
Taxa de Insariçüo: RS 60.00 

ngenhoiro(B) 
oiário: RS 1.407,63 
'b.xa de Inscrição; RS 60.00 

IngenheirofC) 
UJário: R$ 1.582.27 
'axo do Inscrição: RS 60.00 

JogenheiroP) 
salário: RS 1.582.27 
rés* de Inscrição: RS 60.00 

ingeuheirofFJ 
Salário; RS 1582.27 
Taxa dc Inscrição: RS 60.00 

Engetibeirn(Q) 
Salário: RS 1.582,27 
Taxa dc Inscriçío: RS 60.00 

Armliata de Sistemas/Al 
Salário: RS 1.252,27 
Taxa de TnecriçSo: RS 60.(10 

Analirta de Sirtemav'H) 
salári-r Rt 1,582.27 
Taxa de Inscrição R.Ç 60,00 

AdvoçadoiA) 
Salário: 1.252.2" 
Taxa <Je Imcriçto; RS 60,00 

Rio de Janeiro 

Ria de Janeiro 

Ooiás e Rio dc Janeiro. 

Ooiás e Rio de Janeiio. 

- Corto Siípcrirr completo cm Engenliíria/duraçJo 
rafeifens da OS ano) 
- Expcrüneie mir.-.ra» de 03 ,'trh) mí®1 e® sní 
de wiançna e «■.runras lloanccn», rrojoç-cc 
ecasámi» lènanwiraa • süenlr de xtnFilidade de 
iavesiimenfcc 
• Registro oo prctocola no Ôrgíe de Clama 
Curso íupctior c-erpicte em EttxerJiarie/duMçS-*1 

mi-.imi d» rs ano») 
- P.xperiifteie mlnme de 00 Çirte) ar.M em 
dcsenvclvimerto de aplitoeZe era amhioaec 
Windmwg em reée, plnMÍdrmi cliente<'se-"V(drr ".'ru 
'dsnesvolvLnentA ' •eompinhtmento de pecreliij tarrdo» ce Enjcohetis. Wiieandn ipileeâvx? 
gríÊce-a wu adminlsireclo e «upota de redea ds 
camputadorm 
- Reg.srrn nu protocola tu Órgíc de Clease 
ÇCTrtWt    
- Cuno Suiterior eçapkto em EngeidutrUIdvrtfl' 
mínima da ÍJ or.os;, 
• ExpcriSnu.a mlDim-i de CS (cindo) onn m 
otKddades de rleneâomcoco e/ou projeto» c/ov 
ilteaJtZHçSp relativas à ohras civis 
emmeenUimcnto» dc jeraçáo edu trancmisedn de 
Encpgie EJélrica ■ Registre ou çretceclo no Órglo de Classe 
'empeem 

- Ctttts tjupurfor complete cm !-d>genrar>;íutteÍo 
mlnijna dc OS anos) 
- ExjwiAncta minima de 05 (cinoe) anos em 
atividades de ejpcoiriesçSei c projetos «Rarin 
vou rnoalinçío do otru reiativas 
:inpreer.dimer.tcs de LransmissJlo a'ou gsraçlo de 

Baamta Bldtrico 
Rio ás Janeiro o.irw Superiot mnplNn em Ettpoir.ieia/dutaçS 

minimu de OS anos) 
- KxpetÜntii mÉiim, de 05 (oi-oc) ano» r= 
atividades teicr rrailts a espeerjiosçíea « piojsioa 
miaovoe -i Equipamenccs e Siramts 
Teiecrmsnüaçéw le Múrcesdat «Vou Osdti 
Portt deras. 

Regjaiio cu protccclo nn òigto ds Clítse 
Goiás a Rio de Janeiro. 

Gr-nás. Rio de Janeiro o SSo 
Paulo 

Curse Supertcr Ccmpleln em EnjttntenaJdn-epS" 
mínima de 04 «neeV 

Hxp«iSn:ia mínima dc O? (cinco) anos en 
atn-ufoáea roiaetnnadas a narvcinttçdes e prejeto jjecl-ieo» c'ou montagem de equipamenics pruicipiia 

'ou rixiliaroç d" Tísicas Hidieletrioss. 
Regiaím ou píptooc.e rn Òrgío de Cltíse 

'iCTlltUH.  
- Curso Superior i nmpletcftom dutjçío mtr.ira 
CB anos), 00 01 formaçáo atr ■.r.t .is _■ d- S-lnetnr 
- Regtsírn ou protorolo no ÓrgBP de -Clasrc 
Competer.ie 

Rio da Janeiro e SBo Paulo. 

Goiás. Rio de Janeiro o £âo 
Paulo. 

- Curai Superior completcfenai durcçíJ miniau de 
0q tiiac). tom fonnaçír era Acélus dc .Srtems* 
- ".Xfuriòr-.íU mlnim» de "õ /uicuu) enes t 
ime e-1-» W-odnrvs piltl\f-"mr cIien,e'aeo.,!di" 
JeíjnvcIflmecteAujtor:, cc v-iteása» em imbíer 
de rede 
- Rcçiiird eu ^õtooo-o tVgtc le 
Compe-entr. .-Sjae 

- Curso Superior completo >m Ditetto 
Registre ou protocolo ao Órglo de Classe 

Gampetente 

Análtse de Salançot s esirjiur.is finanosiras, 
oáieutos do viebílidide de irvçrJmanto. 
preçaro de prote;Ses 'c.-mXmicu-finsncsiras de 
curto, médio e Vxtgo prszo e sisbprsçlio ie 
r-ormei e intinKdei sobre ptoocstac 
orçtmenltriea, 

Deuenvohomcnn- 
Wcrkprnjpi 3.11 e MS-WindowsS.', em 

rode. apnoaváee oliente.aar.ndeT ccm Banr 
de Dado Reieciona! e UGED Oracle 7, cc 
Satcmaa dr õtformaçare UeagrtAcuu 
auosueSo com I.niuj Xotei; supervisto de 
tervicrr Cr.x: cpirctçSee em «mbieme 
InltencVlntrutcl e sufietvisfo de re-Jc Novell 
Networe.3 sed.ló 

Aruer rm iliv.csdei de pler.e)imínio 
implxttsçBo e ctK.oder.ct Sr do eontroie 
iccnclAgtso de ronsiruçlo =aj Irtm dc 
geolccriâ, concreto e CMWrufJi civil c 
mortegem eterctiMeinica de linhas dc 
:re.-,imiJ33: e Su'?es*açdn.j dc ulre-elU tenelo 

de projeto» elátric 
gruro turbinc-gerador; 

Decettvolvimér/ 
•nlnjeoi i 

tr.nrnF*nharacnt3 de fomecimanin 
•.rspe:5o ds eq-erpoment-e s culer-ji» 

umissicnjmento de iratcmts do PtneciraeSo 
etou getaçjo de "nergit BlSIricò 

Detatvolvctea-i ie erejeteo de ptoteçV 
atorrcmenti de iiquipamcnios eletránjcos 
Compattbilki.ide Eleb-omainétice. de Sicteuw 
de Esergia CA/CC p-nn Telecomunroarana dc 
Siaamu dc SupetidjSo de Teter-nmmicajSea 
CcenuoirapS-i ds Dedo», de Svleraas : 
tmemieeXn de Teáerotnunioayíes 
ditu snsrc namento de Sístamn de ComutaçSo 
Aluar em stividades d 
prtjerorJa»se»rraroml», de planejamento, d: 

-Satnenl.. òt fatncaçS 
enamerrto e do catudoa r.e irea 

rr.eolmca nare equipamento» c aiatemae 
mscíniiou uaxiliíi-aa 

lientdirar junto t- uiritb ar nenveíò.dar c 
atníntcf dc» n-ecnaaei1. ar atraar. o-ojotar, 

cnpteuer.tar s impUn'«r ri namu de etfferauçlo; 
planejar e erteeuinr treuttaaento do» urjário» 
sobre a iiiiIimy'Sii doa riatenaea. p.rrporci.r.ar ao 

» -èvniea n deeenvoh-fenento a operiçlo do 
titwa • «o. uauírioa, r.rpcre ix ioemíb^ies 

«á"*" P^pwar. arrmpcnhir 
Idimiiflc.1T junfn anj uraírl-va (.» noteendade» 
-vuuúÓkM dr» r.atepin.T enetber, projetar 
impV-ner.ftir ? implantar ijitemaa de i-o.irmeçdc. 

:ju e exeemr ireinraienu di» BSOírio»1 

»ot»s o wd-.j-tçSo co-, «Iwemar, pnrprtsicner 
5 tétnitn o daoaawdvimento e cpsraçj- te 
T1« C CM UJUÍTIK, erporte i, (êeMlogis 

ompreg-ida». 'prepo»:. ec-renpmbar 
rerlDi malira- o prcceiTamer.; de ôistcmci 

superviti i-at o» projero» de deser.vniv raterdo de 
aiitejua. caton também, o» ruouruioe itununns 
|ao.nol--ciCü, neleo. emnrarvio.,  
Ac aípcnhar e defendo- prosases nce rata» ie 
Concilia;?.- a JulgruoenS». Vim Fedm- 
Bnduara e Ttihnr.ais metentea, elaborindo 
petísBee, mroirinis e suüastaçáci o 
defender os inleraaecs ca Fmprot» ne-anla 
ÓrgEoj do Pwltr Jsdi::<fio e repf«»v,ct 1» junto 

enadr.de» de Admfetlnmçío Direta ou Ir.diroti 
itotuvi/g triáWKfW   

.AdvOg*d0(B) 
Salário; 1.582,27 
Taxado Inscriçgn- 9 5 60.00 

Rio dí Janeiro - Curse Suporior complMO «d D-.reito 
Exprriíncia inir.-.mii de 05 (cincc) aneu mb 

Dseilo Cr.rii «.'«i Tmbolbiíln 
- Rtgltlro .-li protocola ao DrgSc 4c c;j,>t 
Cp.mpelenle 

AcoaçcnJur e ócfendn pmoeme Junta» dc 
Ccnciliaçân c Julgimeido. Vwrj F-dcrss. 
R'iirfuiiw ; Tr.-tor.a:» criiim-.e». ejibotindc 
prttçíc» men-iieá ç auntstnçSeu o.'6;s, 
ci.-fcmlct c» jimtcjm, d> Emprear, permu, 
OtiV? do Poder fuétdírio e itptercotS-le htr.r- 
i entidede» d» Ai)mL-.Í3lro<ic Drel» o:: L-direta. 

EssaciBlbta em WanuíancSo 
EletrouleIrônica (A) 
Salário: R$ 725,S5 
faxa de Inaorioac- R.t .qn on  
Esnecialista am Manutenção 
E l«tro9l»tr6nlca<S> 

alàrio: RS 725.55 
Taxa ds Inscrição RJ 30.00 

Esoee*B lista em Manul 
ElatromeoanicaiAi 
Saiária: RS "25 55 
Taira do Inscrição PS 30,00 

Çspocialista em 
Elctrom»eânicc<B) 
Salário: RJ 725,55 
Taxa do InscnçAn 
Técnico om Piocs-ssairanto 
Dados 

ãrto: RS se;,70 
3 rs inaciiíSo MS Jtí.uO 

Golèo. Minas Gerais, Rio 
(ia Janairo o SSo Paulo 

Goiás, Minas 6nrais. Rio 
do Janeiro a Sâo Paulo 

Goiás, Minas Gerais, Rio 
dc Janeiro c Sâo Paulo. 

Goiás, Minas Gorais Rio 
do danaira « Sao Paute 

grau Téo-co Compilo Cu-co d» 7 ;;st'5nlca 
Registro nu prjleoolo no Órglo da Fia»»» Íoripslaníe. 

- -ureo d» 2' grau T4onic- Compiato em 
Tal«.-n-nLn!ra;Be» ou nn Elatrdr.ca com èn'aca am Talocom. nlraçOa- 

Pagisfd ou oro:xoo no -j, clasca nmowlenic 

■§f/Jt.ft5.e-ság .Ta','a^g ■ ' Comum a todo» os rergoe do PKparialblc •m Manulsnçáo 

- Ouiío da 2' g-su Técmen Complela em 
Mecáriça nu platromcrSmcs - Registro ou nrotocOO nr Órqjn de Clssc» Comtetaru 

so do 2' 
Elolroia:-..;9 R- l s;.i ou 
CompoV-ia 

a; Executar éi/ialujío. suoattuçin, 
ma-.(ançao. ranams Impera * restas -os sfelumas de nslm-nanta-ío e -nnlrota das Jat-. H» o) "traíra- a-i-npa--Br i-íOecmia- supe-vHIorar o sejuimanto do» váro» 
imbaibos. processos a procadmínios íae Usnas raia-iorado: com a s-^gura-ça 

Exarutí- lesta» insaio» mediç/las, anAilse» o pro.altis Cm-danar -onlicí.-e racaVzsr s aJot-cSo da mnnmgan» opa-a^Se» i9SI»s espacoré ma-ule-ç Ovs mndéiçaçoas de o-ojeiot Ca' «pjfe» a teias 
.ss al.vtfeno» d- rinpanoarji » o-oem te járeo téssie» as 'Js r a 
Jt loara- amu v(»r-Mr eián .Itinoín .»» 
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Entidades reúnem-se para propor soluções 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

3 

Bom dia, 
governadora! 

A governadora Roseana 
Sarnèy vive os últimos dias de 
sua administração e o Estado, 
('in especial a Região Tocantina 
ainda não teve a sorte de ser 
contempla com nenhuma obra 
de vulto assinada por seu 
governo. 

Praia 
agita 

A1 iraia do Cacau ainda agita 
o período de veraneio de 
Imperatriz. A exemplo do que 
ocorre desde o início da 
lem] orada, o ullimo domingo foi 
dr muita movimentação no 
priiu ij .11 ponto de lazer da 
Região Tocantina. 

De 
parabéns 

Os barraqueiros, 
organizados, estão mostrando 
que a união faz a força. As 
conquistas acontecem, mesmo 
que [laulatinamente. 

Arte 
em alta 

Desde o dia 17 de julho, obras 
de vários artistas gráficas da 
Alemanha estão expostas no 
Centro de Cultura do Banco do 
Brasil, no Rio. A mostra é uma 
promoção do Instituto Coethee 
dá seqüência à série de 
exposições sobre as artes 
gráficas daquele país nos anos 
50,60 e 70. 

Administração 
minúscula 

Notícias vindas de Sítio Novo 
(I() Marai il iã< > (lá() conta de que a 
atual administração municipal 
não vem conseguindo 
corres] Kinder com os anseios da 
população. Pelo andar da 
carruagem, João Alfredo pode 
ir fiara o mesmo caminho que 
Clériston Bandeira, seu 
antecessor, preferiu trilhar. 

Educação 
criticada 

A extinção, iielo governo do 
Rio de Janeiro, do Programa 
Especial de Educação e o 
abandono de grande parte dos 
Cieps foram apontados pelo 
senador Abdias Nascimento 
(PDT-RJ) como um sintonia de 
descaso das autoridades em 
relação à educação pública. O 
senador citou reportagem do 
jornal O Globo, segundo á qual 
os desperdícios resultantes da 
"desmontagem" dos Cieps já 
ultrapassam R$ 30 milhões. 

Bastidores 
políticos 

A coisa começa a ganhar 
corpo na terra do frei. 

Já existem diversos 
candidatos a candidatos a 
deputados federais e estaduais. 
Noutra oportunidade, a coluna 
tecerá comentário mais 
abrangente. Todavia, como diz o 
confrade Machado Neto, "vale o 
registro". 

Bancários 
na área 

A nova diretoria do Sindicato 
dos Bancários do Estado do 
Maranhão (Seeh MA) já 
nmsvguiu ivalizar algum 
trabalho em benefício da 
categoria que representa. Bira 
do Pindaré, presidente da 
entidade, mostra-se irredutível 
na sua proposta administrativa. 

Ecos 
do show 

Ainda rejiercute de forma 
positiva na cidade e municípios 
circunvizinhos o show que o 
cantor Reginaldo Rossi realizado 
sábado, às 23 horas, no 
Balneário late Clube, Bic. 

Mara 
Maravilha 
11 ma das i irincipais estrelas 

da Rede Record, Mara Maravilha 
conseguiu mostrar a que veio. 
Seu i irograma tem boaaudiência 
também em Imperatriz. 

Uma 
dica 

O Balneário late Clube é seu 
1 irincipal local de Uizer na cidade. 

Estreito 
na mira 

Segmentos organizados da 
1 K)lítica regional estão de olho na 
Prefeitura de Estreito do 
Maranhão. O prefeito, 
recentemente, quase teve o seu 
mandato cassado. () povocobra 
mais ação por parte de Claro 
Dentista. 

Para 
reflexão 

A tomada de consciência da 
cidadania é um processo que, 
em maior ou menor intensidade, 
hoje se verifica em todos os 
estrados sociais. 

Até 
là 

Por hoje é só. Amanhã tem 
mais. Eu volto com toda brasa 
em defesa dos interesses 
sociais. 

A partir de agora, os encontros irão acontecer uma vez por semana 

Na tarde desta segunda-feira 
(18), alguns seguimentos que 
fazem parte do Comitê do Banco 
do Nordeste reuniram-se na 
sede da Secretaria do 
Desenvolvimento Rural (Serur). 
O principal objetivo da reunião 
foi a questão da melhor 
articulação do comitê para que 
possa atuar a contento. 

Fizeram-se presentes na 
reunião, representantes do 
Centru, Incra, Produzir {tara 
Libertar, Ocema, Ibama, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, além do gerente do 
Banco do Nordeste (BN), José 
Expedito Neiva Santos. Do 
poder municipal de Imperatriz 
estavam: o secretário Alair 
Chaves Miranda da Indústria, 
Comércio e Serviços (Sedics), 
Marcos Rodrigues, do 
Desenvolvimento Rural (Serur) 
e o subsecretário de Governo, 
Joberto Soares. 

Dentre os vários assuntos 
discutidos, os representantes de 
entidades decidiram que 
precisam reunir-se mais vezes 
para que a articulação do órgão 
seja melhorada. Marcos 
Rodrigues sugeriu que as 
re/iniões do Comitê aconteçam 
uma vez por semana, ao invés 
de uma vez por mês, como 
acontece, atualmente. A 
sugestão do secretário foi aceita 
por todos os presentes. 

Foi levantada a questão da 
falta de uma maior comunicação 
entre os seguimentos 
integrantes do órgão, 

: 

. 

Representantes de entidades durante reunião na Serur 
principalmente, sobre a 
confirmação da presença dos 
representantes em reuniões. A 
Sedics, através de Alair Chaves 
assumiu a responsabilidade de 
fazer a comunicação entre os 
seguimentos. 

Na oportunidade, o 
secretário da Serur mostrou ao 
gerente do Banco do Nordeste, 
os projetos que sua pasta tem 
para promover um maior 
desenvolvimento da região. São 
projetos para um minhocário 
(local para a criação de 
minhocas), aluguéis de trator 
para o setor agrícola, projetos de 

estradas vicinais e outros. O 
gerente informou que o público- 
alvodo BN ê o setor privado, não 
o público. 

O gerente do BN falou dos 
principais objetivos do Comitê: 
organizar, orientar e capacitar as 
associações e cooperativas. 

O gerente disse que o 
Comitê deve preocupar-se para 
que os créditos liberados sejam 
um meio de desenvolvimento e 
não uma preocupação. 

O secretário Alair Chaves 
avaliou o encontro como sendo 
positivo, pois foi-sentido que 
"todos os representantes das 

Prefeitura muda conceito 

de praça pública 

entidades estão preocupados 
com o desenvolvimento de 
Imperatriz e estão acreditando no 
governo Ildon Marques", 
garantiu. O secretário disse que 
as entidades estão reivindicando 
isto porque " estas entidades 
estão apostando que nós 
podemos fazer algo por nossa 
cidade e região", finalizou o 
secretário. 

"Foi importante a presença do 
gerente do Banco do Nordeste 
e importante a presença de 
grande parte dos membros do 
Comitê para que a gente 
pudesse falar aquilo que 
desejava", disse o secretário 
Marcos Rodrigues. 

"O Banco do Nordeste, pelo 
que me parece e pela explanação 
do gerente, tem verbas, tem 
recursos e esses recursos nós 
vamos buscar, através das 
associações e cooperativas", 
concluiu. 

O Comitê é formado de 
dezessete seguimentos da 
sociedade, unidos em busca de 
melhorias de vida da pó] lulação, 
através de projetos financiados 
pelo Banco do Nordeste. 

Lm outro ponto importante 
que caracteriza o trabalho do 
Comitê êo incentivo e avaliações 

que são feitas dos projetos de 
desenvolvimento de associações 
e cooperativas. 

Como já foi falado, estes 
projetos de desenvolvimento são 
financiados pelo do Programa de 
Geração de Emprego e Renda 
do Banco do Nordeste (Proger). 

Duas praças—Antonio Pereira 
Neloe Emiliano Melo de Azevedo 
— foram totalmente modificadas 
pelo projeto Praça Viva, da 
Secretariada Infraestrutura (Sinfra). 
C) trabalho a insiste nahumanização 
dos locais reservados ])ara o lazer 
de jovens, crianças e adultos, 
nxx liantí1 a substituiçãí > do a increto 
pela acolhedora sombras das 
árvores. "E a implantação de um 
ik m > ei )iueil( > de | iraças | uiblicas"- 
diz o vice-prefeito Luiz Carlos 
N( ilelí >. ressaltand» > a im] orlância 
do trabalho que. atualmente, se 
desenvolve na praça do jKivoado 
I agoa Verde 

Além de entender que o 
programa Praça Viva está 
< k volvem lo os esfjaços públicos ao 
1XWO de Imj xTatriz, o \ irefeito M m 
Marques acha que os trabalhos da 
operação encerram as discussões 
sobre a ocufiação destes por bares 
e lanchonetes, ficando o povo sem 
nenhuma opção de lazer nos 
logradouros públicos. 

Técnicos da Sinfra avaliam que 
0 projeto Praça Viva privilegia a 
ampliação dos canteiros, a 
multiplicação das alamedas e dos 
banais e a diminuição do a increto. 
"Essa prática humaniza mais o 
espaço que vai ser utilizado por 
1 lessoas ] lara seus j lasseios nos fins 
de tarde e noite e, até mesmo, 
durante os dias feriados" - informa 
0 engenheiro Wágner Ramalho. 

A deformação da u tilização das 
1 iraças de 1 m] icratriz vem (le muito 
tempo. O vice-prefeito de 
Imj leratriz lembra que. até mesmo 

em cidades muito menores que as 
m issas, con ki Qixias e Caroüna, nàí i 
se vê isso. "Nas cidades do nosso 
porte e nas capitais, então, nem 
pensar" - emenda Luiz Carlos 
Noleto. 

O prefeito Ildon Marques 
considera que o Projeto Praça I iva 
é sob medida para Imperatriz, jkiís 
contribui com a multiplicação do 
verde da cida le e cria o ambiente 
para o resgate das praças pára o 
povo. Ele lembra que sua visão 
sobre praça pública vem desde a 
sua passagem |)ela intervenloria 
(Sladual. 

Além de mais bonita c mais 
aí kx|uaí k] larao clinmdc frnj leratriz, 
a Praça 1 'iva representa menos 
custe11 lara sua im] ilantação. Dizem 
os técnicos da hifraestrutura que 
uma praça como a que foi feita no 
enamtro das ruas Ceará e Floriano 
Peixoto, de concreto, custaria peb 
menos três vezes e meia a mais e 
ainda ficaria menos vistosa do \ xintci 
de vistaecológia i e inadequada] lara 
as condições de Imperatriz. 

Mas, jxir outn • lado, a Prefeitura 
também está preocupada em 
manter áreas destinadas jiara a 
prática do esporte amador e 
profissional em Imperatriz. Para 
tanto, o" prefeito Ildon Marques 
autorizou o reinicio das obras de 
reconstrução da praça Mané 
Garrincha, no Centro, que se 
tornará numa praça modelo em 
todo o Maranhão. A intenção do 
prefeito ê reinaugurar o complexo 
poliesportivoem 12 de outubro, dia 
da Criança 

■ Debate 

"Jornalismo" será 

discutido na AIL 

Dando continuidade a seu 
calendário de atividades, a 
Academia Iraperalrizense 
de Letras (AIL) vai 
promover nesta quinta-feira. 
21. um encontro para 
discutir o tema Imprensa cm 
ríchalc. O evento acontecera 
no auditório da AIL, ás 2Uh. 

imprensa cm... será 
realizado em forma de mesa 
-«a. .. i , 

abordados idéias e fatos 
relacionados a imprensa em 
Imperatriz. O debate será 
coordenado pelo jornalista 
Edmilson Sanches, membro 
fundador da AlLe secretário 
do Desenvolvimento 
Integrado do Município. 

O debate é destinado a 
jornalistas, coinunicadon s e 
profissionais da imprensa 
em geral, estudantes e toda 
a comunidade interessada. 
Serão convidados a 
participar como 
debatedores. os 
profissionais da imprensa 
que trabalham em rádio, 
jornal e televisão. 

De acordo com o 
presidente Interino da AIL, 
professor Jose Geraldo, a 
idéia "e conversar, com 
maior aprofundamento 

■ ' . í:: A;:;-' 
S- -íí 

-•■'A- 

sobre^ as yirtudes e 
vicissitudes sempre 
emergentes nas lides da 
c o m u n i c a ç á o , 
especialmente na imprensa 
e o jornalismo em 
Imperatriz". 

O jornalista Edmilson 
Sanehes irá traçar um perfil 
da realidade dn 
Comunicação Social ern 
.'áVêwuú.Cv.-v .i.é;Jivus ,d< 
Coleta, txreparaçâo, difusão e 
acímtpanbamento das 
notícias. Fará também uma 
retrospectiva de veículos de 
comunicação impressa que 
foram editados nas três 
ultimas décadas era 
Imperatriz, abordando a 
problemática da 
repercussão das notícias e a 
participação da comunidade 
na elaboração da agenda do 
Jornalismo local 

Tolocaremos em debate 
os diversos princípios 
éticos, tanto do jornalismo 
impresso quanto do 
jornalismo eletrônico", 
disse Sanches. 

Ele informou que será 
traçado um quadro 
estaiístieo da mão-de-obra 
empregada em empresas de 
comunicação em Imperatyj^ 

:e>. vfiSR 
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por THOMPSON MOTA 

Eleições 98 
Faltando pouco mais de 

ano, as eleições já estão na 
porta e os vários segmentos 
políticos se articulam. Para 
os novatos aqui vai uma dica, 
o prazo para trasferencia de 
títulos garantindo o 
domicilio eleitoral encerra 
precisamente no dia 3 de 
Outubro, um ano antes da 
realização da eleição. Já para 
os polícos masseteados, os 
que já foram detentores de 

mandatos e os atuais começam 
a procurar novas bases, o alvo 
maior dos políticos de carreira 
são os Prefeitos Municipais, 
principalmente os eleitos nos 
recem municípios criados, por 
serem iniciantes no Poder 
Executivo são levados com 
mais facilidade. Politicamente 
correto seria os Prefeitos 
apoiarem os candidatos da 
nossa Região, aí teríamos uma 
boa representatividade na 
Gamara Federal e na 
Assembléia Legislativa. 
Precisamos eleger no mínimo 
4 (quatro) Deputados Federais 
etí (seis) Deputados Estaduais, 
caso contrário, vamos 
continuar vendo Trem no Rio 
Tocantins e Navios na ferrovia 
.da vale. Valeu o trocadilho. 

Alugueis 
Apesar da crise que 

atravessa o nosso País, o 
mercado Imobiliário em nossa 
cidade tudo indica vai muito 
bem obrigado, pelo menos no 
que se refere a imóveis 
residenciaias pricipalmente no 
centro. Em virtude da pouca 
oferta os alugueis estão sendo 
cobrados muito além do que na 
realidade' valem , segundo 

normas do proprio CRECI, os 
alugueis representam 1% do 
valor do imóvel, exemplo: Se 
uma casa vale R$ 25.000,00 
(Vinte e Cinco Mil Reais), 
obviamente o aluguel deveria 
ser cobrado na base de R$ 
250,00 (Duzentos e Cincoenta 
Reais), no entanto está sendo 
cobrado 100% a mais, ou seja 
2%, do valor do imóvel . Por 
outro lado os imóveis 
comerciais estão sendo 
alugados com valores bem 
mais razoáveis, isso porque a 
oferta está sendo maior que a 
demanda. E a Ixú da oferta e 
da procura, na sua plenitude. 

Ex Secretário 
Dr. Nailton Lira ex Sub 

Secretário de Saúde da Região 
Tocanlina, ajKÍs 4 anos de bons 
serviços prestados foi 
substituído recentemente , Dr. 
Nailton emprestou seu 
nome,sua credibilidade durante 
todo esse tempo e deixa a Sub 
Secretaria sem dever um tostão 
para qualquer um de seus 
fornecedores, e o que é mais 
importante, com crédito em 
todo o comércio de Imixralriz. 
Dr. Nailton criou durante toda 
sua gestão a escala de plantão. 

Espaço Aberto para a sito para a _ 

Mi 
Ci a 

t 
/ 
ficdcric^/ iupiler.com.bi 

por FREDERICO LUIZ 

fiei* não cUtn 

O homem crê porque tem medo de não crer 
Joracy Camargo 

É na educação dos filhos que se revelam as 
virtudes dos pais 

Coelho Neto 

Opinião 

Habitantes do Contra-Senso 
por Heleno Mota 

Acadêmico de Direito-UFRA 

Quando se alardeiam que 
polícia militar é órgão 
incubido da segurança e 
bem estar do cidadão 
brasieliro, penso que 
vivemos um verdadeiro 
paradoxo, ou que somos 
reles cobaias de uma selva 
sem leis. 

Neste últimos final de 
semana, dia dezesseis de 
agosto, tive o desprazer de 
presenciar uma das cenas 
mais decpcionantes da 
minha vida. íamos em 
família para Garolina, MA, 
nossa c idade natal, quando 
nas imediações da cidade de 
Porto Franco fomos 
abordados por uma blitz do 
Batalhão Militar. Nela. 
estava no comando o Capitão 
Osétrio. Militar que diz ter 
vindo exclusivamente de São 

Luís para uma operação de 
desarmamento aqui por nossa 
região. 

Para uma operação dessa 
natureza, que exige confiança 
do comando superior de São 
Luís, presumimos um grupo 
bem capacitado e apto 
suficientemente para lidar com 
pessoas. 

Mas que calamidade! I ã nos 
deparamos com um aroganle 
Capitão no comando de 
policiais truculentos, tomando 
facões embainhados, talvez o 
ganha pão de humildes 
lavradores, canivetes de 
descascar laranja e outras 
quiquilharias. I 
absurdo de 
constrangendo 
inteiras, com atos grosseiros e 
descabidos, fazendo de 
indivíduos que gozam 

) maior 
todos, 

famílias 

"Saio com o dever cumprido, e 
aproveito a oportunidade para 
agradecer toda a imprensa de 
nossa cidade, que nunca faltou 
na hora de divulgar matérias de 
interesse da comunidade, 
sempre solícita e benevolente 
para comigo, agradeço todos 
aqueles que emprestaram seus 
serviços, durante a minha 
administração,, enfatizou o Ex 
Sub Secretário, que deseja boa 
sorte para o seu sucessor. 

Ponte 
Uma alavanca que poderia 

ser criada para o 
desenvolvimento de nossa 
Região, seria a construção da 
ponte ligando o nosso municipio 
ao vizinho Estado do Tocantins. 
Uma luta antiga que começou 
através do Repórter Claudir 
Porcino, hoje começa a tomar 
corpo. A construção da jxmte da 
amizade como está sendo 
chamada, talvez seja uma 
bandeira de luta nesta eleição 
que se aproxima, E bem 
provável que algum candidato 
se intitule o pai da criança, isso 
não importa, o que importa é 
vermos o inicio desta obra tão 
importante para o nosso 
desenvolvimento. 

Entre Linhas 

O bom repórter fareja a notícia, onde ha fumaça ha fogo. 
Francisco do Valle divulgou em sua coluna Imperatriz 
Urgente a sakla do delegado George Miranda de nossa 
cidade, isso a 15 dias atrás, fontes da Sub Secretaria de 
Segurança Tublica acharam por bem desmentir a nota 
publicada, hoje veio a costatação , o competente Delegado 
George Miranda deve retornar para São Luis ou assumir a 
delegadia de Açaílandia, 

Hoje Quarta Feira tem Especial Sertanejo aqui na TV 
Capital Canal 5, Rede Record. Programa líder de audiência 
tem a apresentação de Marcelo Costa . e deixa 
entusiasmado o público amante da musica sertaneja. 

Não fic a bem Subestimar a inteligência e a eom^tencia 
de ninguém, Muitas não estão acreditando na ])erformace 
do Ex Governador José de Ribamar Fiquene, hoje está no 
ostracismo, até porque, como dizia o finado Deputado 
Ulisses Guimarães "Político sem mandato, so o vento lhe 
bate as portas". Amanhã é outro dia, de uma coisa eu lenho 
certeza, se a Governadora quizer, elege e com facilidade o 
Ex Governador, que por sinal, muito lhe ajudou na eleição 
passada. | 

#: ■ : s " , f ' ! ! " ';y£: 
Gamara Municiai começou os trabalhos legislativos 

desta semana com toda a carga, é notória a presença sempre 
constante (tos Vereadores em Plenário, o que leva a crer 
que a nossa Casa de Ixds esta realmente funcionando, e 
talvez seja uma das que mais obtém o número de córum 
em todo o Brasil, 

plenamente de seus direitos 
civis, sentirem-se como 
marginais. Digo isso porque 
eu, meus pais, meu irmão e 
minha irmã de lo anos, 
tivemos o infortúnio de 
conhecer tão desagradável 
gruiw). 

Considero válido e 
indispensável o policiamento 
de nossas estradas, mas deixo 
um apelo, para que policiais 
encarregados desse tipo de 
tarefa, tenham o tino de 
saberem dicernir o certo do 
errado. Pois, ironicamente, 
enquanto o Capitão Osório e 
seu grupo usam c abusam de 
cidadãos decentes, nas 
mesmas vias transitam bandos 
fortemente armados que t 
constantemente assaltam 
nossos bancos, e espoliam e 
matam homens indefesos. 

x 
Curto e Grosso 

♦ 

♦ 

* 

Agora vai esse menino. De um lado, Carlos Albuquerque, Ministro da Saúde. 

Do outro, Marival Lobão, Secretário estadual da Saúde. 

K o Maranhão, em número de casos, é o campeão nordestino de Leishmaniose 

Em tempo: somos o terceiro colocado em nível de Brasil. 

E o município campeão de Leishmaniose, é Grajaú. 

Com a palavra o senador Francisco Escórcio, que é de Grajaú. 

m "Mineiro quando morre de repente fica seis meses emycoma ". 

* "Para ligar para o inferno aqui do Brasil é fácil: não precisa nem colocar o código 
« ante's", 

• "Antes de enfrentar o caldeirão do inferno todos deveriam fazer um estágio noc 
# calor do Piaui.' 

* O eco nada mais é do que a gente arremedar a s\ mesmo'" 

* "Atualmente a Fórmula 1 só tem dois tipos de piloto: o que não é de chegada e o 
• que não é chegado". 

"A gafe é a forma mais sutil de fazer uma cagada'. 
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elV s se reúnem na missa do Nono 

No Centro de Pastoral representantes de diversas comunidades se reúnem em Missa de Ação de Graças 

O maior encontro 
Intereclesial dos últimos 
anos, realizado em São Luiz 
no mês passado foi um 
sucesso; tanto para o ponto 
de vista da Igreja Católica 
como para a Coordenação 
das CEB's- Comunidade 
Eclesiais de Bases, pelo 
êxito alcançado no evento, 
agora é a hora de agradecer 
a Deus. 

E foi com esse propósito 
que a coordenação 
diocesana das Comunidades 
Eclesiais de Bases, 
preparou para a tarde de 
ontem uma Missa em Ação 
de Graças. O ato religioso 
contou com a presença de 
diversas comunidades das 
diferentes micro-regiões de 
Imperatriz; para a 
celebração, cada paroquia 
enviou sua equipe de CEB's. 

A Missa foi celebrada 
pelo bispo de Imperatriz 
dom Afonso Felipe Gregory. 
e teve em seus ritos uma 
dinâmica verdadeiramente 
das celebrações de CEBN. 

O evangelho foi lido pelo 
padre Carlos Collairte de 
Açailàndia. que também foi 

V,' animador dos cantos ao 
som de um teclado; no 
»fer tório foram 
apresentadas camiselas, 
cartazes, c6co babaçti 
principal riqueza natural do 
estado e um cálice feito de 

cabaça, onde foi servido a 
Hóstia Consagrada (Corpo 
de Cristo) tanto durante o 
Nono Interclesial, como na 
missa de ontem. 

Outro ponto marcante da 
celebração realizada no 
Centro de Pastoral na rua 
15 de Novembro em frente 
a Igreja de Santa Teresa 
IVAvila, foi quando duas 
mulheres, um conduzindo 
duas tochas simbolizando a 
presença do Espírito Santo 
nas comunidades, e uma 
outra conduzindo a Bíblia, 
participaram do ato 
litúrgico no momento que 
antecedeu a leitura do 
Evangelho. 

Para Lurdes Nogueira, 
coordenadora diocesana das 
Comunidades Eclesiais de 
Bases, "agradecer se faz 
necessário", pois foi o 
Nono Intereclesial. um dos 
maiores encontros 
ecumênicos já realizado no 
Brasil. 

Lurdes Nogueira, 
lembrou que o resultado 
positivo do Nono, se deve 
ao empenho de milhares de 
pessoas q u t direto ou 
indireta m e n t e e s t i v era m 
envolvidos para que isso 
fosse possível. A 
coordenadora das CEB's 
durante a Missa, pediu a 
Deus pelas comunidades de 
Bases. 

a 

l m li 
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Guias que voluntariamente ajudaram no Nono Intereclesial 

O bispo dom Afonso 
Grêgory, também 
manifestou durante a 
celebração, sua alegria pelo 
Nono, e pediu ao Espírito 

Santo, força e luz, aos 
organizadores do próximo 
Encontro Intereclesial das 
CEB's previsto para o ano 
2.000 em Ilhéus na Bahia. 

Corrupção 

em Brasília 

Pelo que diz o título, nada é 

novidade; mas na capital federal, 

existe deputado roubando até dos 

próprios funcionários de gabinete 

Depois do caso do 
deputado Chicão Brígido 
que alugava o cargo para a 
suplente Adeleide Nery e 
ainda recebia parte do 
salários dos funcionários, 
surgiram novas denúncias 
de desvios de recursos em 
Brasília. 

O próprio deputado 
Chicão Brígido disse que 
"a prática é comum na 
câmara", mas o problema 
é que os funcionários que 
doam parle de suas 
remunerações aos 
parlamentares não 
denunciam com medo de 
perder o emprego. 

A mais nova denúncia 
envolve o deputado Alcer 
de Almeida do PTB de 

Roraima acusado de usar 
dinheiro da câmara para 
pagar funcionários do 
hospital dele. Outra 
polêmica é o pagamento 
de auxilio moradia para 
deputados que possuem 
imóveis em Brasília. 

Diante dos escândalos, 
o presidente do 
Legislativo Federal, 
deputado Michel 
Lemmer, determinou a 
abertura de uma 
sindicância- para 
investigar todas as 
denúncias, ele também, 
não descarta a 
possibilidade de se criar 
novas normas para pagar 
os funcionários de 
gabinete. 

APARECIDA 

Bombeiros apagam fogo na BR 

Nos canteiros da Belém-Brasília, o mato seco pega fogo 

fácil e a fumaça infemiza a vida de motoristas 

O mato que se acumula ao 
longo dos canteiros da BR 010, 
se l( )rna a aula | xtk x 1< > deverão 
muito seco e facilmente pega 
fogo até mesmo se atingido por 
cigarro jogado ao logo das 
margens da estrada. 

Nos últimos dias, o corjjo de 
bombeiro tem adotado medidas 
para coibir a expansão do fogo 
e conseqüentemente da fumaça 
que coloca a vida de motoristas 
e passageiros em perigo, e para 
evitar o pior, o Comandante do 
Corpo de Bombeiro, Capitão 
Robério, determinou aos seus 
homens que fossem feito ao 
logo da Belém-Brasília, diversas 
inspeções a fim de coibir as 
queimadas. 

O trabalho desenvolvido 

Bombeiros, ações para evitara fumaça na auto- estrada 

pelo Corpo de Bombeiro consiste 
em detectar qualquer foco de 
incêndio e apagarofogo antes que 
se alastre ao bng( > < la Rod( ma. Na 
manhã desta terça feira, vários 
homens agiram nas) iroximidades 
da Super Quadra, para apagar um 
incêndio provocado ainda não se 
sabe por quem; com um forte jato 
dagua, a área <>111 chamas (Ta 
imediatamente encharcada. 

() perigo provocado (iclo fogo 
âs margens da BR 010, é 
constante ao longo de todo o 
percurso entre Imperatriz e 
Açailàndia e Imperatriz a Porto 
Franco: a fumaça dificulta a visão 
que1 os condutores de veículos 
precisam ter da estrada e pode até 
ser a responsável por acidentes 
de alta gravidade. 

O Corpo de Bombeiros, 
numa tentativa de coibir ainda 
mais os riscos provocados pelo 
fogo, faz um alerta aos 
motoristas e passageiros para 
que evitem jogar restos de 
cigarros ou fósforos nas 
margens da Rodovia, os 
bombeiros acrescentam que 
havendo esse tipo de ação, o 
incêndio é inevitável, já que o 
capim e o mato estão muito seco. 

Os canteiros da BR 010. 
dentro dos limites de Imperatriz 
estão recebendo por parte da 
prefeitura municipal, uma amj tia 
limpeza; a medida, além de 
melhorar o aspecto urbanístico, 
também evitará os fogos de 
incêndio, já que o capim e o mafi > 
está sendo retirado por completo. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Débil 
Segundo meu 

informante, está presa no 
terceiro Distrito Policial, na 
Vila Ildemar, uma senhora, 
que seria débil mental e que 
à noite não deixa a 
vizinhança dormir, muito 
menos os policiais que ali 
dão plantão. A mulher grita, 
canta e apronta. Quem deve 
está com a maior dor de 
cabeça é o delegado Zédo 
capim, o 3° DP virou 
manicômio. 

Dúvida 
Os alunos universitários, 

que moram aqui, mas 
estudam em Imperatriz 
querem saber do alcaide, 
quando será que ele 
passará os vales-tranporte 
que suprirão suas 
necessidades. Segundo os 
alunos, o prefeito passou 
quase dois meses sem dar 
os vales e quando isso 
aconteceu só liberou dez 
para cada aluno. A maioria 
deles não tem condições de 
pagar R$ 8.00 de pasagens 
todos os dias. E o. que é 
pior, quando as aulas 
acabam já não tem mais 
ônibus para Açailândia. 

Progresso 
A cidade está toda 

esburacada, a poeira está 
tomando conta das 
residências e as donas-de- 
casa estão "tiririca"-. Tudo 
em nome do progresso. É o 
que a empresa Odebrechet 
está fazendo a colocação de 
tubos em toda a área urbana 
e para isso precisa lazer a 
retirada dos bloqueies e 
valas enormes no centro da 
city. 

Recuperação 
A população, inclusive, 

está preocupada com a nova 
cara da cidade. É que a 
empresa contratada pelo 
Estado para fazer a 
colocação dos tubos que 
servirão para abastecer de 
água toda a comunidade 
não está nem aó para deixar 
o município às avessas. 
Porém o prefeito garantiu 
que uma outra empresa já 
foi contactada e estará em 
Açailândia muito em breve 
para fazer a total 
recuperação das vias 

públicas. Tomara que isso 
não demore a acontecer, 
senão as madames vão ter 
um troço. 

Compromisso 
Muita gente ganhou a 

aposta que fez quando disse 
que o prefeito não cumpriu 
o compromisso de "acertar" 
alguns detalhes com a 
imprensa, ontem, dia 19. Não 
adiantou em nada o 
lembrete. O alcaide está em 
Brasília, mais uma vêz 
tentando resolver os 
problemas do município. 
Não adianta vir com 
"gracinhas", o prefeito não 
abandonou a cidade de jeito 
nenhum, ele apenas 
encontrou uma maneira mais 
lácil de administrar 
Açailândia, de bem longe e 
providências ao lado do 
presidente da República que 
e quem libera as verbas para 
os municípios. Bobinho esse 
menino héim? 

Abandono 
Pm vereador, amigo meu, 

confidenciou-me. porém não 
pediu segredo, que vai 
descer a "ripa" nestas 
viagens prolongadas do 
prefeito Deusdedeth 
Sampaio. Segundo esse 
verador, o município fica 
entregue "as baratas" nestes 
períodos e ninguém sabe 
procurar quando as coisas 
estão feias. Os secretários, 
por exemplo, ficam de mãos 
atadas para resolverem seus 
compromissos. 

Estréia 
Estou acompanhando o 

programa "Espaço Local" do 
meu amigo Rair Silva, na TV 
Difusora. O garoto leva 
mesmo muito jeito pra coisa 
. A estréia foi rascável com a 
entrevista do prefeito, o 
segundo programa foi bem 
melhor. O rapaz estava mais 
solto, mais versátil. Só falta 
desenrolar mais os assuntos. 
Parabéns. O Francisco 
Walter sabe o que fez quando 
contratou o amigo. 

Canpanha 
O padre Danilo Volunté e 

todo o Centro de Defesa da 
\ ida c dos Direitos Humanos 
promoverão na próxima 
segunda-feira, no plenário 
desta entidade uma reunião 
que marcará a primeira etapa 
da campanha de registro que 
durou mais de sessenta dias. 
Nesta reunião serão 
repassados aos parentes 
todos os números de quantas 
pessoas existem no 
município que não tem o 
registro de nascimento e 
nem condições financeiras 
para tirá-lo. Segundo Danilo, 
a segunda etapa será a mais 
difícil, pois o Centro tentará 
sensibilizar a população no 
sentido de que todos tomem 
conhecimento dos seus 
direitos constitucionais 

principalemente do artigo 
que diz que o cidadão que 
ganha menos de dois 
salários mínimos terá 
gratuitamente o 
documento. 

Campanha II 
O Centro de Defesa da 

Vida e dos Direitos 
Humanos tem feito 
algumas atividades que 
realmente merecem 
destaque da imprensa 
local, regional e até 
nacional. O érgão, que é 
uma entidade não 
governamental tem 
contribuído para que 
vários setores da 
comunidade tenham o 
cuidado no trato com os 
seres humanos. Não sei 
por acaso que conseguiram 
uma vitória brilhante no 
caso das carvoarias e agora 
pretendem lutar com todas 
as suas forças para que a 
população carente possa 
ter acesso ao Registro de 
Nascimento. 

Cobrança 
Essa questão do | 

.Registro de Nascimento e 
um problema nacionai. 
Leikbro de quando o 
programa "Fantástico"da 
Rede Globo fez uma 
matéria sobre o assunto. E. 
apesar da denúncia tudo 
continuou como antes. Os 
donos de cartórios nem 
tomaram conhecimento e 
continuam cobrando um 
absurdo por cada registro 
de nascimento. 

Galletti 
O Galletti Futebol Clube 

deverá estreiar no próximo 
domingo pelo Copào 
Maranhão do Sul na cidade 
de D. Elizeu contra o 
capeào local. Ontem, o 
patrono da equipe Carlos 
Galletti ficou de se reunir 
com a diretoria da equipe 
para definir os novos 
rumos a serem seguidos. 
Segundo meu informante o 
Galletti só participará 
desta competição se 
houver a ajuda do poder 
público, caso contrário 
lie ara de lora. I": uma pena. 

Lembrete 
Tem uma placa enorme 

à direita da BR 222, sentido 
Açailândia São Luis que 
informa que o 
Mercado Municipal será 
consruído em 120 dias. Só 
que a placa está há mais de 
90 dias. Numa coisa a placa 
está certa, só diz ps dias 
em que o mercado será 
constuído, porém não 
marca o início da obra. 

Cartas ou matérias 
para esta coluna basta 
enviá-las para Rua SÃo 
Paulo, 106-centro, 
Açailândia(MA) ou ligue 
para 978 1592. 

SEGUMÔA-FEIKA, 

DIA 25, ESTRÉIA, 

A PARTIR DAS I3H55 

Imperatriz 

Notícias 

TV Capital - Rede Record 

Canal 05 

Apresentação: llina (Caeiho 

Ixepnrtaacin: T&nttr lüima 
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acil ÍCOU ize enfim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

- FONE- 721 

Programa Rádio Povo 

das 10hOO às 11h45 na Rádio CapiTaFAM ~ ~ 

([   AfftcSEMTAÇAQj FRAMC1SCO DO VALE 
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Messias Júnior 

Futuro 
apresentador 

(juriu está pensando 
seriameiUe em entrar para 
o mundo da comunicação e 
o amigo Alves, gerente da 
loja Redes Mossoro. Km 
uma recente conversa.que 
tive com o mesmo ele me 
perguntava como fazer 
para consguir apresentar 
um programa de televisão. 
Rela pouca experiência que 

lenho dei uns "toques" ao 
garoto que ficou bastante 
interessado, e prometeu lutar 
para Consguir uni lugar ao sol 
no setor da comunicação. Ao 
amigo desejamos boa sorte, 
e se tiver talento e muita 
força de vontade com certeza 
conseguira seu objetivo. Vá 
em frente. 

Voltando 
a capital 

Quem está sendo 
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anunciado pelo diretor do 
Sistema Tu ca mês de 
Comunicação para voltar a TV 
Capital é o apresentador 
Clelio Silveira (foto). So que 
desta vez o "homem do 
blazer" não ira a presentar o 
seu "Rádio na TV" e sim o 
programa "Domingo Alegre", 
o qual ele já apresentou. O 
programa que está a muito 
tempo fora do ar. deverá 
retornar em breve com a 
gincana cultural dos colégios, 
muita musica e shovv de 
calouros, além de muitas 
outras atrações. 

() 1 )omingo Alegre deverá 
ser apresentado diretamente 
das dependências do Bic 

(Balneário late Clube). E 
ver para crer! 

Campeão 
da manhã 

Adilson Galdino 
continua sendo o grande 
campeão de audiência no 
horário da manhã, o seu 
programa na Rádio Nativa 
FM já virou uma marca 
registrada e é ouvido não 
somente na região, mas em 
todos os locais onde a 
Nativa tem uma grande 
penetração. 

Comunicação alegre e 
fácil de ser entendida, além 
de boa música! Taí a 
receitado sucesso. Grande 
AG. 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF° ZEN 

Aries n 
Gêmeos 

A pequena concentração 
de planetas no signo de Vir- 
gem indica uma semana de 
muita agitaçao 

V da Sorte: 23 

Leão n 
Libra 

Rrepare-se para viver este 
novo momento que lhe ( ofere- 
cido. No tenha medo. seja o que 
-a■miTI Ioj 

Sagitário ✓wv 
XW\ 

Aquário 

Ror mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
diliceis. aproveile para tomar a 
dianteira. 

K Touro 

\M da Sorte: 27 

Câncer 

da Sorte: 4 1 

Virgem 
íH) 

Não se prendai) que deixou 
pendente ao longo dos dias. 
Não espere chegar amanhã, 
laça tudo iiuie. 

.V da Sorte: 1 0 

Escorpião 
rri 

ate h horadi 

N da Sorte: 1 0 \ ' da Sorte: Õ9 \ da Sorte: <ié) N' da Sorte: 33 

' Não precisa -e humilhar 
para ter a certeza do que você 
quer. Lembre-se ninguém 
mertac o seu solrimentot 

N" da Sorte: 54 

Capricórnio 

\oce iiode tá-r uma uovm 

no a- coisas mudam. 
-V da Sorte: 40 

Ranto a posição do Sol 
como a de Mercúrio, o pla- 
neta da comunicação, favore- 
ce. neste momento. 

N" da Sorte: 23 

Peixes s 

Xovãs pi rspectivas pro- 
lissi.ipats 11im< rçarao a sue 
gii, me-uiio qin . a])areiu( - 
menie. tudo < ontinue na 

mesma .\; da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 
to 

TV 

Mirante Canal 

05:00 Igreja da Graça 
00:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day 1 )iel 
08:00 I lia-a-1 'ia 
10:10 Marta Ballyna 
10; 15 t 'oz. nlaravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11\'amos Falar c/ 1 )eus 
12: Jornal Acontece 
12:30Fsporle Total 
13:00 Rrog. J ompsom Mola 
14:00 l'.spi»rle Iola! l.ocãl 
14:30 Grani \ ídeo Music 
15:00 Rrograma 11 
10:00 Supermarkel 
10:30 Silvia Roí»!'ovic 
17.40 Brasil Wrdade 
10:00 Red» t udadi 
10:10 Rerdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre d.. 
1 ■ s[ ■< >rtf • [ 

■'■'•30 i 'me Si.-ir v 
00:30 Jortiíil da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 () Agente G 
00:30 t) Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forllo e Fogão 
11.30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
1 ROO Note e Anote 
KiiOO Sessão Bang Bang 
17:40 (."idade Alerta - R' fhliçao 
18:25 ( idade Aku ta 2" Edição 
20:00 Serie Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Raixoes Rerigosas 
0(1.30 RalaVra (K \ ida 
03:30 lesus Verdade 

13 

TV 

Nativa Cana 

Rádio Capital, 

A sua onda no ar 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom I )ia <V Cia (com 
líliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo d( 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:3.0 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cineitja em Casa 
10:30 Chapollin / 
17:00 Chaves 
17:30 Rassa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TI Brasil 
10; 10 Maria do Bairro 
21,00 Rrograma l ivre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Rerigo-a 
23 15 Jornal do SB I 
oo qn jii i.ns s i o• 
0! ■ 15 IocikiI d.i sH'j 
01:50 Rerfil 

21 

TV 

Tocantins 

Não forneceu programação 

(Série) 

Meia 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

. Q7h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 I hune Shopping 
08; 15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
00:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11.30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Ra[>a Ludo 
1-6:00 Grupo Imagtmi 
16:55 Esquentando os 

Tamburins 
17:00 Sessão Animada 
17:15Sailor Moon 
1 / Li Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:4.i < )s Cavaleiros do 
/.odiaco 
10.35 \a Rola (lo érime 
2n:õ5 jiu ha! da Maiu iiele 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfã e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
00:00 Igreja da Graça 
08:00 Carloon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:3.0 As Novas Aventuras do 
Agente 80 
11 ;00 Anjos da Lei - Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 (.Aldeia 
13:45 Interpró - 
Telemarkeling 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 100 l A gente (com 

(. arlos "Ratinho- Massa 
10:30 CN 1 Jornal (com Lei Ia 
Richers) 
20:15 Serie llardball. Força 
Bruta 
21: lOJuca lyloruri 
22:00 Super 8/ ssã*) 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Cultural 

(Deverá ser o maior evento jovem da temporada, a r gincana 

Intercoíegiaíde Itinga do Maranhão. áAgeração aíegria estará 

dando um cobrido todo especiaías ruas daqueb cidade nos dias 

23,24,30 e 31.21 organização do evento está soère coordenação da 

IVESD - União dos (Estudantes Secundaristas de ÍAçaiíândia e 

vice regionaída WBES - União (Brasileira de Estudantes 

Secundaristas. 

Câmara preocupada 

ÍS 

A vice-prefeita ladeada por esta colunista 

e o industrial João Pereira (leia-se Cikél) 

Com muita justeza, ta a Câmara Municipal preocupada com 

-denuncias de vabres e?(pr5itantes nos aumentos de ta^as nas 

contas de luz. 9japróxima sexta-feira às 16f00 a popubção 

deverá lotar as dependências da casa, quando o assessor jurídico da 

Câmara, o advogado loel (Dantas, atendendo pedido do presidente 

Sidney (Figueredo, à luz do direito positivo pátrib, interpela a que 

da direito soère os aumentos do consumo da empresa de energia 

elétrica, administrada pela CEMJAlR. 

Festa 

'Vai ser a maior festa do peão èoiadeiro nos dias 1,2 e 3 de 

outuèro, no Earque Ojelson Oliveira. Vaqueiros de todo o país 

estarão marcando presença na Cidade do'Jerro, para a Ia 

Vaquejada. Com três dias de forró animadopeb (Banda 

Maradona de Eortaleza-CT, categorias masculinas e femininas 

estarão disputando as classificações de 1°, 2o e 3o cobcado. 

Conselho 

Com a nova diretoria do Sindicato dos 'Tra6 adia dores na 

Construção Civil do IMoúiliário de Açaidândia, que tem come 

presidente o sr. dose SLntonio da Silva, o conselío suplente 

fica composto por Raimundo Oliveira, Cícero José dos Santo, 

e 'Elias 9{eri de Oliveira, delegados representantes: 'EmUianc 

Qonçalves e Ângelo Silves 'Pessoa. 

Paulo Babilônia 

Ciii-tas & Boas 

imprensa loca! ficou a ver navios no dia de ontem. '£que, para muitos o 

dia 'D, seria ontem. Só que o prefeito Deusdete Sampaio, não compareceu 

para cumprir, o acordo firmado com a ciasse. r£ ao menos o secretário de 

comunicação %firo 'Terraz. deu o ar da sua praça, para uma satifação a 

ciasse. Lamentável. 

Segundo o secretário de Administração, sr. Tauio Roberto Santiago, o 

prefeito Eeusdéte Sampaio desembarca hoje a tarde na Cidade do [Ferro. 

Só que expediente, o executivo municipaiestará fazendo a partir de 

amanhã. Segundo informações de sua assessor ia. 

Causou a maior repercussão nacional', noticia divulgada ontem no 'Brasil 

'Verdade em que uma das mulheres mm bonitas do pau desafiou a 'Deus, e 

Deus provou a sua existência. (Muitagente tem ligado esta semana para 

assistirem a tão esperada entrevista. 

Com minta èossa e muito tabnto na bagagem, o cantor (Paul 

(Babilônia, estava se apresentando no C entro (DivcTsionárb 

Çigantáo no próximo dia 06 de setembro. 

Vab ressaltar que quem curte o grande astro [Tagner, irá 

curtir e aplaudir de montão o grande sfiozv, afinal o estilo e c 

voz são muito parecidos. 

mm 

i ¥ 'm 

r «SL éT 

Um time de belas representantes da 

 beleza açailandense 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Ressre 

Todas as informações 

Sra. Tereza Brandão 

Cursos: 

Medicina/Odontologia/Farmácla U Bioquímica/Direito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura tí Urbanismo/Turismo U Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BOIÍVIA NO Maranhão 

098- 738-1086 

■HofrWio C. 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

7^,ic&daitc da 

pces Itlen+e cia (Z-o l \ a b -yV\ a ca 10 l\ã L-eorviclas 

(Salclas, esteve iao ultimo sábado, ió, visitaudo 

S^mpeiNT"!cie. CZ motivo da visita |oi vistoriai a área 

((S-oujuuto Xátoria) oucle serão opustruídas i80 easas 

populares em regime de mutirão para |amílias 

eareutes em Jmperatrie. y\ eoustrupão das easas 

populares e parte cio projeto "Habitar-Brasil pue o 

C\ove mo cio (S st a cio esta desuvolveudo em pareeria 

eom as [ire^eituras cios muuieípios marauKeuses. 

L-eouidas visitou o loea! em eompar\l\ia da secretária 

do D eseuvolvimeuto d-omuiVitário e cio Traball\o 

(Bedeset), S^ojia ddliveira e cio represeutaute cia 

C ou st rui ora cjue ircv dcir c\poio tecuieo iaca çoiAstrueão 

dcAs casas, Osório C \uterre2. S\ Bedesct est<'\ 

cooialeuaudo o pi^ojeto em ^SiApercAtrip'. 

Çonttcdíèmo- 

yNJo próximo dia 2'1, cjuiuta-|eira, a /XcaclemicA 

Bmpeóri^euse cie Letras esteará promoveudo uma 

palesfra seguida cie c|eL>ate sobre o jornalismo em 

S^mperatri^*. O palestrãute couvÍcIcacIo será o 

jorualista e secretario cio Oeseuvolvimeuto 

Luteprado, íz^dmilsoiA B<-\ucl\es. 

Ooutiuua ua ^Alemauba o secretário cie O ove mo 

Sérgio yXAacedo. O secretário |"oi em busca de^ projetos 

e possíveis investidores para a nossa cidade. 

WXÇd* 

A Oscola Rui Barbosa |oi a campeã na maioria das 

inodalidades gue disputou! Parabens Oneias e Oia, 

Vocês I oram os maiores no 3e's 97!! 

m 

mm 

: Lv' 

Trio bastante simpático formado pelas maravilhosas, 

2elia yóóereb, Violeta e yVlarí!ia durante um evento 

acontecido na Cal ?ana do Sol. 

dóles na o sao Batman e Robm, mas jormaram o par 

per|eito nesses JJogos dcscoiares. O secretário Valdeci 

F erre ira e o subsecretário óTorvane cie Pinho 

arrebentaram a ''boca do balão" na organização cios 

Sois 97. Pa rabe ns! 
m m 

m 

m 
3- 

m 

1 

m 
I 

* b\m |lcx cias elegantes I Vt( T^na Valeria em 

acontecimento recente..» dóonjira o chorme cias 

magistrados paparicando o filho caçila cie 7^na 

Valeria. 

I7- Celso e ;Andrea Pintinha, IcTcleados por amigas 

durante o cl\á cie baby realizado na ultima cjuinta- 

jeira. 

indústria de pré-moldados e construção Ltda, 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

  ® 721 - 2995 

VENHA A CAPRI veículos 
CONHECER TODA A UNHA EOKD t>7. _.-émiÊÊM 

* PREÇOS PRÜMÜCÍON.VIS 

' hjwos de financiamentos esflclaís! 

* CONSÓRCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 

 S? r.in..: 722-2122 Fax: in9«i 72Í-2É66 
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Francisco do Valle 

Fuçando 
Quem pensífn que 

justino Filho linha 
aban d onad o a c idade 
rsla redondamente 
enganado. 011 seja. caiu 
do cavalo. j usl i n o 
continua "l ueando". e 
na manhã (lesta ultima 
segunda-feira recebeu 
sinal verde para um 
encontro com o ministro 
dos espor les Hdson 
Arantes do Nascimento 
"O IVde". 

fuçando II 
justino também está 

tentando Iran ferir o 
ÍOcantins hsporte Clube 

(la (bagunçada 
1'ederação Maranhense 
de Futebol) para o 
exemplo do futebol do 
Nordeste - FFI- 
Federação Farense de 
Futebol que (cun a frente 
<» experiente Fuclides 
Freitas Filho. Falar com 
o Fele nesta ocasião e 
bem mais fácil do que 
conseguir colocar o 
Tecão Maravilha na 
div-isao de elite do 
Campeonato 1'araense. 
é aso ixso venha a 
acontecer, ai sim. eu tiro 
<> chapéu para o 
verdadeiro filho do 
Chapéu de Palha, que o 
colunista e o cronista 
t, a r 1 o I o | i ! i \ > • n 1 ■ • < 1 
eporlunidade de-., 

Fuçando /// 
Jogos do Campeonato 

Barsileiro da Segunda 
Divisão de clubes 
paraense poderão ser 

realizados em Imperatriz. 
Ivsta é mais uma façanha 
que Justino Oliveira Filho 
esta tentando trazer para 
Imperatriz! Sc- conseguir 
v ai >er uma benção. 
Imperatriz merece 

Co,te 
O » apresentador 

Demerval Moreno deixou o 
prefeito de Senador Fa 
Roque sem graça. O fato 
ocorreu no programa. 
Mirante Meio Dia exibido 
110 dia de ontem. O 
apresenlador fez . 11 ma 
pergunta ao prefeito e ele 
como não tinha nada pra 
dizer acabou se 
atrapalhando todo. Será 
que o homem está ficando 
caduco. 

Falta punho 
Dos vereadores da 

cidade de Senador Fa 
Rocque pára tomar uma 
posição com relação ao- 
desmando político 
praticado pela atual 
ad m i n istração d aq uele 
Município. Ivsperamos que 
o eliciente presidente 
da(|Uela casa F.dmilson 
Bezerra possa moJ)iliza o> 
companhe-iro-. de 
legislatura e ijnpeciir ípíe a 
[iopulacao pague por uma 
administra ç a o tão 
iiiopcraiite 

IVIa nifesta ç a o 
Acontece hoje no prédio 

da Delegacia Regional uma 
manifestação por parle de 
parentes, amigos e lideres 
de entidade no sentido de 
exigir do secretário de 

segurança publica da 
regional Dr. Fuciano Abreu 
que abra inquérito para 
apurar o assassinato da 
Jovem . kelly Cristina, 
assassinada na madrugada 
do ultimo domingo. 

Graduados 
v- A Policia Militar deverar 

comandar as delegacias do 
d . 4' e b DP, de Imperatriz. 
De acuado com Fuciano 
Abreu as vagas só serão 
preenchidas através do 
concurso público que 
deverar acontecer no 
próximo mes. 

Bombeiros 
O Corporação do Corpo 

de Bombeiros não bem 
tendo folga nos últimos dias. 
As inúmeras queimadas que 
vem acontecendo na região 
estão obrigando os 
profissionais a agir com 
rapidez e eficiência. 
Parabéns. 

Papelão 
Carmo fica a situação do 

papão do norte se' vier a 
pt'i*de o próximo 
com pro m isso no 
C ampepuato Brasileiro da 
Segundona. 

Fm !res jogos o Moto 
Clube ja levou 1 i gols. e a 
delega mai- vazada e o 
atacpie meno> positivo. A 
pe-Mma ■ aiiço.mh i d" <. lula 
m. brasileira; - t st.; !|!.jv-....c 
companheiro da crônica 
local com os nervos na flor 
da pele. 

Fn sou Alvi-rubro, por 
enquanto estou feliz da vida. 
Bom dia! 

Deu na Imprensa 

Mais uma vez a cidade de João Fisboa ficou isolada sem 
comunicação. Os constantes furtos dos cabos de transmissão 
vem deixando a comunidade revoltada. A Rádio Capital por 
exemplo orgao de comunicação daquela importante cidade 
constantemente está ficando fora do ar. Além de tirar o padrão 
de programação da emissora do ar. ó departamento comercial 
da empresa vem se desgastando com seús clientes, tendo que 
inclusive incerir comerciais da Radio na programação da TV. A 
Iclma- lelecomunicações do Maranhão em Imperatriz ja não. 
sabe mais o que fazer para se resolver o. problema 

...Ci 
m 

M 

i 

H mmm* 
Vã 

O secretario de Educação. Agostinho Noleto é leitor do Jornal Capitai. Seu Líder Di: 
ano 

Ondas Curtas 

® Aconteceu \ irou manchete... 

® E por falar em manchete 

® Ontem ela estava demais! 

® E hoje também. 

® Ou seja ela é demais. 

® Continuo afirmando... 

® Não sou oposição. 

® E por falar em oposição. 

® Apa...Apa...Apa 

® Gente nossa! 

® Não é membro da imprensa... 

® Mas interinamente ocupa o cargo... 

® Abandonado por Otair Moreira. 

® Corno irar ficar a situação do PMDB 

® Pelo visto... 

® Se correr q bicho pega... 

® Se pará Matiolli papa. 

® Afinal f|uem será o candidato do partido. 

® F tome intinerante. 

0 Nao ha bvvmbciro que consiga apagar. 

® F, na (íameleira. 

® \,i (.anit•íeir.i tbilaiuli ir. 

Menqão! 

Fantas minhas 
Gosto ~ O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

0 1 -En fe r me i r o d o 
trabalho 

01- Eletricista em 
máquinas pesadas e 
veículos 

100- Vendedores 
externos 

01 - Representante 
01 - Cozinfaeira 
01- Encarregado de 

armação 
01 - Mecânico em mofo 
02- Garçonetes 
01 -Zelador 
01- Operador de 

computador 

IASORATORIO C! 

I 
V V 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos | fior convênio. 1 Fone: 721 -541 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CeLlUr peIa metacJe 

de PREÇO SÓ ATÉ hojE 

Termina hoje, 20. a promoção "Dia dos Pais", promovida pela 
Telma, durante a qual o valor da linha de telefone celular sofreu 
uma redução de 50%, passando de R$ 338,98 para R$ 169,49. 

Quem estiver interessado na promoção, deverá procurar a 
loja de telefonia celular da Telma na av. Bernardo Sayão, 
proximidades do restaurante Fogão Mineiro (ex-Gaúcha), de 
posse do aparelho acompanhado da nota fiscal.Outro pré- 
requisito é que o cliente não esteja inadimplente com a Telma. 
Aproveite. 

Santa TerezínIia 

A escola SantaTerezinha. fundada no dia 3 de agosto de 1924 
pelas irmãs capuchinhas Judite, Flenora, Agueda e Júlia, está 
comemorando, com um extensa programação que vai até o final 
do mês, os 73 anos de existência de laborioso trabalho realizado 
em Imperatriz em prol da educação. 

A instiuiçãco é dirigida atualmente pela dedicada e exjKTiente 
Irmã Janice, com o apoio de suas auxiliares lára Paiva, Mônica 
Marques e Vilva de Uma Silva. A propósito, vale registrar 
também a mensagem que a Livraria Imperatriz está veiculando 
no rodapé desta coluna, rendendo suas homenagens aos 73 anos 

. y 

Mercado- 

fincwic&Cro- 

PoUpANÇA 
Hoje 1.16% 

Amanha 1,23% 

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

UFír (FecíeraI) 

RS '.  ..R$0,9108. 

ÜRfi (MunícípaI) 

Agosto/97   R$09, II 

UFr (EsTAdüAl) 

Agosto/97 RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto'97 RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.14 

Turismo RS l.lü 

* Comercial  RS 1.09 

("otaçòes cie 1() OS A7 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia 19.08.97 

RS 11,55 
SaUrío Mínímo 

Agosto/97 RS 120,00 

SaUrío FamíUa 
Julho/97.. 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): RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

de existência da Escola Santa Terezinha, cujo trabalho, realizado 
em cima da base educacional de várias gerações, merece o 
reconhecimento de toda a sociedade imperatrizense. 

llVIpOSTO do ciqARRO 

() governo, via ministérios da Saúde/Fazenda, está estudando 
a viabilidade da instituição do "Imposto do Cigarro", mediante 
aumento de preços do produto para o mercado consumidor, com 
o objetivo principal de reduzir o hábito do tabagismo no País, c 
evitar males maiores em relação às doenças provocadas pelo uso 
exagerado do fumo. 

O dinheiro arrecadado com o "Imposto do Cigarro", teria o 
mesmo fim (?) da CPMF: os cofres do ministério da Saúde para 
ajudar a sanar as contas do governo nessa área. 

FUNdECO 

Destaque também para a FUNDECO (Fundação para o 
Desenvolvimento Comunitário), ali na rua Piaui, 60()-centro. onde 
está instalado o programa "Produzir para Libertar", idealizado 
pehrex-deputado federal Cid Carvalho. 

O quadro diretivo da Fundeco está assim constituído: 
presidente, Alair Chaves de Miranda, atual secretário municipal 
de Indústria, do Comércio e dos Serviços e dono da Moema; vice- 
presidente, Auzélia Bonfim Bezerra; e diretor-administrativo, o 
não menos conceituado e experiente Raimundo Prado e 
Vasconcelos, que durante muitos anos gerenciou a filial local das 
Casas Pernambucanas. 

.*-■ 

Semana do Excepcional - A exemplo do que estará 
acontecendo em todo o País, começa amanhã em Imperatriz, 
a Semana do xcepcional, promovida pela unidade local da 
APAE, dirigida pelo Dr. José Maria e pela professora Juraci 
Elói Magalhães (aqui em foto de arquivo). A unidade está 
desde já, convidada a conhecer "in loco' e participar do 
laborioso trabalho que a AP.AE realiza na região em função 
das crianças excepcionais. 1 ale conferir, sem dúvida. 

Humor 

Eva afasta um pouco a folha de parreira 

do companheiro e estremece: 

- Adão!... Que serpente! 

(Playboy/ Out/92) 

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 

DIA € riOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323, fax; (098) 723.110' 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões d 
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. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SüNSET 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 A MÃO 
Av Getúlio Vargas. 1863. esquina c/a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721.3565, 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

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) 721.5007. 

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

V1DEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANÜ S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721 7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domiugucs. 1599. fone: (098) 721 7182. 

DANCETERIAS 
FLV BACK 
A\ Beira Rio. fone: (098) 722 18 lo. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca ;25. 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 
ALÕ ( ARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagcn j 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

g 723 .3327 - Qualidade com todas as letras 

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

PrtnípfnSp a da 6 exPenente Irraa ■'amce (com o apoio de suas auxiliares Iara Paiva. Mônica Marques e Vilma de Lima Silva), e responsável pela base 

rsoTdal DeTíbES6.frenS, e 86 deStaqUe ^ RegÍã0 61,0 PaÍS'' ESCOla Simta TereZÍIlha merece todas as nossas homenagens e o reconhecimento aa sociedade pelo laborioso trabalho realizado em Imperatnz durante essas quase oito décadas. 

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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O mar de lama do Planalto 

No Brasil, a corrupção atinge níveis cada vez mais alarmantes sem que ninguém seja punido 

Nunca se ouviu falar em tanta 
corrupção, desmandos 
administrativos e impunidades 
como nos últimos anos, e não foi 
atoa que o Brasil recebeu o título 
de país da corrupção e da 
impunidade. 

O povo brasileiro a cada dia 
passa a acreditar menos nos 
políticos e na justiça, muito 
embora estes dois seguimentos 
até defendam teses contrárias 
alegando motivos para 
confiança. 

Para se ter uma idéia do nível 
de impunidade, para crimes de 
colarinho branco, embora 
havendo CPIs para investigar as 
denúncias, não existe punição e 
os envolvidos não vão para a 
cadeia para desta forma pagar 
pelos seus delitos como é feito 
pelo cidadão comum. Um 
exemplo disso está em 
Fernando Collor de Melo, um 
homem que "meteu a mão no 
dinheiro do povo" e sucateou a 
máquina administrativa do país, 

hoje mora em Miame nos 
Estados Unidos com toda 
mordomia e regalias de um ex- 
chefe de governo. 

O pior de tudo isso é ter que 
confirmar que a culpa maior 
ainda está no nosso povo 
inconsciente que infelizmente 
ainda troca seu voto por coisas 
tão mesquinhas como uma 
sacolinha, um pedaço de frango, 
um pacote de café ou até mesmo 
por uma camiseta com o nome 
do tal "cidadão" que passará os 
próximos quatro anos mamando 
nas tetas das verbas públicas. 

O Brasil precisa mais do que 
nunca ser passado a limpo, e a 
nossa gente tem que tomar 
consciência da resixmsábilidade 
que tem ao votar. 

O caso de Chicão Brígido, 
tem que ter punição, um 
.homem que não poupa nem 
sequer seus próprios 
funcionários de gabinete, 
demonstra claramente não ler 
caráter para representar um 

Estado na Câmara Federal. 
O povo brasileiro anseia por 

demais em vê a justiça de fato 
acontecer, não se pode permitir 
mais, que casos como o 
assassinato brutal do índio 
Pataxó Galdino de Jesus dos 
Santos fique impune, não se 
pode aceitar nem mesmo, a 
posição de uma juiza que no 
intuito de defender os assassinos 
por que são filhos e enteados de 
pessoas do alto escalão judicial, 
use o argumento que os jovens 
não queriam cometer um 
assassinato, ou não sabiam a 
gravidade do ato que estavam 
cometendo. 

E 98 vem aí, mais uma vez 
ouviremos bonitas promessas 
de muitos que estarão 
interessados em voltar a 
Assembléia Legislativa; 
conheceremos as promessas 
mirabolantes daqueles que 
almejam incansavelmente de 
uma oportunidade no exercício 
de um cífccgo eletivo; o polític^ 

m 

População demonstra está descrente diante dos homens públicos e da justiça 
não tem letreiro na testa, para 
dizer se tens boas ou más 
intenções, c bem verdade, mas 
o eleitor pode facilmetile julgar 
a qualidade moral e o caráter de 
seu candidato pelo seu passado, 
pela sua vida. analisando o seu 

engajamento nas lulas e 
caminhada ao lado do povo no. 
desejo de construir uma 
sociedade mais justa. 

E a Imprensa por sua vez. 
não pode ficar alheia a todo o 
processo de mudança que 

necessariamente precisa 
acontecer no pais, se podemos 
admitir que preenchermos 
espaços preciosos do Rádio. 
Televisão e Jornal. a|»enas dando 
dicas de novela, horóscopo ou 
aulas de culinária. 

Grajaú vai sediar intinerância 

A cidade de Grajaú se 
prepara para sediar nos 
dias 26, 27 e 28 mais uma 
intinerância do governo do 
estado. 

A governadora Roscana 
Sarney desembarcará na 
cidade por volta das 1():()() 
lis da manhã, e logo em 
segurda manterá contato 
com prefeitos, vereadores 
e diversas autoridades 
políticas. 

Na comitiva do governo 
do estado, deverão está o 
deputado estadual Mercial 
Arruda e o secretário de 
agricultura do estado, 
Francisco Coelho, além de 
outros parlamentares 
eleitos por aquela região. 

Uma das obras mais 

Durante três dias a cidade vai ser a capital do Maranhão h 

importantes a ser 
anunciada pela chefe do 
executivo maranhense 
durante a instalação do 
governo intinerante será o 
asfaltamento da BR 226 no 
trecho compreendido entre 
Barra do Corda e Grajaú e 
Grajaú a Porto Franco; 
Roseana Sarney já tem em 
mãos, um discurso a ser 
proferido no encontro com 
a população, e dirá dentre 
outras coisas que a obra na 
BR 226 será realizada 
"atendendo a solicitação 
dos deputados da região", 
parlamentares esses, que 
dão sustentação ao 
governo Roseana na 
Assembléia Legislativa. 

O prefeito de Grajaii, 

João Pedro Arruda 
manifestou sua expectativa 
era vê seu município sendo 
a capital do estado por três 
dias, Arruda disse que a 
ordem de serviço para o 
asfaltamento da BR 226 
será assinada 
imediatamente, e a obra 
será feita pela empresa 
Sucesso Engenharia. 

Arruda também 
enfatizou a expectativa de 
vê a governadora 
anunciando a liberação de 
recursos a serem 
investidos na pavimentação 
de ruas. melhoramento e 
ampliação das redes de 
água e esgotos nas áreas de 
educação e saúde de sua 
cidade. 

■ 
éã 
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Roseana Sarney. anunciará asfaltamento da BR 226 

Desbaratada quadrilha dos Correios em São Luiz 

Em posse de documentação falsa, os elementos se apoderavam de cartões de créditos e vale postais nas 

agências dos correios de São Luiz. 

Policiais da Delegacia de 
defraudações conseguiram 
desarticular uma quadrilha 
que vinha agindo nas agencias 
dos Correios de São Luiz. 
Segundo a policia eles 
retiravam vales postais e 
retiravam cartões de créditos. 

Pedro Luiz Soares Macêdo 
que era estagiário dos 
Correios, José Rivelino 
Pereira Cutrim, Carlos Magno 
Costa Mendes e Joelcio 
Correia foram presos e 
autuados em flagrante pelo 
delegado Sebastião Justino da 
Delegacia de Defraudações. 

Com eles, além de vária 
documentação falsificada, a 

polícia encontrou ainda grande 
quantidade vales postais. A 
polícia, segundo o delegado 
Sebastião Justino, chegou a 
quadrilha depois que a própria 
direção dos Correios verificou 
o grande número de 
incidências e 
desaparecimentos de vales 
postais e cartões, 
principalmente nas agências 
do São Cristóvão e do 
Bcquimão. 

Com o rastreamento que 
foi feito, a policia chegou ao 
estagiário Pedro Luiz que era 
o elo de ligação da quadrilha 
dentro dos Correio, ele 
através de documentos falsos, 

distribuía os cartões de 
créditos que não chegavam às 
mãos dos seus proprietários, 
que logo depois recebiam a 
fatura e procuravam a policia 
para fazer as denúncias, os 
vales postais também não 
chegavam aos destinatários e 
eram descontados. 

Diante do trabalho que foi 
feito a polícia chegou a prisão 
de todos os envolvidos, eles 
depois de confessarem o 
crime e até mesmo em função 
de todo o material que foi 
encontrado com os mesmos, 
foram autuados em flagrante 
e agora estão presos a 
disposição da justiça. 

m 

m 
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Polícia atinge êxito em ação contra quadrilha 

ÇjjJ 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

f* Af* Central de Atendimento Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
l*AU .„, T . também o tranpprte de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao Cliente Estados do País. 
Expresso Açailândia, tranportandõ eargas 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 
encomendas com 
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BÊC - O doínt do seu fíml de semana 

Restaurante BIC 

CON OWDÁPIO m/ADO, 

p/fcm e ovivenéDico 

GRATUITO 

m:Mã 
m 

Programação do final do Verão/97 

31/08 - Júlio Nascimento - o brega-romântico 

Setembro 

\p - Festival Aberto ímperatrizense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Sexta: Seresta 

Domingo: Doiiiliiguelra Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

Biç /mtmàhm/psb 

Segunda-feira, dia 25 

A Rádio Capital AM, estréia com nova programação 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO Conor Farias Frederico Luiz 

i-sísí 

Cidade Agora das 08h00 às 1 lhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás I2h00 - 

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Aurino Brito 

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

wats de potência 
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Galletti inicia treinos visando Gopão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Galletti 
O Time de Açailândia , 

que irá representar a Cidade 
no Copão Maranhão do Sul, 
começa os treinos visando a 
estréia na competição que 
irá acontecer no próximo 
domingo dia 24 de agosto as 
16 horas , na Cidade de Dom 
Elizeu. O Gallo será 
reforçado com jogadores do 
Pontal, segundo informou o 
presidente da Liga 
Esportiva , Ademir Nunes. 
O Pontal tem a disposição 
do Galletti, vários jogadores 
importantes: Zé Filho , 
Dalmo , Mário , Pedro , 
Carlito , íris , Nego , Sandro 
etc. 

Arbitragem 
O Presidente da Liga 

Esportiva de Açailândia , 
Ademir Nunes, disse que os 
árbitros não irão participar 
dos jogos do Copão 
Maranhão do Sul. Ademir 
Nunes , parece que não 
senta na mesma mesa com 
o diretor de árbitro do 
Copão , Jackson da Silveira. 
Se os árbitros de Açailândia 
participassem do Copão , os 
mesmos ganhariam mais 
experiência e claro , a 
arbitragem local ficaria 
mais respaldada. 

Brasil eirão 
Confira os jogos de hoje: 
21h30 - América RN x 

Vasco 
21h30- Juventude x 

Santos 
20h3()- Botafogo x União 

São João 
20h30- São Paulo x 

Atlético MG 
20h30 - Bragantino x 

Lusa 
20h30 - Inter x Coritiba 
2üh3() - Sport x Bahia 
20h30 - Goiás x Paraná 
20h30 - Cruzeiro x 

Criciúma 

Amador 
O Presidente da junta 

governativa do futebol 
amador , Artur Moura dos 
Santos, informou que o 
campeonato amador de 
Imperatriz, volta com a 
rodada de quinta feira a 
partir de amanhã. Dois 
jogos serão realizados , a 
partir das 20 horas. Couraça 
está preocupado com a 
ausência do torcedor em 
jogos da primeira divisão , 

por este motivo e até 
mesmo uma idéia nossa, ele 
deverá se reunir com a 
crônica esportiva , para 
debater o assunto e 
encontrar uma solução para 
voltar o torcedor aos jogos. 

Segunda 
divisão 

A segunda divisão do 
Campeonato Brasileiro . 
está bem disputada , cada 
jogo e cada vitória é um 
passo que o time dar 
visando a divisão de elite do 
nosso futebol. 

Uma Rede de TV , fez 
contrato com a CBF e está 
mostrando todas ^s 
segundas e quintas um jogo. 
Na segunda dia 18, o jogo 
transmitido foi Naltico x 
CRB . o time Pernambucano 
venceu por 2x0. Ficamos 
esperando o dia da 
transmissão do Moto Clube, 
o único representante do 
Estado na segunda divisão. 

João Lisboa 
A Seleção da Cameleira 

começa os treinos visando o 
amistoso que irá acontecer 
no próximo domingo. 0 
Secretário da Sedei , 
Euripédes Batista , disse 
que o adversário ainda não 
está definido . mas deverá 
ser o time de 
Tocantinópolis. 

O Treinador Edmar 
Pereira , disse que os 
treinos desta semana, serão 
intensificados. Ele quer 
acertar o time para o jogo 
do dia 31, em Açailândia 

com o Galletti , válido pelo 
Copão. 

Edson 
Lobão 

O prefeito Ney Bandeira 
está empolgado com a 
primeira participação do 
seu Município em uma 
competição esportiva a 
nível Regional, até porque 
passou a ser Cidade 
recentemente. Edson Lobão 
será representado no Copão 
Maranhão do Sul, pelo time 
do Bananal que está 
realizando uma boa 
campanha . Serginho que 
iria para a seleção da 
Cameleira , inclusive 
chegou a treinar no 
Cafeteirão .deverá vestir a 
camisa do Bananal, também 
no Copão. 

Tri-campeão de Açailândia estréia domingo em Dom Elizeu 

O Time do Galletti, após a 
conquista do tri - campeonato, 
domingo 17, quando empatou 
no estádio Pedro Maranhão em 
2x2 ,com o Pontal no último 
jogo da final, começa os treinos 
visando a estréia no Copão 
Maranhão do Sul, no próximo 
domingo dia 24 de agosto ,na 
Cidade de Dom Elizeu 
enfrentando o time do 
Comercial. 

O Galletti, será reforçado 
para o Copão com jogadores do 
Pontal, time com quem decidiu 
o título local deste ano. O Pontal 
tem a disposição do Galletti, 
bons jogadores , citamos: 
Goleiro: Zé Filho. Laterais: 
Nilson e Ponho. Zagueiros: 
Mário e Sandro. Meio 
Campistas: Messias. Nego. Eis 

m 

.. 
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Paulinho Herenio foi liberado pelo Galletti 
e Dalmo. Atacantes: Pedro e apoio , principalmente 
Carlito. 

O Presidente do Galletti. 
empresário Carlos Galletti , 
afirmou que o time irá disputar 
o Copão deste ano, com mais 

por 
parte da poder público 
municipal ,Sedei , Liga 
Esportiva e do time do Pontal, 
que cederá alguns jogadores. 

A Expectativa na Cidade do 

Ferro, para a estréia do time é 
muito grande, principalmente 
dos torcedores que sempre 
apoiaram os representantes 
daquela de Açailândia , em 
competições Regionais. 

O Galletti, tem bons 
jogadores e conhecidos do 
torcedor da Região Tocantina; 
André, Zilmar, Paiva, Gambá, 
Nelson , Altair , Duarte , Zé 
Gojoba , Marinho , Josa , 
Ribinha . Mas a grande 
contratação do time para as 
disputas do Copão, é o jogador 
Robson , que jogou várias 
temporadas no time do Realce 
.() jogador é um dos melhores 
em sua posição , na Região Sul 
do Estado. Galletti, está numa 
chave com , Dom Elizeu .João 
Lisboa e Sena 

FMF deixa jogadores em crise 

Federação Maranhense de Futebol é uma das piores do País 

A FMF, Federação 
Maranhense de Euléboi. é 
uma das piores do Brasil. 

O Campeonato 
Maranhense , só teve o seu 
primeiro turno realizado . 
que foi disputado por 
quatro times; Imperatriz , 
Tocantins, Caxicnse e 
Bacabal . O Time do 
Imperatriz , sagrou-se 
campeão, mas a Federação! 
que tem a frente o 
incompetente Alberto 
Ferreira , nào deu 
seqüência ao campeonato 
e todos os times tiveram 
que dispensar os seus 
jogadores 

O time do Imperatriz, 

que fez um grande 
investimento , trazendo 
jogadores importantes no 
contexto esportivo do 
Estado dó Maranhão e ate 
mesmo de outros Estados 
(Ia Federação. tentou: 
manter o lime para as! 
disputas do Campeonato 
Brasileiro da terceira 
divisão, mas como frisamos 
a incompetência da FMF e 
tão grande . que o; 
presidente do Imperatriz, 
esperou que desesperou-se 
.para saber se o time iria 
participar do Brasileiro, mas 
a Federação indicou o 
Sampaio . que se quer 
dispulou o Campeonato; 

Estadual, deixando o 
Imperatriz fora da 
competição. 

Após saber que o time do 
Imperatriz. linha 
dispensado todos os seus 
jogadores e que não haveria 
mais tempo para formar 
outro elenco para o 
Brasileiro, Alberto Ferreira 
informou a imprensa, que o 
Cavalo de Aço , seria o 
segundo representante do 
Maranhão na terceira 
divisão, O Presidente do 
Imperatriz, Conor Farias, 
após saber da informação , 
disse que era tarde e que irá 
aguardar uma melhor 

organização no nosso; 

futebol . para reativar << 
time. 

Com todos 'os 
desmandos, jogadores 
importantes < com o futuro' 
profissional, estão sem ; 
clubes para jogar , pelo 
menos observamos os 
mesmos aqui na terra cio 
Frei. Alencar . Lamartíne , 
D u filo . Zé Neto, 
Marquinhos . Vava . Filim 
. Oliveira Lima o último 
está em Cultua», terão que 
se contentar em disputar o 
Copão Maranhão do Sul, ; 
ou botar a mochila nas ; 
costas e partir para outro 
Estado , onde o futebol; 
profissional é valorizado 

Internacional quer 

manter liderança 

Campeonato Brasileiro da primeira 

divisão tem seqüência hoje 

Com 9 jogos é 21 pontos 
, o Internacional de Porto 
alegre joga hoje as 20h30, 
com o time do Coritiba , e 
pretende manter a 
liderança com uma vitória. 
Os torcedores do Colorado 
.pretendem lotar mais uma 
vez, as arquibancadas do 
Beira Rio , e levar o time a 
conquistar mais 3 pontos. 

Ao contrário do Inter, o 
lanterna do campeonato 
Fluminense com , 4 pontos 
em 9 jogos, pega o Guarani 
em jogo programado para 
as 20h30. 

Confira todos os jogos 
de hoje: 

20/08 / 97- Quarta 
feira. 

21 h30 -América RN x 
Vasco - (TV ) Machadào 

21h30 - Juventude x 
Santo's - ( TV ) Alfredo 
Jaconi 

20h30 - São Paulo x 
Atlético MG - Morumbi 

20h30- Botafogo x União 
São João - Caio Martins 

20h30 - Fluminense x 
Guarani - Laranjeiras 

20h30 - Bragantino x 
Lusa - Marcelo Stefani 

20h30 - Inter x Coritiba 
- Beira Rio 

20h30 - Sport x Bahia - 
Ilha do Retiro 

20h30 - Goiás, x Paraná - 
Serra Dourada 

20h30 - Cruzeiro x 
Criciúma - Mineirão. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/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 

; aom mc 

© smihj©^ 

Venha e comprove! 

I 
Sá N \ 

\ nx \ 

V/? 
!li \ 
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FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS SA 

CGC 23.274.194/0001-19 

0 
Brasil 
EM ACAO 

MINISTFKK) 
O! MLVAS F r.M.RtilA Eletro-brãe ^ 

CONCURSO PUBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTROS RESERVAS N0 03/97 

EDITAL DE RECRUTAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A,, através do Daparlamento da Suporte â Adrniniatraçào de Pessoal, realizará Processo Seletivo Externo para a formação de Cadastros Reservas para o» cargos constarrtes dos quadres apresentados no item 2. mediante condições conti 
rias neste Ecftal 

A classificação dos candidatos sorí regionalizada nos seguintes Pólos; 

> Goiés ahrangondo BrasílialDF) GoiasIGO), Dietrito de Arapord<V.G) 6 GurupilTC). 

• Minas Garais- abrangendo Minas Gorais<V!G. exceto o Distrito do Arapora) e c município de Padregulho<SP|. 

• Rio de Janeiro abrangendo Espirito Santo (ES) o Rio de JaneirolRJ). 

• Sào Paulo abrangendo Paraná e São PauíotSP, exceto o município de Pedregulho) 

Cs candidatOB aprovados em todas as etapas do Processo Seletvo Externo sarão chamados, err. funçáo das necessidades da Empresa e de acordo com a classificação ootida no Cargo a que concorreram, a assinar Contato Individual da Trabalho com FURNAS CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A . o qual se regerá pelos preceitos da CLT. sujeitando-se ás nonrtas internas e ao Plano de Cargos e Salários da Empresa 

O desenvolvimento de todas as etapas do p-esente Processo Seletivo Pública será reatizado sob a responsabilidade técnica e ooeracional da FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO - FESP RJ. com exceção da Entrevista Técnica (quando requerido paio cargo), da Ava 
hação Médica e 'do Treinamento (quando requorido pelo cargo), que serão de competência de FURNAS. 

2 QUADRO DE CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

u 

ar 

iLfev ReauisilBásicõs i" '-L 'fe-- •' 'Vfe• - 
Ersj.snheiniTElemeiõt» A) 
S-iíário RS 1.407,63 
Taxa dc Inscrição: RS 60.00 

Cfcitàs, Minas Oeraix. São 
Paulo e Rio de Janeiro 

Curso Superior completo era tiiçcr.íianu 
Ekfrnca ou Engenharia EWtrina com ênfase 
em Elelrônica 
- Experiência nrinirna de 03 Ttrés) anos em 
;ima das atividades relacionada; na Síntese 
das Tarefes. 
- Registro ou nrotmxilo no Órgão de Classe 

Estudos, coniissioiamento, ensaios e 
manutenção de equipamentos principais e 
auxiliates de Usinas Hidrdétnca; e'oii 
SubcstsçAe.s 

rnçm heiro(Elctrici sta B) 
Salário: RS 1.40763 
Taxn de Inscrição RÇ 60,C0 

. ' 

Goiás, Minas Gerais, São 
l^lo e Rio de Janeiro 

- Curso Superior completo era Engenharia 
Klílnca ou Engenharia Elétrica cora ênfase 
ran F.IcJrênica. 
- Experiência mínima dc 03 (três) anos em 
uma das aovidaces telacinnzdas na Síntese 
das Tarefas, 
- Registro isi protocolo oo Orgâo de Classe 

Estudos, comissioaaracnto. ensaios c 
numittenção de equiparacnlos e sriurnas dc 
cortrnle. proteção e medição, principais e 
âuriliarea. dc Usinas Hidrelétricaa cou 
Suheslaçdcs. Operação &'uu auáíisc de 
Sistemas Elétricos dc Rotència. 

Fjiçwiheironelecotwmioíções i 
Salário: RS 1 407.63 
XHUI oc rMNwA-V'. 

Goiás, Mmns Gerais. SSo 
Paulo c Riu de Jsneiro 

- Curso Superior completo em Esigenhana 
de Telecomunicações ou Eletrônica ou 
Pm»»!,»»!» rhétóes com ênfese em 
Rcrrmic.-i ou era Telecoraunicnções 
- Experiência mínima de 03 (três) anos em 
uma das atividades rokcionsdai na Síntese 
rias Tarefas 
- Registro nu protocolo no Órgão de Classe 

Estudos operação. coraissionamenlo. 
ensaios e ntwutençflo dc Rcpipamuntos e 
Sistemas dc Telecontunicaçées. 

F.r, genhei toTMccâmco 1 
Salário: RS 1,4076.3 
Taxa ric Inscrição; RS 60.00 

Goiás Minas Gerais e Rio 
dc Janeiro 

- Curso Superior completo «n Engenharia 
Mecânica. 
- Experiência mínima dc 03 (trêsi anos etn 
uma das atividades reiocionbdai na Síntese 
das Tarefas. 
- Registro is' protocolo no Órgão de Classe 

E-Studr*. coraíssioctamento. ensaios c 
mtnmcnção de equipamentos principais c 
auviliares de Usinas Hidrelétricas e/on 
SubestBçricr,. 

NÍVEL 1o GRAU COMPLETO 

CsfnoAíríívlkfl^dõ Cargo : Reoiiisitm Bànioos ' L • Ti. -' *: Sinté« das Tarefas: 

Flctriciaa Je Lndvs: -te Tiajrmi-ssjo 
Snlánc RS 352 27 
Taxa de iuscnçã > RS 2 

Goiás, Minas ijxiais. Rio de 
'aneiro e Süu Paulo 

• Curso dc 1" Grau Compleli.v 
Idade máxima dc 21 ano; 

- Sexo masculino 
- Aptidão Fisiea c adaptabilidade pura 
iaSaüp.. atatoiíai,slsxiHkí,  

Executar uianutcnçSo de linlias dc 
transmissão o-.u alta tensão, acima de líí 
KV 

-EÚUh. 

GOIÁS 

- BRASÍLIA - Setor Hctcletro Sul - SHS Q. 02 Bloco Ti'- Tenro - PImí. PSoto CEP 70312-970 -Bnulti» - DF 
- TAGUATIN-CA - C 5 - Lote 3 - loja 2 ■ Cmlro - CEP 72fl0l -WO- Tograimga-DF 
GOIÁS 
- CENTRAL Et OOIÁTJIA ■ Praça Dr Pwlro Lndovico Tãxctm. 11 - Centro - CTiP 7AJ01-97Q - CknAauí - GO 
- CAMPÍ-ÍAS - Av. Aaiiinguera. 6464 - St Cwnpii» • CEP 74501-'?70 ■ Goiânia -GO. 
- NÍQUELÃhDIA - Av. N. Sra. Dabaía, 150 - Centro-CEP 76420-000 -Kiquelân& - GO. 

- IMPERATRIZ - Av. Dergiv ai PmKdra de Scora éttc -fmWEP 65900-970 - Im^ersím - MA 

- MONTES a AROS - Praja Donto Oiave*, 149 - Centre - CEP 39401-970 • Mente» Clanw - NG 
TOCANFIS 

PALMAS - AAXO20 • CVinj 1 - II5'6 - A. Nordeste - CEP 77054-970 • Palm» - TO. 
- ARAGUAlNA - Rus Alteirsr Vioento FeTrcini, ) 314 4imtrc-CEF 77804-970 - Arajuaína-TO 

' GIIRUPI ■ RuaMjaétm Alfredo Nnntr. 1090 - Centro -CEP 77407-970 -Gumpi - TO,  

\BKVS GERAIS 

MINAS GFJtAIit" 
• CENTRAL TJF BETO HORECNT E- Av, Afwi.o Pm a, 1270 -Centro - CFP 30130-900 - Bcki HcrizcnU - MG 
- PASSOS - Rua Jc«o de Bart», 311 - Ceolrv - CEP 3790<MK)0 - Passes - MO 
SÃO PAULO 
- FRANCA - pnçs L W Ewbank. 1800 - Centro - CEP 14400-970 - Frmo. - SP 
• SÃO JOSÉ ITQ RTO PRETO ■ Ru» ftuürnte .feMoraai. 3057 - Centro -CEP 15001-970 - São Jcaá do Rio Preto ■ SP. 

AOF-NCT^ 

WO W. JANEIRO 

ESPtRITO SANTO 
- CENTR AI, DF: VITÓRIA - Av. JrrõoinoMcettiro. 310- Centra - CEP 25001 -970 - Vitória - ES 
- CARAPJNA - Rua "ET Quadra «8-11 02-CVrapía»CH' 19160-970-Scrra- FS. 
flNIR AT. - Rua 1° da Março, 64-Térreo-CEP 2000l-97U-Rio de Janeiro-RJ. 

• PRESIDE MIE VARGAS - Av Presidente Varjai, 3077 - Térreo - CEP Tfíi 17-970- Rio de Janeiro - RJ 
- BOF5UCESSO - Rua Orna Isabel 158 - CEP 21032-970 - Rio de Jaactro - RJ 
- CAMPO GRANDE - Praça I> RaulBoavcnlura. 61 - CEP 23051-970 - Rio d= .lansiro - RJ. 
- COPACABANA - Av, N. Se*, de Crpacacebana 540 - Drja A - (JiP 22022-970 - Rio do Janeira 
- MÉIFR - Rus Diai daCmr, 182 - Loja D - Salas 3 a 8 - CFP 20722-970 - Rio de Janeiro. 
KlOnf, JANMWl íMtmkipKaJ 
- ANGRA DOS REIS - Praça L ppe» Trovão, 142 ■ Centro - CEP 23900-970 -Angra d™ Roí* - RJ 
- CAMPOS DOS GOVTAC AZES - Praça Smliiaino .Salvador, 53 - Ostro - CEP 28001-9711 - Campos doa üojtawvea -RI 
- NITERÓI - Rua Vitorade do Kio Branco, 481 - Centro - CEP 24001-970 - Niterói - KL 
- NOVA KrUAÇU - Roa Otávio Tarqnin o, 87 - Centro-CEP 26001-970 - Nova Iguaçu - Ri. 
- VCtTA REDCiNDA • Av. doa Irabalhftdor». 570 - Centro ■ CEP 27251-970 - VUta Redonda • RJ. 

SÁO PAULO 

sAOPAt.l.O 
- CAMPINAS - Av. Francisco GHcério, 889 - Castro - CEP 13012-970 -Canpiaai - SP. 
- CENTRAL DE SÁO PAULO-Av. l^rwta Mtea, ais'-Cmtro - CEPOIOS1-970 ■ Sio Paulo-SP 
- Gt "ARLTJICC - Praça Getíiiio Vargas. 2157221 - Cewro- CFP 07001-970-GuaraBnu - SP 
-MOGIDASCRU7ES -Rua Presidente Rodriguca Alvos, 195 - Centro -CEP 08701-990 -Mogid» Cnszm - ST 
- SOROCABA - Roa Sie&aitp, 232 - CeMro-CEP 1800I-9TÜ- Sorooaka - SP. 
PARANÁ 
- rVAIPCRA- Av. Scuz» Kavw. 777 - Centro - CEP 86S7(Uimi - Iva^vaí -PR 
- rNTFKMACIONAT. FOZ PT) KAIAO1 - PracaCretãlio Vnraa», 72 ■ CFP 85851-000 - F.r/ .VTguaoa - PR, 

CONCUÇÔESfPRÉ-RF.QIlIStTOS PARA A (WSCRIÇAO: 
•ter no mínimo 18 (dezoito) anoaaté 30/09/97; 
• Para o cargo de Etetricista da Linhas de Transmissão ter no mínimo 15 (dezoito) anos e no máximo 21 (vinte e um) anos até 10/09/97 * ser do sexo masculino; 
• seroras-teiro nato nu naturalizado, ou Cidadão puituguês que tenha adquirido a igualdade dn direitos e obrioaçdes dviso gozo doa direitos políticos (Decreto n" 70436, de 16/04/72. e Constituição Federal parágrafo Io do artigo 12); 
- ser cumprido o serviço mriitar ou dele ter sido dispensado, se do sexo masculino; 
• ter a situação rogularizads perante a Legislação Eleitoral; 
■ ter concluído, até 10/09/97. o curso axigido para o cargo a que se candidatou 

OBSERVAÇÃO: A Inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente se o candidato não comprovar, no ato da nomeação, que Já satisfazia a todos os requisitos fixados desde O término do periodo dc Inscrição, não sendo considerada qualquer 
situação adquirida após aquela data 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO; 
• documente oficial de identidade (que contenha retrato) e xerox que ficará retida, 
• Requerimento de Inscrição fornecido no tccal, completa e corretamente preenchido e assinado; h I d no item 
• declaração, constante do Roquermento de Inscnçéo, firmada sob as panas da Lei. de quo possui os demais dccumontas comprobatórios das condçôes exigidas para a inscrição. Vale rassaitar que o nSo cumprimento dos Requisitos Básicos esta eec. as n 
2 (Quadro de Cargos) implicará a Eliminação do candidato, independentemente dos resultados obtidos nas provas; 
• comprovar» de pagamento da taxa de inscrição 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
• saliciiar nas Agências dos Correios credenciadas, o Requorimento de Inscrição que deverá ser preenchido corretamente de acordo com as instruções contidas no Edital; ' 
• colocai rm verso do Requerimento de Inscnçâo xerox da Carteira de identidade (frente e verso): 
• pagar, somente em espécie, a taxa correspondente ao cargo a que deseja concorrer, nas Agências dos Correios credenciadas, r.o sto da entrega do Requerimento de Inscrição; 
■ receber comprovante de inscrição 6 Manual do Candidato 

OBSERVAÇÕES: 
1. o valor da taxa da Inscrição não será devolvido em hipótese alguma; 
2. efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo; 
3. no ato da Inscrição, o candidato somente poderá optar por um dos cargos oferecido» no Polo de Trabalho em que pretenda se inscrever, devendo efetuar uma única Inscrição, de vez que as provas poderão ser realizadas no mesmo dia e horário; 
4. o candidato disputará classificação no cargo de sua escolha no Pólo de Trabalho onde efetuou sua Inscrição. O local de inscrição do candidato ã determinante da opção de Pólo de Trabalho, 

PERlODO DE INSCRIÇÃO; de 25/08/97 a 10/09/87 
HORÁRIO; DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS 

ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO: 
• Provas Objetivas 
• Exames Psicciógicos 
• Prova de Aptidão Física (quando -•ecuerido pelo caigo) 
• Entrevista I acnica Iquandu requerido pelo cargo) 
• Avaliação Médica e Troinamento (quando requerido peto cargo) conforme especificado no Roteiro do Candidato 
mnxjFRWiirÃn- a íntonFa rtn PHJrai mm ns rrmfeudos drodramáticos, bíbtiocraflas. cronoqrama de realização do Processo Seletivo Público e outras Informações gerais encontram-se à disposição dos interessados nos locais de inscrição e na FESP RJ atravos dos ie 

w VALE TRANSPORTE 
O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre emprevados 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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Entidades pedem empenho ao 

Delegado Regional 

Amigos, parentes e lideres pedem justiça no caso da Jovem Kelly 

assassinada com dois tiros 

Amigos, lideres e a família 
Kelly Crsitina Cardoso, 
estudante, maranhense, 20 anos 
de idade, morta com dois tiros 
de revólveres calibre 38, na 
madrugada do último domingo 
irão fazer uma manifestação na 
manhã de hoje na Delegacia 
Regional- Primeiro Distrito na 
tentativa de conseguir um 
encontro com delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu. 

De acordo com um 
representante do grupo de 
manifestantes, eles irão perdir 
às autoridades competente que 
dispense atenção redobrada aõ 
inquérito sobre o assassinato da 
jovem. 

O autor do crime conhecido 
pelo prenonu de Damião, 

trabalhava como vigilante em um 
quarteirão no bairro juçara e na 
noite do crime tinha ingerido 
bastante bebida alcoólica. 
Testemunhas informaram a 
reportagem que a origem do 
crime foi devido a vítima ter 
efetuado uma cobrança ào 
acusado que já eslava lhe 
devendo a cerca de um mês e já 
tinha tomado mais de uma grade 
de cerveja. 

A manifestação conta com o 
apoio do Sindicato da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz através do seu 
presidente Vilson Estãcio Maia 
que enviou uma correspoiiílência 
ao Secretário de Segurança 
Publicado Estado do Maranhão 
Raimundo Cutrim. 

Na carta o secretário relata: 
"Persiste um estado de grande 
insegurança na cidade. Sucedem- 
se os assassinatos. Inocentes são 
vitimados estupidamente. E o 
cidadão imjKTatrizense nunca se 
sente totalmente tranqüilo. Mala 
se não só nas periferias, mas 
também no Centro. Assassinos 
identificados conseguem fugir, a 
injustiça predomina e a 
decadência da vigilância sobre a 
criminalidade inquela a todos". 

"Desta forma, solicitamos a V. 
Exa. que determine sérias 
medidas jx ja incremenlação dos 
serviços da Segurança Pública 
local, objeto de antigas e já 
reiteradas a reivindicações das 
classes organizadas ao governo 
do Estado. Solicitamos. 

especialmente, que V. ExC 
dispense atenção redobrada ao 
inquérito sobre o assassinato da 
jovem Kelly Cristina Cardoso, 
barbaramente executada nas 
proximidades do Centro, na 
madrugada do último domingo, 
dia 17. 

Certos da compreensão de V. 
Ex9., agradecemos, 
antecipadamente, ' e 
s u b s c r e v e m o - n o s , 
cordialmente," relatou Vilson 
Estãcio Maia. 

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, enviou cópia da carta 
para o Diretor do Ministério 
Público I aerle Pinho de Ribamar, 
o a Governadora Roseana 
Sarnev. 

PMs graduados poderão assumir Distritos 

Três delegacias estão sem delegados, e cerca de dez bairros estão 

sem a devida atenção 

De acordo com o delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu às 
mudanças irão continuar 
acontecendo na Polícia Civil local 

Com o afastamento de alguns 
delegados e agentes policiais, os 
distritos de Imperatriz poderão 
ser comandados pelos Pms 
garduados. 

Desde da exoneração do 
delegado George Miranda a 
|x)i nilaçào dos bairros Vila Nova, 
Vila Fiquene, Parque Alvorada, 
Vilinha, Parque Airton Sena e 
adgecência estão sem a minima 
segurança. 

Conforme o secretário de 
segurança tia região tocantina 
I )r. Luciano Abreu às mudanças 
estão sendo feitas em todo 
estado. Em Imperatriz às vagas 
deixadas pelos delegados só 
serão preenchidas através do 

concurso público que deverar 
acontecer ainda este ano. 

A Polícia Civil ixxlerar contar 
com o apoio direto da Polícia 
Militar, os PMs graduados 
jxxlerão assumir o comando das 
delegacias do 3o, 4o e 5o I )P. nos 
bairros Vila Nova, Vila Lobão e 
Parque do Buriti. 

Outro problema que está 
sendo dominado pelo delegado 
responsável pela Regional é 
com relação a delegacia cie 
Açailânt I ia que continua a esj x -ra 
de um novo delegado. Enquanto 
não é momeado um delegado 
para aquela cidade Luciano 
Abreu vem revesando entre Dr. 
Tinoco e Renê Almeida, 
juntamente com os agentes 
laldo e Nunes foram 
transferidos para aquela 
esixrializada. 

•?T 

Três distritos policiais em Imperatriz poderão 
exemplo de João Lisboa 

seguir o 

••••••• 

ST: 

Kellv 

Tusso Assunção 

Pura e indefesa, 
humilde e vulnerável. 
Vulnerável como uma flor. 
uma plantinha tenra. 

Menina de todas as dores: 

as dores da orfandade. 
as dores do abandono, 
as dores da solidão! 

as dores do amor não 
correspondido, 
as dores do parto difícil, 
as dores da solidão! 

as dores da carência, 
as dores da discriminação, 
as dores da solidão! 

as dores da indiferença, 
as dores da exploração, 

as dores da solidão! 

E apesar de tantas dores, 
em meio a tanta triste/a, 
e a despeito de tantas 
lágrimas, 
amiga autêntica, 
mulher de \erdade. 

Indefesa, 
vulnerável - e forte. 
Ao ponto de tentar 
enfrentar dois balaços fatais. 

Ale quando as pessoas 
honestas 
terão que sofrer tanto, 
meu Deus? 

No texto toda a 
indignação do jornalista 
e membro da Academia 
Imperatrizense de Letras 

lasso Assunção. 

Foto: Kelly Cristina 
Cardoso 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de documentos 
(ülbcrto Carvalho Mendes, 

baiano, casado, pedreiro, 
residente na Rua Paraiba - 
bairro Juçara comunicou na 
Depol que perdeu uma bolsa 
contendo vários documentos 
pessoais, (ais como Carteira 
de Identidade Civil,CPFe uma 
nota fiscal de sua bicicleta 
Monark, adquirida no 
Magazine Liliane. 

Perda de documentos 
I 

Osvaldo Texeira Dias. 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Beta-bairro 
Bacuri comunicou que perdeu 
sua porta cédula contendo a 
importância de cinqüenta reais 
e a xerox de vários 
documentos pessoais-. Lato 
ocorrido na tarde do último 
domingo quando o 
comunicanie trafegava pelo 
setor Beira-Rio 

Furto de documentos 
!• manoel de josus i.einos. 

naimalil< Vilorino I reire- Ma. 
motorista, solteiro, aem 
trânsito por Imperatriz 
comunicou que elementos 
desconhecidos entraram em 
seu veículo Vokswagem- Gol e 
retiraram de dentro do porta- 
luvas uma bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais. Fato ocorrido na 
tarde do ultimo domingo 
quando o veículo estava 
estacionado ás proximidades 

do Lagiés Bar- bairro Vila 
Nova. 

Perda de documentos III 
Janailson Dias Carneiro, 

maranhense. solteiro, 
residente na Rua Duque de 
Caxias- bairro Santa Rita 
comunicou que perdeu sua 
porta cédula contendo todos 
seus documentos pessoais, e 
a Carteira de Identidade Civil 
de sua genitora Maria da 
Anunciação Dias Carneiro. 
Falo ocorrido na manhã de 
ontem. 

Perda de documentos 
IV 

Marivaldo do Nascimento 
Santos, maranhense, solteiro, 
residente na Rua A, Parque 
Alvorada II. também 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Identidade Civil. Titulo 
Eleitoral <• outros. 

Furto de bicicleta 
Diocleciano Vieira da Silva, 

maranhense, estudante, 
residente na Rua Henrique 
Dias, comunicou que duas 
bicicleta foi furtada por um 
elemento não identificado e 
que segundo ele o acusado 
estava trajando uma bermuda 
Jeans. Fato ocorrido por volta 
das I3h00 desta terça-feira 
quando a bike eslava na área 
de sua residência. 

PLANTAO POUCIAL 

Quarta-feira. 20/08/97 
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Io Distrito 

rt 

Tinoco 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Urbano 

Agentes 

Eliane 

Watlace 

Perito 

Mario Amorim 

[Telefone de Plantão! 

720-1502 

Vende-se unia excelente casa situada na 

rua Tupínambá, 2509, próximo ao conjunto 

Central Parque, com garagem para vários 

carros, 2 salas, 1 copa cozinha com 

armários embutidos, 3 quartos, sendo um 

com armários embutidos, banheiro social, 

I dependência de empregada com 

banheiro, lavanderia, canil, ampla área de 

lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 
r 

Area total: 1.032 metros quadrados. Área 

construída: 330 metros quadrados 
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