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"Moto-táxi" é condenado pelo Gontran 
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O Conselho Nacional de 
Trânsito, Contran, desautorizou 
em nível nacional o serviço de 
"moto-táxi", pratica comum em 
algumas cidades brasileiras, 
incluindo Imperatriz. 

Em reunião realizada no 
último dia 02 de setembro em 
Brasília, por maioria de votos, o 
Conselho emitiu parecer sobre 

■ Itinerante 

o assunto atendendo solicitação 
da Prefeitura de Bento 
Gonçalves-RS e outros 
interessados. 

O Jornal Capital publica parte 
da ata da reunião com a 
resolução oficial do órgão 
regulamentador do trânsito 
brasileiro. 

Páginas 1-3 e 1-9 

Caixa Econômica instala 

Superintendência na cidade 

jnselbo Nacional de Trânsito reconhece apenas ônibus e automóvel como veículos de transporte de passageiros urbanos 

A Superintendência Regional 
da Caixa Econômica Federal 
está instalada em Imperatriz 
desde ontem. 

O Superintendente do órgão, 
Maurício Antônio, está 
acompanhado de diversos 
técnicos e gerentes de 
mercados. 

Eles foram recepcionados na 
Estação Ferroviária do Pequiá 

pelos secretários municipais; 
Sérgio Macedo (Governo) José 
Oliveira (Planejamento) ejairo 
Oliveira (Infra-estrutura). 

Maurício Antônio afirmou 
que pretende diminuir o índice 
de inadimplência dos mutuários 
da Instituição. 

Ele anuncia convênios com a 
Pr.e feitura na área de 
saneamento Básico. 

Página 1-9 

Opinião 

Filhos da pauta? 

Durcila Cordeiro mostra o jornalista. I loje é comemorado 
lado "gostoso" da profissão de o D La da Imprensa. 
 Pagma.1-2 

INDICADOR 

■ Jogos Escolares 

Mais atletas nos Jem^s 

Mais 24 atletas de ímt>eratriz a disputa d< >s jogos Escolares 
esiáoelxgamloaSâo loísjwira do MaranhãoJernA. 
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■ Por Dentro da imprensa 

Duelo no ar 

João Estrada Branco revela ser travado hoje, lauto no rádio 
que um importante duelo pode quanto na telinha. 
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~ólar Comer ciai 
Compra     RS 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda RS 1,0205 
Dólar Paralelo 

RS 1 1350 C o m p r a  —_ 
Dólar Paralelo 

lvq> EiXx/Jv/;: 

Venda   R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda   R$ 11.95 
Poupança 
Rendimento - 1,1275% 
ur.r 
Valor R$ 0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto   RS 120,00 
Salário Família 
Valor ; R$ 7,66 

Mil 
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Poupar 

não é a 

solução 

As eadernetas de 
poupança continuam 
perdendo Ho em relação a 
ouiras apiieaeôes. (. tMiltra na 
coluna Informes Especiais 

si n.a Ia por Machado Neto 
e qu< conta com as seçóes 
ííuntor. Affiv>:rsa rioníes 
ACif '■ Imperatriz Dia e 
Noite. 
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Cidadania 

Sálvio lança Mutirão 

1 
:c::C 

Prefeito Sálvio Dino 

O prefeito de João Lisboa, 
Savio'1 )ino. lança no próximo 
dia 13, o Mutirão da 
Solidariedade. 

O Programa é coordenado 
pela Secretaria da 
Solidariedade, Solecit, cuja 
titular, lolete Dino, acredita no 
sucesso do Mutirão. 

A Escola Casulo da Cidade 
Nova será o palco da primeira 
edição do Programa 

A população carente 
poderá efetuar diversos 
serviços. Desde um simples 
corte de cabelo até uma 
consulta oftalmológica 

Sálvio Dino destaca a 
importância da proximidade 
do Poder Público cora o 
cidadão. 

"O governante tem a 
necessidade de ter contato 
direto com a população. Ficar 
encastelado nos gabinetes não 
é a melhor prática quem 
pretende minorar os graves 
problemas que afligem as 
comunidades", revela. 

Confira os detalhes do 
Programa na Página 1-3, 
incluindo todos os serviços 
prestados pela administração 
municipal e conveniados, 
durante o Programa. 

■ Novos Municípios 

Senador Edison Lobão sofre com 

descaso do Prefeito Ney Bandeira 

ÍWÍ-SW 

O prefeito de Senador Edison 
Lobão, Ney Bandeira, é acusado 
por populares de abandonar o 
município. 

A poeira é um dos principais 
problemas do município, 
causando doenças respiratórias, 

agravadas pelo fato da cidade 
não dispor de um hospital ou 
posto de saúde. 

Procurado pela reportagem 
do JC, Ney Bandeira não foi 
encontrado para responder as 
acusações. 

Página 1-3 

Prefeito Ney Bandeira 

Semus prepara campanha 

de vacinação canina 

A Secretaria de Saúde do 
Município por intermédio da 
Divisão de Zoonoses, ainda não 
definiu a mela a ser atingida, 
mas informa que a Campanha 

de Vacinação Canina 
acontecerá dia 20 do mês em 
curso no horário das 08:00 ás 
17:00 nos Postos e Centros de 
Saúde da cidade. 

Página 1-5 

■ Vestibular 

oteenica 

abre inscrições 

A L^colrt AgroU-cnka dc 
Aragitalinsabn ímh ricàopara 
o FeshbüW 08 £Íá IMverstdífc- 
de Federai Rural do Rio de Ja- 
neiro. 

As inscrições estão abertas 

ao dia 30 setembro. Os 
aprovados • >odei! i garai stirvaga 
para estudar na 1 ■níverJdade 
Cariocac<.«u iodas as des{>esas 
pagas por aquela instituição de 
ensino. 
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■ Opinião 

Indigência ou Independência? 

Um ensaio sobre a 

questão agrária brasileira 

Fdmilsoij Sam bes, implaníadòno Brasil, 
seerelário municipal do Lm artigo, Sanches mostra 
1 íeseiivolvinienlo liilegrado que a reforma agraria e uma 
questiona o modelo agrario necessidade do terceiro milênio. 
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Congresso de estudantes 

resulta em queixa na polícia 

Disputa vai parar na delegacia 

Realizado no úlimo final de 
semana, o 1 Congresso da 
l ESMA Lniao dos Estudantes 
Secundarislas do Maranhão 

elegei o presidenle da entidade, ligados ao MR-8, registram 
mas foi realizado sob lumullo e queixa na polícia 
quebra-quebra. responsabilizando a categoria de 

Eslmiames de Sáo i.iiis, imptuatriz | tela bagunça. 
Página 1 -5 
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Filhos da a 

Por Durcila Cordeiro 

Dia 10 de setembro. Hoje no 
dia da Imprensa me ocorreu 
escrever um artigo, üm artigo em 
que eu pudesse falar do que é 
mais gostoso na profissão de 
jornalista: o trabalho de repórter. 

Eu já fui repórter por um certo 
temi x) (jx)uco mais de dois anos) 
e pude perceber que o melhor 
de tudo na profissão é sair de uma 
redação em busca da notícia. E 
fazer de uma vírgula uma lauda 
inteira. E questionar, investigar, 
transi*)rmaruma nota, a princípio 
insiguillcante, numa manchete. 

Quem já entrou numa redação 
de jornal e trabalhou por algum 
temj )<) sabe do que estou falando. 
Parece um "vírus". Quando você 
IHTcebe, já {)egou. Repórter que 
é repórter não quer ficar preso 
dentr* > de uma sala. Quer ir para a 
rua. Quando falo rua, não quero 
dizer que seja literalmente a 44 

rua", lhas o lugar onde está a 
notícia. 

Certa vez, lendo a 
apresentação feita por Clóvis 
Rossi num livro do Gilberto 
Dimenstein e Ricardo Kotscho, 
um parágrafo me chamou 
atenção. Ele dizia: 44 Que me 
desculpem Vinícius de Moraes, 
os editores e os redatores, mas 
repórter é fundamental. E 
certamente a única função jjela 
qual vale a pena ser jornalista". 

Devo concordar. Não que as 
outras áreas de atuação do 
jornalista sejam menos 
estimulantes, mas a aventura da 
rejxírtagem é muito melhor. 

Lembro-me certa vez, 
trabalhando num jornal em São 
José do Rio Preto (São Paulo), fui 
escalada para fazer a cobertura 
dos estragos de um vendaval na 
região. Tivemos que percorrer 
todos os locais onde aquele vento 
forte tinha deixado rastros, viíyar 
até as cidades vizinhas, entrevistar 
os produtores de laranja e café que 
perderam 50% de sua safra 
percorrer estradas poeirentas e 
até nos perder no meio do 
caminho. Foi uma verdadeira 
aventura Voltamos i «ra a redaçã* > 
(eu, o fotógrafo e o motorista) às 
18 h para começar colocai- tudo 
no iiajiel, revelar as fotos, contar 
uma história... Valeu a pena! No 
outro dia, mesmo tendo sido 
testemunha de uma "desgraça", 
sabíamos que tínhamos cumprido 
com o nosso dever de contar ao 
resto da população os efeitos 
daquele vendaval. 

Infelizmente, nas faculdades de 
Comunicação, atualmente ( na 
época em que estudei também), 
os alunos são condicionados a 
irem somente atrás do que diz a 
PAI HA. Eu também eraumafilha 
da PAUTA. Mas será isso mesmo 
que o jornalista-repórter é? Um 
filho da PAUTA? 

Alguns jornalistas, com mais 
de 30 anos de profissão, já diziam 
que não. O bom repórter, segundo 
eles (eu também concordo), é 
aquele que sai às ruas, às vezes 
sem destino certo, mas que volta 
à redação com uma história para 
contar. 

Reportagem é ao mesmo 
temjx) fácil e difícil. Fácil, porque 
reportagem é apenas uma técnica 
de contar boas histórias. 
Entendemos que todos sabem 
contar histórias e se bem 
alfabetizados, com um ixwluguês 
claro e correto, todos podem 
escrever e ser um "contador de 
histórias". Difícil, porque o bom 
reixirter é comprometido com a 
ética, com averdade dos fatos, com 
suas fontes (quando reproduz 
fielmente o que elas dizem, sem 
no entanto jogar confete, mas 
mostrando também o outro lado 
da informação) e principalmente 
com o leitor, ouvinte ou o 
telespectador. Essa verdade, nç 
entanto, não é completa. E 
também complexa, às vezes 
inatingível, e o repórter pode 
correr o risco de não captá-la 
totalmente. 

Parafraseando o repórter Carl 
Bernstein, do Washington Post 
(aquele do Watergate), sobre 
jornalismo:44 A melhor versão da 
verdade possível de se obter". 
Mais uma vez temos que 
concordar. Carl Bernstein parte 
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APARECiDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 12:00 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E ©CM WMCIliM. 

do pressuposto de que a verdade 
inteira é inalcançável e por isso 
fala em "melhor versão da 
verdade". E acrescenta a 
essência do ofício de repórter no 
"possível de se obter". A 
definição é adequada. 
Exemplificamos: Num acidente, 
mesmo que sejamos 
testemunhas oculares nunca 
saberemos o que o provocou se o 
motorista do carro estiver morto. 
Qual a verdade? Ele estava 
dirigindo embriagado? Dormiu na 
direção? Houve falha mecânica? 
Mesmo tendo visto tudo, o 
rqxírter nunca saberá resjKMider 
a todas as perguntas. Além do 
mais, na maioria das vezes, ele (o 
repórter) não é testemunha 
ocular da sua reportagem, mas 
teve que ouvir várias pessoas 
sobre o assunto. Os fatos, em sua 
maioria, ocorrem nos gabinetes, 

nos morros, favelas etc. Logo,44 a 
melhor versão possível da 
verdade" é uma tarefa difícil, às 
vezes ingrata. O rejtérter tem 
que gostar do que faz. Ter o 
"vírus" da rejKírtagem. 

O jornalista-reixirter tem que 
suar, mais do que se inspirar. As 
vezes o esforço tem que ser mais 
físico do que intelectual. Tem que 
gastar as pontas dos dedos no 
telefone à caça da informação. 
Estar preparado para tomar "chá 
de cadeira" nas ante-salas dos 
gabinetes das autoridades ou 
"otôridades". Gastar pernas e 
sola de sapatos. E mais ainda, 
gastar pestanas lendo livros, 
jornais, documentos, relatórios 
etc. Tudo que possa contribuir 
com a sua matéria. Olhar com os 
olhos de ver. 

Hoje, dia 10 de setembro, 
quero parabenizar os colegas que 

fazem a imprensa. Hoje não é o 
dia do jornalista, mas sem ele 
não teria existido o primeiro 
jornal (Gazeta do Rio de Janeiro) 
e, por sua vez, o dia tia Imprensa 
no Brasil. E por tudo isso, 
aproveito para desejar boa sorte 
nessa empreitada de "fazedores 
de notícias" e "contadores de 
histórias". 

Queria lembrar também, 
algo que já disseram, mas que 
l)ara mim é talvez a mais " pura 
versão da verdade": "Jornalista 
não fica rico, a não ser um 
punhado de iluminados. 
Jornalista não fica famoso, a não 
ser um outro (ou o mesmo) 
punhado". Mas tenho certeza 
que, no jornalismo e como 
repórter, vale a pena, pela 
sensação de se poder contar e 
às vezes testemunhar a história 
do seu, nosso tempo. 

CARTORIO DO 1° OFrCTO 
COMARCA DE IMPERATRIZ 

Antónic Carlos d* Mola Bamkna 
Tabellfto e Eicrii-la Jorge Ney Mota Bandera 

Raimundo Bandeira Filho 
Substitutos 

ESTADO DO MARANHÃO 

C G.C(M.F.)06 142.699/0001-00 
RuaGodofrcdo Viana. 501 - Fcne:721-0827 

CEP 65900-000 - Imperatriz/MA 
41! 
líS 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

Antanio Carlos da Mota Bandeira, escrivão e oficial do cartório do primeiro do primeiro ofício de 
registro de imóveis, desta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

Faz saber a todas quantos o presidente edital virem au dele conhecimento tiverem, que se 
processando por este cartório de Registro de Imóveis, aos termos de pedido de registros de um 
loteamento denominado Jardim Veneza,cuja documentação examinada jxir este oficial foi achada 
em ordem, constante de um Terreno nesta cidade à rua Floriano Peixoto S/N0, gleba quatro, área 
de expanção urbana de Imperatriz, cadastro distrito 01, zona 04, quadra 174, lote 0900, unidade 
001, com a área de 3.60.90 ha (três hectares,sessenta ares e noventa centiares), perímetro de 
902,7 cm limitando ao Norte com Ovidio Raposo e Carolina, ao Leste com vila valores Imobiliáres 
e loteamento não identificado, ao Sul com José Meireles, Joel do Nascimento Moraes, Maria G. 
Bravira e Francisco S. Rocha, a Oeste com Av. Floriano Peixoto. Já registrado sob n0 R-2/4.467 livro 
2-X fls.37, com total de 05 (cinco) quadras e 08 (sessenta e oito) lotes; de propriedade do Sr. José 
Eduardo Frigério, brasileiro, industrial casado com Sthervanla Bravin Frigério residentes nesta 
cidade, ele CIC n0527.176.907-CO e Cl 400.763-SSP/ES. É para que ningém possa alegar ignorância, 
fez expedir o presidente ediloral, que será publicado na imprensa local por 03 (três) dias 
consecullivos, ixulendo dito registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da útima publicação .Dado e passado nesta cidade de Imix-ratriz, Estado da Maranhão, cartório do 
Io ofício e dos registros de imóveis, aos 05 de setembro de 19 " 
Eu,_  (Antonio Carlos da Mota Bandeira) ,Tabelião e oficia , 
Registra de iiimveíáf d^ílografei e subscrevi. 
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De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

Aeportagefiss Nilson Santos e 

mm « «V • 
Messias Júnior 
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Ney Bandeira abandona Senador Edison Lobão 

População denuncia descaso na administração pública do prefeito local 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Rebelião 
Cerca de 800 presos da 

Penitenciária do Róger, em 
João Pessoa, iniciaram uma 
rebelião nesta segunda à tarde, 
durante uma tentativa de fuga. 

Três detentos ficaram 
feridos. Os presos 
continuavam rebelados até as 
19h desta segunda. 

Rebelião II 
Os presos promoveram 

quebra-quebra dentro da 
cadeia e atearam fogo em 
camas e colchões. 

Fizeram uma fogueira no 
pátio e torturaram colegas de 
cela, segundo a Polícia Militar. 

De acordo com agentes de 
segurança da |)enitenciária, os 
presos estavam armados com 
pedras, barras de ferro, 
pedaços de madeira e estiletes 

Rebelião II 
O reforço na segurança 

Terna da penitenciária foi 
.oito por cem policiais 
militares. Os PMs chegavam à 
cadeia em grupos de quatro. 
Foi difícil mobilizar o 
policiamento com urgência 
devido à folga dada à maioria 
dos policiais que participaram 
dos desfiles da Semana da 
Pátria, no domingo. 

Natal 
O indulto de Natal deste ano 

deverá ser ampliado e permitir, 
somente em São Paulo, a saída 
da cadeia de 15% a 20% dos 
detentos. 

A informação foi fornecida 
nesta segunda pelo secretário 
de Assuntos penitenciários do 

stadò de São Paulo, João 
enedito de Azevedo 

Marques. 
O Estado possui hoje uma 

1 xjpulação carcerária de 66 mil 
pessoas.Segundo Marques, o 
projeto de indulto deste ano 
está mais abrangente, 
incluindo, por exemplo, presos 
por roubo que sejam 
primários. 

Coca-cola 
Uma garrafa de 1,2 metro 

de altura - recheada com 70 
quilos de areia colorida 
compondo uma paisagem do 
litoral do Nordeste brasileiro, 

assinada pela artesã Maria de 
Lurdes Pereira e pelo artista 
plástico Marcelo Bessa - é 
atração na exposição Contours 
Art da Coca-Cola em Las 
Vegas. 

A garrafa brasileira está ao 
lado de 14 peças de arte 
folclórica de outros países no 
"Mundo da Coca-Cola". 

Coca-Cola II 
No ano passado, a garrafa 

brasileira foi uma das grandes 
atrações da exposição Coca- 
Cola Flok Art, realizada em 
Atlanta durante os Jogos 
Olímpicos. A mostra, visitada 
por quase 500 mil pessoas, 
contou com garrafas de Coca- 
Cola estilzadas por 59 artistas 
de várias partes do mundo. 

Garrafa compõe paisagem 
do litoral do Nordeste 
brasileiro. 

Emerson 
O piloto Emerson Filtipaldi, 

50, pode ser transferido hoje, 
do I lospital Albert Einstein, em 
São Paulo, para o Jackson 
Memorial Hospital, de Miami 
(EUA), onde mora. O piloto e 
seu filho Luca passam bem. 

A decisão da transferência 
será tomada na terça, em 
reunião familiar no hospital, 
afirmou Wilsinho Fittipaldi, 
irmão de Emerson. Segundo 
ele, Emerson está cansado por 
ter passado a noite toda 
acordado, e deve permanecer 
no Albert Einstein até terça. 

Emerson II 
De acordo com Tereza, 

mulher de Emerson, ele tem 
interesse em ir aos Estados 
l Inidospara ser atendido pela 
mesma, equipe médica que o 
operou após esmagamento da 
sétima vértebra na coluna, 
depois de grave acidente 
durante as 500 Milhas de 
Michigan, prova da Indy, em 96. 
Wilsinho disse que uma 
reunião familiar na hora do 
almoço definirá a viagem, ou 
não, a Miami. 

Emerson teve um corte na 
testa e uma fratura em uma das 
vértebras lombares. Não foi 
apontada fratura na perna 
esquerda, como em princípio 
se susjieitava. 

Lanchonete MC BRUNES 

SUCOS, VITAMINAS, SANDUÍCHES, TIRA 

GOSTOS EM GERAL, SALGADOS. 

CERVEJAS, REFRIGERANTES, PORÇÕES ETC. 

RVeNIDR G6TÚLIO VRRGRS, 1352 - 

CeNTRO (CM FRENTC RO BRRD6SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 
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Moradores estão revoltados com o prefeito de Senador Edison Lobão, Ney Bandeira(esq.) 

O prefeito de Senador Edison Isabel Barbosa concorda com Revoltada, ela afirma que "é 
Fracisca Jacü-a, segundo ela, as Lobão, Ney Bandeira, é 

denunciado pela população local 
que o acusa de abandonar o 
município. 

A doméstica Francisca Jacira 
Moraes reclama que as ruas tem 
muita poeira e o caminhão do 
lixo há muito não passa na rua 
que reside. 

ruas do antigo Ribeirãozinho 
estão infestadas pela poeira. 
"Ele promete mas não faz", 
desabafa. 

Maria Gorete Lima esclarece 
que o município não dispõe de 
hospital. Os doentes são 
encaminhados para Imperatriz. 

obrigada a mentir, dando um 
endereço de um conhecido de 
Imperatriz para poder ser 
atendido", diz. 

Um dos poucos poços de 
Senador Edison Lobão é de 
propriedade de Ivone Batista. 
Desprovido dé água encanada, 
grande parte dos moradores 

dependem da boa vontade de D. 
Ivone. No entanto, ela próprio 
garante que a prefeitura, sequer, 
ajuda na conta de luz, ou nos 
reparos do motor elétrico. 

O vendedor Alvino Moraes 
reclama que a falta de água 
encanada e saneamento básico 
acarreta sérios prejuízos para a 
saúde da população. 

A dona de casa Apolônia de 
Sousa confirma que Senador 
Edison Lobão não dispõe de 
ambulância, prejudicando 
àqueles que precisam ser 
locomovidos de forma urgente 
para Im]>eratriz. 

Morador da Vila Getat, 
Raimundo Nonato Moraes 
afirma que as "gambiarras", 
ligações clandestinas de energia 
elétrica, prejudicam a qualidade 
da energia consumida. 

Ele reclama que até o desfile 
comemorativo ao dia 7 de 
setembro. Dia da 
Independência, foi cancelado. 

Raimundo Nonato afirma que 
os recursos financeiros relativos 
ao FPM, Fundo de Participação 
dos Municípios, e do ICMS são 
"aplicados em benefício dele", 
numa clara referência ao prefeito 
Ney Bandeira. 

"Desde que o conheci, o 
esporte dele é tomar geladinha 
e jogar bola", finaliza revoltado. 

O JC não conseguiu 
encontrar o prefeito Ney 
Bandeira para que ele 
respondesse às acusações. 

Sálvio promove Mutirão 

Evento é coordenado pela Secretaria de Solidaíriedade 

A secretária de Solidariedade 
de João Lisboa, lolete Dino, 
confirmou para o próximo dia 13 
de setembro, na Escola Casulo 
(Quadra de eventos Cidade 
Nova), a realização do Mutirão 
da Solidariedade.O evento será 
apoiado pelas secretarias de 
Saúde, Educação, Esporte, Infra- 
estrutura, Administração, 
Fazenda, Agricultura e 

Departamentos da Prefeitura. 
Os moradores podem 

requerer dos órgãos 
competentes, presentes ao 
Mutirão, os seguintes serviços: 
Registros de nascimento, 
enxoval para gestantes, serviços 
dentários, consultas médicas, 
medicamentos, documento de 
identidade, Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, Fotografias 

3x4, corte de cabelo, vacinas e 
consultas oftalmológicas. 

A Fundação Nacional de 
Saúde, FNS, também estará 
presente com um estante para 
atendimento da população. 

O prefeito Sálvio Dino destaca 
que o Mutirão da Solidariedade 
tem como objetivo, aproximar o 
cidadão do Poder Público. 

"São nas pequenas ações que 

se conhecem os grandes 
gestos", disse. 

Sálvio Dino disse que o 
Mutirão deixa os seus auxiliares 
em contato com o dia-a-dia dos 
problemas da comunidade. 

"Não adianta fugir dos 
problemos, é preciso encará-los 
de frente, com a disposição de 
quem tem vontade política para 
resolvê-los", finalizou. 

Gontran condena Mototaxistas 

O Conselho Nacional de 
Trânsito, Contran, enm reunião 
do último dia 02 de Setembro, 

considerou ilegal o transporte 
por intermédio do seviço de 
"Moto-Táxi". O Jornal Capital 

publica parte da Ata oficial do 
Conselho responsável pela 
regulamentação do trânsito no 

Brasil. As partes em destaques 
são referentes ao assunto 
específico de "Moto-Táxi". 

Conselho Nacionai de Trânsito 

Ata n0 3.762 da 19a Reunião Ordinária realizada em 2 de setembro de 1997 

Adalberto Pinheiro Dantas, julgou improcedente a A nove horas do dia dois do 
mês de setembro de mil 
novecentos e noventa e sete, no 
Edifício Anexo II do Ministério 
da Justiça, Brasília, Distrito 
Federal, apoós constatar a 
existência do quorum 
regulamentar o Presidente 
Kasuo Sakamoto iniciou a 
Reunião com as presenças dos 
senhores Conselheiros: 
Orlando Moreira da Silva, 
Adalfran da Silva Branco, Carlos 
Eduardo Cruz de Souza Lemos, 
José tavares dos Santos, 
Emerson Rozendo Salgado, 

Mário Seiken Nakasa, Roberto 
Colin e Klinger Sobreira de 
Almeida. Assuntos Gerais: 1- O 
presidente distribuiu aos 
Conselheiros cópia do ofício JF/ 
RN 0774/97, da Justiça Federal 
de Primeira Instância, Seção 
Judiciária do Rio Grande do 
Norte, dando conhecimento ao 
Contran sobre a sentença 
prolatada nos autos da Ação 
Declaratória nü 96.9653-8, que 
requereu Adorberg Moura 
Gomes e outros contra a União 
Federal, em que aquele Juízo 

pretensão na éxordial deduzida, 
ao argumentlo de estar sob o 
pálio da legalidade a Resolução 
Contran nü 784/94, não 
malferindo, portanto, o princípio 
da isonomia alegado pela 
requerente. 

2- Os Conselheiros 
receberam cópias da Carta iT 
151 do Instituto Nacional de 
Segurança no Trânsito - 1NST, 
entidade não governamental, 
que encaminha para 
conhecimento do Colegiado 
cópias de correspondência que 

enviou ao jornal responável 
pelas rei)ortagens relacionadas 
ao Projeto Novo Dctran em 
implantação no Estado do Rio 
Grande do Sul. 3- O colegiado 
decide que a próxima Reunião 
seja pública e solene para uma 
ampla discussão da situação do 
trânsito no país, tendo em vista a 
recente aprovação do novo 
Código de Trânsito. Ordem do 
Dia: Processo 357/97, 
Interessado: João Semiliano 
Filho; Assunto: Recurso; Relator: 
Conselheiro José Tavares dos 
Santos. QxitinuaçãonaPág. 1-9 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Lojas Brasil 
Francisco Almeida ex- 

Armazem Paraíba inaugurou 
ontem a sua loja de Moveis e 
Eletrodomésticos na Av. 
(ietulio Vargas em frente a 
Caema, a movimentação foi 
grande desde as primeiras 
horas da manhã, e contou 
com a presença de 
personalidades do mundo 
empresarial e político, 
Francisco Almeida deveria 
ser transferido para outra 

localidade, no entanto optou em 
permanecer em nossa cidade, 
abrindo o seu proprio negócio, 
a Lojas Brasil começou suas 
atividades gerando 30 
empregos diretos, sem contar 
com a abertura de novas frentes 
quando do inicio das vendas 
externas. O Prefeito lldon 
Marques prestigiou o 
acontecimento, assim como 
vários Secretários de sua 
Administração, a festa continua 
hoje com grandes ofertas de 
inauguração, vá lá e confira. 
h)jas Brasil, a do papagaio. 

PMDB 
Ainda está indefinido os 

rumos do maior partido do País 
aqui em nossa cidade, o PMDB 
passa por uma crise séria 
interna, as eleições para o 
Diretório Municipal se 
aproximam e ninguém toma 
providencias, o Deputado 
Federal e atual Secretario do 
Governo Roseana Sarney João 
Alberto, Presidente do 
Diretório Regional do Partido 
esteve recentemente em nossa 
cidade, e não se preocujiou em 
realizar uma reunião . no 
sentido de pelo menos colocar 
agua fria na fervura. o Prefeito 

lldon Marques que foi eleito 
pelo PMDB, ainda não tomou 
qualquer decisão, se 
permanece ou não no Partido. 
Enquanto isso em Brasília, o 
Senador José Sarney lança seu 
nome para uma possível 
candidatura a Presidência do 
Brasil, pelo PMDB, partido 
pelo qual está filiado desde 
quando era Presidente da 
República. 

Pepino 
O Presidente da Gamara 

Municipal de Imperatriz 
Vereador Walmir Izidio está 
com um grande Pepino nas 
mãos para resolver, o repasse 
da verba do Executivo está a 
mais do que deveria, o Prefeito 
mandou um recado através do 
seu Lider Vereador Arnaldo 
Alencar, de que a Gamara 
poderia não receber os dois 
últimos meses do ano. 
imediatamente o Presidente 
Walmir Izidio achou por bem 
diminuir as despesas, retirando 
o sistema de som e imagem 
que vinha sendo executado e 
muito bem pelo dinâmico 
Ilernando Timóteo, além de 
reduzir <> numero de 
funcionários. A medida pode 

ser antipática, porem 
necessária, acreditamos que 
com competência a presidência 
da Gamara Municipal vai 
administrar mais este pepino. 
Não acreditamos que o Prefeito 
seja capaz de bloquear o 
repasse para a Gamara, vamos 
aguardar, só o tempo dará a 
resposta. 

Açailandia 
A Governadora Roseana 

Sarney está preocupada com a 
situação no Município de 
Açailandia, o seu Secretário 
Gezar Viana se reuniu com 
Empresários e Políticos da 
Região liara se inteirar dos reais 
fatos que estão acontecendo na 
Administração do Prefeito 
Deusdedith Sampaio. A 
população está revoltada com os 
desmandos administrativos, 
falta de pagamento do 
funcionalismo público, o pedido 
de afastamento de alguns 
Secretários, etc.... Isso que está 
acontecendo em Açailandia não 
é bom para a Governadora que 
já está trabalhando para a sua 
reeleição . Provavelmente ela 
deverá chamar o Prefeito em 
São Luis para ter uma conversa 
ao pé do ouvido. 

Entre Linhas 

0 amigo Gean proprietário da Desentupídora número 1 
está rindo pras paredes com o bom (lesemiK-nho que sua 
empresa vem tendo no mercado, uma das poucas que realiza 
serviços com total garantia, alem de limpeza de caixa dagua 
e poço artesiano. Fone 721 5970. 

Postos de Saúde do Município estão se equipando com 
Gabincl es (Jdontologicos, o primeiro é o posto Ires poder es, 
os outros também serão equipados, isso significa que vem 
descredendaniento dos Odontólogos. 

1 res revendas de veículos de nossa cidade estão 
investindo no corpo a corpo, instalaram um ponto de venda 
noTimbira Shopping para atrair consumidores. O Feiráo de 
automóveis novos e usados esta acontecendo nas grandes 
capitais brasileiras, a novidade chega em nossa lerrinha, os 
empresários do setor estão correndo para alcançar boas 
vendas neste final de ano. 

Grande Empresário Artístico Glelio Silveira (o melhor da 
América latina) está se mobilizando no sentido de trazer 
para imperatriz grandes espetáculos, ele que já foi 
responsável pela vinda de renomados artistas como Xtixa, 
Xitáozinho e Xororó, Leandro e Leonardo. Zeze di Camargo 
e Luciano, entre outros. Através de sua nova Agencia C Brasil, 
Glelio se prepara para trazer até nós a maior expressão 
musical do Brasil o Rei Roberto Carlos , além do Rei está na 
agenda a vinda do Gire o Garcia. Quem dorme no ponto é 
motorista de táxi. pra frente garotinho e conte com o nosso 
apoio. 
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Marcha do 
MSTI 

O Movimento dos Sem 
Terras está promovendo 
uma marcha até São Luís. 
Eles querem uma audiência 
com a governadora Roseana 
Sarney, e principalmente, 
chamar a atenção da 
sociedade para a questão 
agrária. No raiar so terceiro 
milênios, às portas do ano 
2000, ainda estamos no 
século passado quando o 
assunto é distribuição de 
terras. 

Marcha do 
MSTII 

E depois FHG quer uma 
vaga para o Brasil no 
Conselho de Segurança da 
Onu. O principal órgão da 
entidade que trata sobre o 
futuro do planeta. A 
Argentina parece estar mais 
próxima da vaga. 

Pelo menos 

deu Atenas 
Tem razão Caetano Veloso 

quando afirma que a força da 
grana ergue e destrui coisas 
belas. Pelo menos a Olimpíada 
de 2004, a primeira do século 
XXI, será realizada em Atenas. 
Onde ludo começou há muito 
tempo atrás. 

Parabéns 
para a Ascom 

A Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 
está de Parabéns. O sec retário 
responsável. Sérgio Macedo, 
atendeu apelo do Jornal 
Capital sobre problemas 
causados com os disquetes 
que contém matérias do 
órgão. K isso que prec isa na 
administração publica, a 
capacidade de resolulibilidade 
dos problemas. O JC, 
agradece. 

Dia da 
Imprensa 

Amanhã, haverá um debate 
na AIL, em comemoração ao 
Dia da Imprensa, celebrado 
hoje. Os imortais estão 
convidando a comunidade e os 
profissionais da Imprensa para 
um debate. Fico perguntando, 
por vezes, porque os "donos", 
ou responsáveis, ofic ialmente, 
pela linha editorial dos órgãos 
deixam de ser convidados. Na 
hipótese de serem 

convidados, porque 
comparecem? 

nao 

Esquerda 
unida e partida 

Podem esperar uma união 
da esquerda para a eleição 
presidenc ial de 1998. I.ula- 
Brizola-Arraes-Amazonas- 
Freire estão há muito tempo 
falando a mesma linguagem. 
Esse quinteto promete. Pena 
que nos Estados, as "bases 
partidárias" estejam 
comprometidas com questões 
paroquiais, esquecendo a 
disputa eclesiástica. No 
Maranhão, por exemplo, o 
PCdoB de João Amazonas vai 
de Roseana Sarney. O PSB de 
Arraes está com Cafeteira. O 
PDT de- Brizola e o PT de Lula 
formam outro grupo a parte. 

Angar 
Vídeo 

F assim mesmo. Angar 
Vídeo. Nela, finalmente, pude 
encontrar, pela primeira vez 
em Imperatriz. Quem? Quem? 
Quem? Exatamente, 
Casablanca. O filme do século. 
A cidade entrou, 
definitivamente, na era da 
modernidade. Já é possível 
encontrar a linda Ingrid 
Bergman no papel da sedutora 
lisa no filme que mostra o 
outro lado da segunda grande 
guerra. Vale a pena rever. 

x 
Curto e Grosso 

Mutirão Solidário em João Lisboa. A moda pegou. E pra valer. 

Esperto, Sálvio Dino saiu na frente. Antes que a idéia se esvazie. 

Não duvide se o mesmo acontecer em Cidelândia, Senador Di Rocque ... 

Eí! Você ai! Tem um batom aí. Tem um batom aí. 

O batom está na moda. O povo aplaudiu. E um barato é um sucesso ... 

... Dentro e fora de João Lisboa. Use batom. Use batom. Use batom. 

José Filho está no ar. De novo. O homem agora é itineranle também. 

Hoje é o Dia da Imprensa. Quem imprensa, impressado é. 

Em tempo, a data comemora a circulação da Gazeta do Rio de Janeiro. 

O primeiro Jornal brasileiro a noticiar o planeta Brasil. 

Porém, em circulação até nossos dias. o mais antigo é o Diário de Pernambuco. 

Ainda bem que FI1G resolveu esquentar a cadeira no Palácio do Planalto. 

Pelo menos a gente tem a sensação que o presidente mora no Brasil. 

Valeu a lorçida por Emerson Fittipaldi. Ele e seu filho Lucas estão bem. 

F a intervenção no PMDB? E para inglês ou imperai ri zen se ver? 

O bruxo J. Alberto lenha cuidado. Muito ingrediente pode entornar o feitiço. 

F a Gooperleile? Vai ficar com Paulo Marinho? Mislcrio! 

Aquele abraço para Jairo Oliveira, sec retário municipal da Infra-estrutura. 
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Superintendente da Caixa Econômica visita Imperatriz 

A instituição vai investir recursos na ordem de R$ 20 milhões em vários setores na cidade 

Está em Imperatriz o 
Superintendente da Caixa 
K c o n 6 m i ca no M ar a n h ào 
Doutor Maurício Antônio, ele já 
manteve encontro eom o 
prefeito Ildon Marques, onde 
anunciou que a Instituição vai 
investir recursos na ordem de 
R$ 20 milhões em saneamento 
básico e moradia. 

Na manhã desta terça feira, 
Maurício Antônio juntamente 
com técnicos da prefeitura e da 
Caixa Econômica visitaram a 
periferia de Imperatriz, o 
objetivo foi conhecer de perto 
a situação da população carente 
para definir outros programas 
que serão executados em 
parceria Caixa e Prefeitura que 
já está apta a contrair 
empréstimos junto aquela 
instituição. 

Na noite de hoje. o 
^""'"nntende se reúne eom 

empresários e trabalhadores do 
setor da construção civil e 
imobiliário, na pauta das 
discussões a busca de 
alternativas para investimentos 
nesses setores, o que resultará 
em geraçáodenovas fontes de 
trabalho. 

O SuiKM-intendenle Maurício 
Antônio informou que a Caixa 
está lançando o programa de 
"Pulferização" que beneficiará 
quem tem um rendimento 
mensal de até 2 salários 
minimos, o equivalente a R$ 
übO.OO (Trezentos e secenta 
reais). O valor de cada 
financiamento que deve variar 
segundo o rendimento de 01 a 
03: de 03 a 12 e acima de 15 
ainda não foi cauculado pela 
Caixa, mas cada parcela mensal 
a ser paga pelo beneficiado não 
deve superar os 30% de sua 
remuneração. Um exemplo; 

Quem recebe uma remuneração 
de R$ 3(j0,00 (Trezentos e 
secenta reais) jjagará ] «-estações 
de R$ 90.00 (Noventa reais). 

MauríeioAntonio garantiu 
que a liberação dos recursos 
acontecerá num tempo entre 
uma semana e quinze dias. sem 
burocracia, sendo necessário 
apenas ao candidato, que 
apresente comprovante de 
rendimento no ato da realização 
do cadastro. 

O superintendente da Caixa 
Econômica no Maranhão, 
permanecerá em Imperatriz até 
sábado, e depois visitará 
Açailândia e a região de balsas, 
ondemanterá enconlrocom os 
prefeitos. O objetivo das visitas, 
segundo Maurício Antonio e 
promover uma aproximação da 
Caixa com as regiões e com o 
ixxler público de cada município 
visitado 
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Riacho é o maior foco de 

Os dados são apresentados pelos próprios moradores do bairro em 

básico receberá recursos Caixa. 
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doenças no Bacurí 

uma pesquisa realizada pela prefeitura municipal 

Bacurí registra grande incidência casos doença 

O principal foco de 
transmissão de doenças 
infectocontagiosas continua 
sendo o Riacho Bacurí, 
localizado em um dos bairros 
mais populosos da cidade. 

Os dados foram 
demostrados pelo 
própriosmoradores do bairro 
em uma pesquisa realizada 
pela prefeitura municipal. 
Quem mora no Bacurí que 
diariamente sofrem com 
doenças como a 
Leishmaniose. mosquito da 
dengue, dentre outras 
doenças infecto contagiosas. 

Pesquisas realizadas, 
mostram que nos últimos 
anos, cresceu a incidências de 

casos de contaminação por 
meio do Riacho, onde 
diariamente são colocados 
degetos. 

Por duas vezes o governo 
federal já liberou recursos que 
deveriam ter sido investidos na 
canalização e limpeza do 
Bacurí, mas ad administrações 
da época, não explicaram até 
hoje onde o dinheiro foi parar. 

Agora a prefeitura de 
Imperatriz, está colocando em 
prática um programa que visa 
descobrir as maiores 
carências no setor de saúde 
daquele periférico. Para isso, 
agentes de saúde estão indo 
de casa em casa, onde na 
oportunidade, é preenchido 

um extenso questionário com 
dados detoda a família, 
constando informações sobre 
cada pessoa. A pesquisa busca 
conhecer ainda, dados sobre 
a renda Per Capita, 
alimentação, escolaridade, 
tipo de moradia dentre outros. 

Para a Secretaria de Saúde 
em especial, o programa vai 
permitir definir metas de ação 
que possibilitarão coibir a 
incidência de doenças e para 
outras pastas da 
administração lldon Marques, 
o números serão usados 
como base emum estudo 
sobre a criação dealternativas 
para a melhoria de vida 
daquele bairro. 

eleito presidente da UESMA 

^ O I C ongresso Estudantil a União dos Estudantes Secundaristas do Maranhão contou com reflexões e baixaria. 

■^Repercute em Imperatriz a 

da 

realização I Congresso da 
11ESMA(União dos Estudantes 
Secundaristas do Maranhão) 
que contou com a presença de 
estudantes de diversas cidades 
do estado inclusive de São Luís. 

Na oportunidade, vários 
assuinlos de interesse da classe 
foram discutidos como 
Organização doMovimento < 
Aprovação e Eleição 
UESMA. 

O evento foi promovido pela 
UMES (União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas de 
Imperatriz): durante o processo 
eleitoral foi eleito como 
presidente da entidade estadual, 
o estudante Gean Cario, que já 
presidiu a UMES. 

Cjcan Cario, depois de eleito, 
avaliou com tendo sido positiva 
a realização do encontro. Ele 
também disse que durante o 
evento registrou-se episódios 
de baixaria, praticada por 
estudantes de São Luís que 
Vieram no intuito de "bagunçar" 
o Congresso. 

Para a direção da l) ESMA, o 

encontro proporcionou uma 
oportunidade de 
confraternização e 
conhecimento, além de ter 
permitido reflexões sobre a 
categoria. 

O presidente da UMES, 
Celso Russo enviou natardeuma 
nota enderaçada ao Jornal 
Capita] na qual ele comenta o que 
considerou "atos de 
vandalismo". 

na nota. Celso Russo diz que 
"O Congresso da UESMA não 
foi diferente, leve de tudo, 
discussões, brigas pela cabeça 
de chapa, mas saiu!". A UBES 
(União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas) 
reconheceu a UMES de São 
Luís e outras entidades. 

Para o presidente da União 
Municipal dos Estudantes 
Secundaristas de Imperatriz, 
toda a baderna registrada na 
UEMA durante o Congresso, 
"foi patrocinado por pessoas 
como Rui Pires" integrante do 
PMDB jovem de São Diís. Celso 
Russo, acrescenta na nota que 
Rui Pires "é o principal 

responsável pelo 
desfalecimenlo do movimento' 
estudantil no Maranhão". 

A direção da 
l IniãoMunicipaldos Estudantes 
Secundaristas de Imperatriz, 
em um trecho da nota, pede 
desculpas aos diretores 
dasUniversidade Estudai do 
Maranhão, sede do encontro, 
pelo quebra-quebra ocorrido, 
"pedimos desculpas a UEMA 
por tudo. Tentamos ao máximo 
o prédio nas mesmas condições 
em que encontramos". 

I hn estudante de Imixralriz 
que preferiu não se identificar 
disse ter tomado conhecimento 
que um outro estudante de 
São Luís por nome Marcone 
Edson Silva marfins, registrou 
ocorrência na Polícia contra a 
categoria imperatrizense. 
Segundo ele, na polícia, 
Marcone Edson, responsabiliza 
os estudantes de Imperatriz 
pela bagunça durante o 
Congresso. A ocorrência 
policial é a de número 2983, 
datada de 7 de setembro de 
1997. 
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.Alunus dos cursos secundários do est.ido do Maranhão participaram ativamente do 
congresso em Imperatriz. onde várias decisões foram tomadas 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Fundação Cultural de 

Imperatriz prepara seminário 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI), órgão 
vinculado à Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, está 
trabalhando nos preparativos 
para a realização do / Seminário 
de Cultura Popular. O evento 
acontecerá no dia 27 de 
setembro, das 13h às 18h, na 
Academia Imperatrizcnse de 
blras. 

O Seminário será realizado 
em parceria com Movimento de 
Fducação de Base (MEB). 

Tem como objetivo discutir 
as atuais condições da Cultura 
Popular em Imperatriz, bem 
como definir seus rumos e 

José Geraldo (Ufma) foi 
convidado para participar do 
Seminário. Ele fará uma 
exposição sobre o conceito de 
Cultura Popular. 

Depois da palestra do 
professor José Geraldo, será 
aberto espaço para debate. Do 
evento serão deliberadas 
propostas e idéias de como 
implementar projetos e 
fortalecer a Cultura Popular em 
Imperatriz. 

A idéia é resgatar as 
diversas manifestações 
culturais existentes no 
Maranhão, mas que não são 
conhecidas no interior do 

propósitos para 98. O professor Estado. 

No final do Seminário 
haverá a apresentação das 
danças da Mangaba com o 
grupo Bumbarde (de 
Davinópolis) e do Cacuriá. Esta 
última, é resultado do projeto 
Oficinas Permanentes de Dança, 
desenvolvido pela Fundação. 

Além do I Seminário de 
Cultura Popular, a FCI está 
ultimando os preparativos para 
o I Festival de Vídeo de 
Imperatriz e do XI Festival de 
Poesias Crônicas e Contos. 
Ambos, estão com inscrições 
abertas na FCI e serão 
realizados em 2b de outubro e 
12/13 de dezembro, 
respectivamente. 

Conselho Nacional de Trânsito 

Continuação 
O Relator apresentou o 

parecer nü 057/97-Contran. 
Após a apresentação do 
Parecer e voto do Relator foram 
os mesmos aprovados à 
unanimidade. Assim sendo, o 
Conselho decide reformar o ato 
da autoridade de trânsito no 
sentido dela excluir a fixação de 
oito meses a que foi 
condicionada a submissão a 
novos exames. Processo: 
()86I>9.{)03064/96; Interessado: 
Vilmar Ferreira de Sousa; 
Assunto: Recurso; Relator: 
Conselheiro Adalfran da Silva 
Branco. O Relator apresentou 
o parecer if 058/97-Contran. 
Após a apresentação do 
Parecer e voto do Relator foram 
os mesmos aprovados à 
unanimidade. Assim sendo, o 
Conselho conheceu o recurso 
e no mérito negou o 
provimento... 

O Conselheiro Emerson 
Rozendo Salgado passou a 
presidir a sessão por solicitação 
do representante do 
Departamento Nacional de 
Trânsito - Denatran. Processos 
630,441, 655, 954. 936 e 795/ 
96. Interessados: Prefeitura 
Municipal de Bento Gonçalves 
e Outros; Assunto Serviço de 
transporte denominado "Moto- 
Táxi"; Relator: Conselheiro 
Klingcr Sobreira de Almeida. 
Feita a apresentação do Parecer 
n0 061/97-Contran pelo 
Conselheiro Eduardo Cruz de 
Souza Lemos, foi o mesmo 
aprovado por maioria de votos. 
Apôs a leitura do Parecer, amplo 
debate sobre o assunto com a 
participação de todos os 
Conselheiros e pleno 
conhecimento de todas as peças 
que constam no Processo, 
inclusive o Parecer da 
Consultoria Jurídica do 
Ministério da Justiça, o 
Colegiado decide, por maioria de 
votos que a legislação de trânsito 
cm vigor não contempla a 
motocicleta como veículo de 
aluguel apropriado ao 
transporte individual de 
passageiros... Esgotada a pauta 
da presente reunião, o 

Presidente a encerra mim Secretária, 
determinando a lavratura desta Marlene Santos da Silva/ 
Ata que após aprovada será Secretária e Kasuo Sakamoto/ 
assinada por Sua Senhoria e por Presidente do Conselho. 

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 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da Sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

Imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.i, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20000. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

Local: Estrada de João Lisboa K5 

Residência do sr. Domingos. 

Damião Benício dos Santos 
Presidente da S.A.I. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

De sesundd d sextd 

ès 07h00 d d mdnhd 

'f/ 

C ^yfyia 
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o mme FfízeR me 

ICGU aci izer en ■im 509 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone 

^00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-OIO n® 85 - Maranhão Novo 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às IlhAS na Rádio Capital-AM 

APRcScMTAÇÀO; FRANCISCO DO VALE 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Joào Estrada Branco 

Dia da 
Imprensa 

Hoje v o Dia da 
mprensa. Suromo^ o 
luarlo poder, ou o quarto 
lo poder? Ou ainda o poder 

do quartol 

Duelo 
prometido I 

O Jornal Pequeno locou 

Íoro. I? na ca|)a da sua edição 
de (S de setembro, deu 
manchete denegrindo a 
imagem do direlor-presidenle 
do Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

Duelo 
prometido II 

Hoje, o ProRrama de 
Arimaléiajr. na Rádio Nativa 
FM deve trazer Raimundo 

Cabeludo comentando os 
falos. 

Duelo 
prometido III 

Conor Farias me 
confidenciou que nada tem 
contra Josué Moura e Daniel 
Silva, proprietário e autor da 
matéria contra sua imagem. 
Fie saber que isso e armação 
do ex-prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo. 

Posição correta do lioss do 
Sistema Tucamés. Para que 
atacar os soldados que estão 
na frente. 

Fies apenas cumprem 
ordens do general. O ex- 
prefeito que se cuide. 

Notícia 
quente 

Definivamente, não existe 
mais o dono da verdade. Nem 
tampouco o domínio da 
notícia. A Internet 
democratiza o acesso a 
informação. Fmerson 
Fittipalddi foi encontrado às 
00:1!) hs da segunda-feira 
numa serra em Araraquara, 
interior de São Paulo. 
Exatamente ãs 08hs o 
programa Cidade Agora da 
Rádio Capital AM informava 
aos ouvintes que estava tudo 
bem com o bi-campeão 
mundial de E-l. F com riqueza 
de detalhes. Informando 
inclusive que a perna do piloto 

estava inteirinha da silva. Ao 
contrário do que a TV tinha 
informado na madrugada da 
segunda-feira. Isto é Internet. 

Erro 
Capital 

Essa semana o Jornal Capital 
errou por duas vezes a data da 
edição. Cm erro crasso. 
Imperdoável. 

Superintendência 
Itinerante 

A moda de marketing jK^gou. 
Governo Estadual Itinerante. 
Sábado Cidadão. Mutirão da 
Solidariedade. Ale a Caixa 
Econômica Federal embarcou na 

onda. Esta semana o staff da 
Su|)erintendência regional do 
órgão está em Imperatriz. 

Relases 
Estaduais 

Porque será? Embora com 
fax e internet, tanto O 
Progresso quanto o Jornal 
Capital não recebem releases 
do governo estadual. Tem 
gente, no Palácio Henrique De 
Io Rocque, pisando na bola. 

E por falar 
no assunto 

E será que os releases da 
1 mj )er( )sa estãí > circulando nas 
redações da Capital? 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

Aries n 
Gêmeos 

Marte e o Sol ajudam a 
'recarregar suas baterias e 
lhe permitem dar a volta por 
cima nas dificuldades com 
maior jogo de cintura. 

C) Sol estimula seu lado mais 
esforçado e realizador e 
anuncia dias muito favoráveis 
para dar andamento aos seus 
empreendimentos. 

Leão 

Marte estimula sua 
combalividadee enche você de 
entusiasmo para impulsionar 
novos projetos, porem preste 
atenção. 

Libra 

Os astros enchem você de 
inspiração para aluar com êxito 
sobre a realidade concreta e 
prometem a realização de 

Sagitário 

Touro 

velhos projetos. 

Câncer 

Marte incrementa sua 
disposição para o serviço e 
anuncia uma fase ótima para 
suas iniciativas e decisões 
nessa área. 

Marte ajuda você a 
manifestar suas melhores 
potencialidades e faz com que 
estes dias sejam ótimos para 
dar vazão ao seu lado. 

lU) 
Virgem 

ni 

Júpiter e Marte acentuam 
sua já intensa religiosidade e 
permitem que sua capacidade 
de religação com o todo se 
manifeste mais plenamente. 

Escorpião Capricórnio 

Neluno tenta anular seu 
espírito crítico e assinala uma 
fase tmi que convém você se 
precaver contra 
comportamentos confusos. 

Os raios solares estimulam 
seu lado mais vital e-desejoso 
de se afirmar, porém não se 
precipite e se conscientize 
perfeitamente do que faz. 

O fato de Vênus vibrar de 
modo tenso no signo oposto ao 
seu assinala um período em que 
você deverá manter o equilíbrio 
env seus relacionamentos. 

Aquário 
xvw 

Continue atuando com 
prudência nas questões 
relativas ã carreira e preste 
atenção para que a 
necessidade de ter sucesso. 

^ Õ Peixes 

Hoje Marte &stá em 
paralelo com Júpiter, que 
ocupa seu signo, portanto os 
assuntos relacionados com 
sua vida profissional. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF . IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 

00:00 Igreja da Graça 
00:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
OZdíO Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia" 
10:10 Marta Ballyna 
10:10 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:47) Amaury Júnior 
11:7)!) Vamos Falar c/ 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12;30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
I LdO Grafit Vídeo Music 
1 7):00 Programa II 
10:00 Supermarket 
16:!)0 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:.!01,aixa Nobre do 
Espor Ie 
22:20 C i ne St ar 
00:20 Jornal da Noite 

Canal 

()(>: 
07; 
08; 
08: 
00: 
10: 
11; 
11: 
12: 
12: 
14: 
1b; 
17; 
18; 
20: 
20: 
21: 
22; 
00: 
02: 

5 

TV 

Capital 

00 Alvorada Sertaneja 
00 Cidade Alerta 
00 Cidade Agora 
20 O Agente G 
20 0 Mundo de Beakman 
00 Mundo Maravilha 
00 Forno e Fogão 
20 Bola da Rede 
00 Imperatriz 24 Horas 
00 Thompson Mota 
00 Note v Anote 
00 Sessão Bang Bang 
40 Cidade Alerta - L' Edição 
27) Cidade Alerta - 2:' Edição 
00 Série Verdade 
40 Jornal da Record 
20 Campeões de Audiência 
20 Paixões Perigosas 
20 Palavra de Vida 
20 Jesus Verdade' 

Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia^ Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:7)0 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:47) t urvas Perigosas (Serie) 
22:47) Jornal do SHT 
00:00 |õ Soares ()nze e Meia 
01 17) [orna! do SBT 
01:7)0 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no Lar 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12; 15 TV Alternativa 
12:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:25 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Téenico 
05:20 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 SwatÇats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Ix>i -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de E ncontro 
12:00 Cadeia 
12:45 Interpró- 
Teleraarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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Os lindinhos: Milton e Roney 

Férrer em recente evento cocial 

da Cidade do Ferro 

ÍMÊÍããMÊ&%. jmm, 

má 

âill;' J 

%mmÊÊÊÊÊ0' 

V lí/!'/',' 

1 v 111 
A/% mã 

r ; ' - ' 

^44 iámmimmyááá,-. ■■z %áá ^á i 
1 r 1 i '"ymÊ %4 f 1 

WWjÊÊsÊMá 1# 

|k 
K 

sÊÊÊ 

v, '' wêám mm, 

' 

IV 

■; ■, -í|jw 

r i. • 

■3*™ 

1 f; | 

WmÊÊÊmÂ 'Wá/áámmáám 

1 
11 Í:Í Í|M 

wÊÊÉk 

Um time de belas representantes da 

beleza açailandense 
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Os empresários Sabino Martins e Ciliomar 

ao lado de Soray Luiza 

my. 
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O promotor Willian Siqueira, 

Gardênia e Marcelo Bandeira 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba "ÉMI 

Cursos: BOIIVIA NO Maranhão 

Medicina/Odontologia/F ar mácia & Bioquímica/Direito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. J il, - ' 
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Capital 

Social 

Linda veloso 

Õ ficÕa de emoa 

Oflírrtfí /Wiií» promovt3 cc\eçcKO de óculos solai^í?, rom 

csc\I\S\V\Í\C\L\C; últimos InLUTíimtMrios r.om preços c 

pL ll-VOS c&pact&íiy pí lIVl t'síf ve i^ÍAO. C oujirí t! 

/fletta 

!r»L!L|tllAc|o O Muvluro clotl+OP T\'r ll'c> J\Ac\ria, flfc* es+iiiuT <11VC 

o número clt* pes^ons injec +titlos pelo vírus "hlJTV^ sejo 

em 4Ie tlives mil i">essoíTS. Xotlo ouií-Ioclo e poueo. 

■mr 
rx 

ÍÁm jlosK 

especial do 

belo 

padametrlaf 

Rui, que 

boje j-az 

parte da 

turma dos 

.lt solteirões d a 

city 
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l/\m elose tio tloivíor y\Iuísioy lodeodo por L-tiine Vieiro 

e ;Arvfonio l^idro, os clois ulfimos estòo imploidoiitlo 

slsfemo de irijormri+ioo poro CSelmor. 3Õo ooiisnltores 

1 do empreso BjAyX/S). Ê rvós oqui desejomos boos 

vír\dos oos omioos. 

Tioítc da 'Pagode 

y\ i-voi+e do Pogode sero umo promoçoo bos+on+e 

or\imodo t jtve oeonfeeero no próximo dio d 9 no jdoppy 

"blour promovido pelos e^perfs L indo Veloso e ^)v\ssc\rc\ 

íSert]i\eiro. T^o^o sen eon+o+o pelo 72^-0372 e odpniro 

suo meso poro esso bodolodo noi+e 

* O enApresório Rubens RoeUoy emboreou neste fim de 

semono poro Borreiros/ onde jieo o jo^ende» do poí o 

jinolidode do ido do omiejo os ferros boionos e de muito 

imporfoncio ele joi possor o oníversdrio do poiz-õo oo 

seu lodo. Ê oproveitor poro obroço-lo de perto, mois 

o indo esto semono Rubens RoeKo estoró retornondo 

oos seus oyo^eres. 

* O vereodor Rui Porõo preoeupodo eom o | 

numero de oidéfieos em nosso eidode do enfrodo 

no projeto de le» no eomoro A^nnielpol, obrÍ0ondo 

dormitórios, boteis, motéis e prostíbulos o monter 

em loeol visível jó incluso no preço do diorio ou 

permonêneio umo çoíxo de preservotivo, 

Bostonte vólido o idéia do por!omentor7Ç7U 

Tioívada 

O 0oto Roberto Veloso resolveu jieor noivo do belo 
✓ 

Êrieo yVlilbomem, o noivodo |oi come mo rodo eom umo 

rododo de el\ope só eom o turmo jovem e mois 

próximo do eosol, e eom direito o brinde de 

eKomponbe e tudo o mois. (Sonjiro esto pose do jeli^ 

eosol lodeodos pelo mono 7nobrielo. 

'(■y/%íí/X 
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Clinica cie Cjinecoío^ia e Obstetrícia 

Est-eríUdad-e Cor^Hg-^l, Prevenção do Câncer 
Glnecológ-íco, VáseolaparoscopiLa, Vídeocolposcopia, 

Vídeohísteroscopia, LaUrasonio^iraflia. Atende todos os convênios. 

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

Dr. Amélío Marques 
ORM-MA. 3055 

Di". Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2919 

VENHA A CAPfíl VEÍCULOS. 
COMIECER TODA A UNHA FORD 07, 

' PREÇOS PHÜMÜCÍON;\IS 

- PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL í ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 & Fp (098) 722-2122 Fa (098) 7 22-2666 
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Francisco do Valie 

Cortes 
A Empresa de 

Transportes Coletivos 
Imperial cortou o 
convênio com às 
empresas de 
Comunicação de 
Imperatriz. Com esta 
medida vários 
funcionários estão com 
suas vagas ameaçadas. 
Outros mesmo com 
dificuldades colocam a 
mão no bolso e ainda são 
obrigados a apelar para a 
panelada ou "Boia Fria". 
Será que somos mesmo 
"boiais frias". 

Mototaxis 
Não foi duvilgado pela 

ernpresza, mas tudo leva 
a crer que os cortes nos 
vales transportes das 
em prezas de 
comunicação deve está 
relacionado ao serviço 
de mototaxis. Na TCI por 
exemplo a chiadeira é 
geral... 

Qual será? 
Os funcionários que 

dependem do bendido 
vale transporte para ir e 
vir para o trabalho, estão 
de orelhas em pé. Aqui 
na Super-Quadra o 
empresário Conor Farias 
já está sentando com 
seus diretores e 
funcionários para 
resolver a questão. Até 
parece que estamos em 
Dom Elizeu. O lizeu é 
geral... 

Movimentada 
Ontem tivemos mais 

uma movimentada 
sessão no Palácio 

Deu na Imprensa 

ÜiK 

Si 

Dorgival Pinheiro de Souza. 
Os vereadores da situação e 
oposição estão em alerta 
com relação as próximas 
eleições estaduais que 
acontece no próximo ano. 
Qualquer discuido pode ser 
fatal. 

Projeto 2000 
ou Projeto Durmiu? 
O Sena-Sociedade 

Esportiva Nobre Armações 
fez feio ao abandonar o 
Copão Maranhão do Sul. 
Fato este ocorrido na 
última rodada da 
competição. A diretoria do 
(ialleti Esporte Clube que 
já linha vendido 
antecipadamente cerca de 
dois mil ingressos, quer 
que o empresário Neudson 
Claudino banque com às 
despezas do jogo. Agora é 
tarde 

Feiúra 
A feiúra para os 

dirigentes do Sena é vista 
com muita tristeza pela 
crônica esportiva que 
apostou com os torcedores 
na seriedade das pessoas 
que estavam por trás do 
projeto. Os profissionais da 
imprensa esportiva 
pagaram caro pelo aval. 

Feiúra II 
A feiúra do clube só será 

completa depois que os 
dirigentes decidirem a 
retirada da equipe do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz. 

Até o momento o 
presidente da Junta não 
sabe se a equipe irar 
continuar ou não no 
Campeonato. Na próxima 

Que o ex-presidente da República 

José Sarney está trabalhando no sentido 

de voltar a comandar a nação. Na época 

a inflação era lá em cima, mas a grana 

corria solta. No programa Cidade 

Agora. 

t 

k 

.'Unir Chnves, empresário e secretário do Comércio também é leitor do Jornal Capital 

quinta-feira jogam no 
Estádio Frei Fqdfànio D' 
Abadia Sena x Guarani. 
Jogo que será trasmitido 
pela equipe da galera. 

Caldeira 
Edson Caldeira 

presidente do Sindicato dos 
Molotaxistas de Imperatriz 
terá que trabalhar em dobro 
para resolver o problema da 
categoria. 

A legalização do 
serveiço de mototaxis em 
Imperatriz a cada dia que se 
passa parece ficar mais 
longe. 

Capacitação 
profissional 

Com o advento do 
d e s e n v o 1 v i m e n t o 
tecnológico e as constantes 
transformações no campo 
profissional, o mercado de 
trabalho tem sido cada vez 
mas exigente.E necessário 
que o futuro profissional 
esteja melhor preparado 
para enfrentar estas 
mudanças. Não basta 
apenas provar que é 
qualificado teoricamente, é 
preciso colocar em prática 
que aprendeu e 
acompanhar as 
transformações. 

Nos dias de hoje os 
cursos de treinamento têm 
sido a chave para quem nào 
tem nenhuma experiência 
profissional, ou quem 
deseja engressar no 
concorrido mercado de 
trabalho. Colocamos a sua 
disposição o curso de 
capacitação profissional em 
serviços de escritório e 
comércio, inclü indo 
treinamento com vídeos. 

Ondas Curtas 

® 

® 
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® 
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® 
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Que País é este... 

Que País é este...Brasil! 

V irgem que riqueza II 

E o cadeirudo do Posseidon... 

Quem te viu, quem te vê! 

O tempo está voando... 

Thompson Mota...E fera 

Que o diga o superintendente da Caixa no Mara. 

Agora sim... 

Chegou a nossa vez... 

E o projeto "Durmiu" 

Para ou continua... 

O reserva de luxo continua... 

E agora José... 

Quem diria... 

O IBOPE de Justino Filho... 

Foi a 194847844467234876834768234765 

Jakson Silveira deu o aval... 

Lojas Brasil...Feita Para Você 

O resto é conversa fiada... 

E os Vak^s José... 

Bom dia... 

'<iíâ 

a 

Quem sabe... 

todo sábado hein! 

VC ■ 

Os Fan f as im M. m in #> as 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

03 -O peradore s 

de moto serra 

01-Operador de 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

02-Patroleíro 

de base 

02-Promo(oras 

01-Vendedor 

LABORATÓRIO CLESIO FOMSECA 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PoUpANÇA CONTÍNUA 

pERdcNdo FEIO: CDI 

A caderneta de poupança continua perdendo feio para o CDI 
Ouro interbancário). 

De janeiro a agosto, a poupança rendeu 9,64% nominais, ou o 
equivalente a 69,75% da variação do CDI no período, de 13,83%. 

So para efeito de comparação, os FIF de 30 dias renderam no 
mesmo período 11,74% nominais, ou 84,89% do CDI (ISTOÉ 
Dinheiro). 

Pneuiviar 

Recado também hoje, para o boa praça Lindomar Faria de 
Freitas, titular da Pneumar Comercial, ali no Entroncamento, 
setor da Rodoviária. 

Na parte administrativa, ele conta ainda com a assessoria 
equilibrada de sua mulher. For de Eys. 

Valr o registro. 

llVI PRENSA 

Comemora-se hoje, 10, o Dia da Imprensa; da Fundação do 
Primeiro Jornal do Brasil (Gazeta do Rio de Janeiro/1808). E, 
por conseguinte, também o Dia do Jornalista. 

VaR1 o registro com os cumprimentos do colunista e também 
da Otorrinocenter (nariz, garganta e nariz) sob a direção do Dr. 

Mercctdo- 

TivxoAxeeiro- 

PoupANÇA 
HoJe- 1,15% 
Amanhã 1^23% 

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

UFír (FecíeraI) 

Setembro/97 R$ 0,9108. 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

<>etembro/97 R$ 09,11 

UFr (Esta^uaI) 

Setembro/97 20,2 i 

UPC (FecIeraI) 

Setembro/97 r$ 13 gg 

DóLar 

* Paralelo  RS 

* Turismo R$ 1 jo 

* Comercial R$ 1 09 

Cotações de 09.09.97 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia 09.09.97 

R$ 11,35 
SaUrío Mínímo 

Setembro/97 ; R$.120,00 

SaUrío FamíUa 
Julho/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIV RARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2,12; bobinas para calculadora 

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

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

Carlos Tadeu B. Matos (721-8921). 
Tim-tim. 

ISTOÉ DínIieíro 

Já está nas bancas mais uma edição semanal (a segunda) da 
recém-lançada revista ISTOÉ Dinheiro, que a Editora Três 
transforma em novo sucesso editorial graças à excelente 
receptividade do público para ao qual a publicação é dirigida 
(negócios, economia e finanças), a exemplo da consagrada 
ISTOÉ, também de circulação semanal, com assuntos variados. 

"Furacão nas Balsas", é o título da reportagem de capa, 
ressaltando que "com 50 bilhões de dólares, investidores 
estrangeiros ditam novo ritmo nos pregões". 

A distribuição é da Dimapi. 

mm 
llill 

Mi mí 
m 
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mm 
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SUCESSO TOTAL - Realizado com muuito sucesso o 
tom ei o - h om enagem promovido pelo Marwél Esporte 
Clube no último sábado, no 50ç BIS. O Marwel C, foi o 
grande campeão e o Marwel E, o vice. Autoridades e 
empresários presentes: Prefeito Ildon Marques de Souza; 
Dr. Fernando Mendonça, Juiz de Direito e Diretor do 
Fórum; Ten. Cel. Diógenes Dantas Filho, CMT do 50° 
BIS; lido Eugênio Costenaro, diretor da Fiminadora 
Paraná, da ACII (assuntos de indústria) e do Marwel; 
Elis Nóbili e Marcos Torres, da Tocauto, além da senhora 
Fátima Dantas, seu filho Leonardo (aniversariante) e mais 
de 100 atletas da escolinha, entre outros presentes. A 
foto registra o momento em que o atleta mirim J. Venilson 
entregava medalha do Marwel ao prefeito Ildon Marques 
e demais homenageados após a entrega de presentes. 
Confira a partir de amanhã, trechos das declarações de 
alguns dos homenageados. (Foto: Moreira Silva). 

Humor 

Mike Tyson Evander Holyfield na rua 

e comenta com um amigo: 

- Tá vendo aquele cara ali? Tô 

comendo. 

(Playboy/Setembro de 97 nas bancas 

numa distribuição da Dimapi). 

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 € íiOlTe 

PARA ANLJINÍCIAR, DISQUE: 723.332*7 

LIJUBKBiUlIKKIIi 

Rua Paraíba. 740, Centro, fone: (098) 723.2323, fax; (098) 723.110S 
(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. 

Rodovia BR-010, s/n. fone; 723.2374. . 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723 3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-Ü10. fone: (098) 721.4021. 

Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao BIG BOX) 

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

Av. Bernardo Sayão d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa, 119. Entroncamento, fone: (098) 721 0592 
FEITO À MÃO 
Av Getúlio Vargas. 1863. esquina d 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. 

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. 

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

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

IIJ 

Av. Beira Rio. fone; (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone- (098 
721.6184. 

Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722 3532 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone; (098) 977.2767. 

)- Um toque de amoracãuiunõmênto^i«isãgêm 
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 

 S 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

Materiais para 

Mi/l/j/lJfl. escritório, escolar, VLVLU/DlUz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
  y 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias c Atendimento á propriedade rurais 

José lopes do 

Fonscco Filho 

Médico Votorinório 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Morio dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Campanha de Vacinação Canina acontecerá em Imperatriz 

A capanha que acontece a nível nacional, será em Imperatriz, coordenada pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

No próximo dia 20, no 
horário das08:00 às 17:00, 
Imperatriz participará da 
Campanha Nacional de 
Vacinação Canina. O Diretor da 
Divis~!ao de Zoonose da 
Secretaria de Saúde 
doM unicípio, Dr. Antonio Pedro 
Rocha Filho, informou que está 
elaborando a relação dos 
Postos de vacinação. E 
acrescentou que até 
omomehto ainda não recebeu 
informações oficiais da 
Secretaria de Estado da Saúde 
quanto a meta a ser atingida 
nessa campanha, mas já está 
trabalhando no sentido de 
mobilizar a comunidade para 

essa vacinação, porque a Raiva 
ou llidrofobia é uma doença 
fatal para osanimais, e o ser 
humano ao ser atacado pode 
ficar com seqüelas para o resto 
davida. 

Os animais domésticos, 
principalmente cães e gatos, se 
não vacinados, podem 
transmitir doenças. "E a pior 
delas é Raiva" afirma Dr. 
Antonio Pedro Rocha, 
acrescentando que o vírus da 
raiva fica na saliva doanimal 
doente", segundo ele, é aí que 
mora o perigo, "Mordidas, 
arranhões e lambidas podem 
contaminar o ser humano" diz 
ele, ressaltando que issonào 

acontecer a pessoa deve lavar 
bem o local ferido com água e 
sabão, recomenda não fazer 
curativos e procurar o serviço 
de saúde. 

A Secretaria de Saúde 
recomenda que a melhor 
forma de prevenir é vacinar 
todoano, cães e gatos contra a 
raiva. A vacina é grates. 

Em Imperatriz o setor 
deZoonoses funciona no 
Centro de Saúde Nova 
Imperatriz. Em Imperatriz. E 
nas campanhas de 
v a c i n a ç ã o , e x i s l e m 
Postosespalhados por todos os 
bairros e distritos para melhor 
atender a comunidade. 

WÊÊmm 
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Socrotnría do Sáudc coordenará mais uma campanha do vacinação 

Escola Agrotécnica de Araguatins abre inscrições 

Para os aprovados, direito a estudo gratuito no Rio de Janeiro 
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Estudantes fazem inscrição para festihular em Universidade Carioca 

É grande o número de 
estudantes que buscam fazer 
inscrição para o Concurso 
Vestibular 98 da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
abertas na última segunda feira 
pela Escola Agrotécnica 
Federal. 

Segundo o professor 
Gerardo Costa Lima daquela 
instituição de ensino técnico. O 
professor destacou que as 
inscrições estarão abertas até 
o dia .'>() de setembro e podem 
serrealizadas nas agências do 
Banco do Brasil em Araguatins, 
palmas, Tocantinópoles (TO) e 

em Imperatriz. 
O valor da inscrição é de R$ 

fit),00 (Cinqüenta e cinco 
reais), e as provas acontecerão 
nos dias 10, 11 e 12 de 
dezembro deste ano. 

Os cursos oferecidos são: 
Medicina veterinária. 
Engenharia de alimentos, 
Engenharia florestal, 
Engenharia química, 
Administração, Agronomia, 
Ciências agrícolas, Ciências 
biológicas, Ciências 
Econômicas, Economia 
doméstica, Educação física, 
Geologia. Matemática.Química. 

Física o Zootecnica. 
Os alunos aprovados farão 

o curso na Universidade 
Federal Rural do Rio Janeiro, 
localizada no Km 7 da Rodovi 
BR 46fi no Km 47 da antiga 
estrada Rio-São Paulo 
Seropédica-Rio de Janeiro. 

O professor Gerardo Costa 
Lima informou que a^ ser 
aprovado, o estudante gm irá 
de estudo mantido Lia 
própria instituição que se 
encarregará de cobrir todas as 
suas despesas com 
alojamento, alimentação e 
estudos. 

Senadores discutem Amazônia em Belém 

Presidida por Nabor Júnior, a comição que analisa alternativas para o desenvolvimento da região ouviu, o 

secretário-executivo do do Ministério da Fazenda 

O senador Nabor Júnior 
(PMDB-AC) presidiu em 
Belém (PA) a abertura do 
seminário sobre o 
desenvolvimento econômico 
e social do Amazônia, 
promovido pela comissão 
especial do senado que busca 
definir uma política que 
atenda aos interesses da 
região e da qual o senador é 
presidente.O seminário 
também conta com a 
participação dossenadores 
Ademir Andrade (PSB-PA), 
relator da comissão, Marina 
Silva (PT-AC), vice- 
presidente, Coutinho Jorge 
(PSDB-AP) e Gilvan Boges 
(PMDB-AP) . 

Na oportunidade, o 
presidente do Senado, 
Antonio Carlos Magalhães, 

reafirmou, em vídeo, seu 
apoio ãs causas da Amozônia. 

Pedro Parente, secretário- 
executivo do Ministério da 
Fazenda, foi expositor do 
primeiro tema, relativo a 
emprego e renda 
industrializão, 
financiamentos e incentivos 
fiscais.Jozé Guedes 
Tourinho, superitendente da 
Sudam, Fernando de Sousa 
Flexa Ribeiro, presidente da 
Federação das Indústrias do 
Pará, e Mauro Machado 
Costa, superitendente da 
Suframa. foram os principais 
debatidores. 

Pedro Parente fez uma 
exposição técnica sobre as 
conquistas econômicas 
obtidas pelo Plano Real e os 
ganhos do país com a 

estabilidade da moeda as 
privatização. A seu ver, "trava- 
se a batalha final contra os 
perdedores da estabilização 
econômica, que agora 
buscam recuperar ganhos". 

O segundo painel, sobre 
o l e m a 
" D e se nvol vi m e n to, Mei o 
Ambiente e Exploração 
Florestal", foi exposto pelo 
secretário para Assuntos da 
Amazônia Legal do 
Ministério do meio 
Ambiente, José Lourenço 
Seixas, que reconheceu as 
dificuldades para cociliar 
desenvolvimento com 
preservação. Na sua opinião, 
«ào chaves para o progresso 
da Amazônia o 
desenvolvimento científico- 
tecnológico e o ecoturismo. 

■ 
■m- 

A ahor Júnior: abertura oficial Gilvam: ponto de vista y^lmapa 

a sexta-feira das 17h00 às 19h00 na Rádio Capital AM, 

E no sábado das 08h00 às IlhOO 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

w W f 
('entrai de Atendimento Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 

também o tranporle de carga e encomendas no Maranhão e outros 
Kstados do País. 

bxpi esso Açailândia, tranporlando cargas e encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade 

ao Cliente 
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Gef instala superitendência em Imperatriz 

Instalada ontem (9), em 
Imperatriz, a Superintendência 
do Escritório de Negócios da 
Caixa Econômica Federal (Cef) 
no Maranhão. Além do 
superintendente, Maurício 
Anlonio Quaresmim, estão na 
cidade técnicos e gerentes de 
mercado e das centrais da Cef. 
Eles foram recebidos, segunda- 
feira (8), na Estação Ferroviária 
de Pequiá. no Município de 
Açailândia, pelos secretários 
municipais Sérgio Macedo 
(Governo), José Oliveira 
(Planejamento) e Jairo de 
Oliveira (Infraestrutura), da 
Prefeitura de Imperatriz. Na 
ocasião, também os 
aguardavam os gerentes das 
agências da Cef localizadas em 
Imperatriz e Açailândia. 

Ontem, reunida a imprensa, 
Quaresmim concedeu 
< nlrevista coletiva e falou dos 
motivos que o levaram a 
instalar, até sexta-feira (12), em 
Imperatriz, a Superitendência 
do Escritório de Negócios da 
Cef. Além de discutir a 
necessidade de novos recursos, 
ê intenção da Caixa Econômica 
trabalhar, com a Prefeitura 
Municipal, para a manutenção 
e melhoria de acesso aos 
ce idos habitacionais 
coí.^'ruídos com seu 
financiamento. Com isso, 
pretende-se melhorar as 
condições de vida das pessoas 
que residem nesses 
habitacionais. A Caixa também 
está aberta para renegociar o 
pagamento das prestações de 
mutuários inadimplentes. 
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Superintendente da Caixa Econômica Federal em visita aos bairros Cafeteira e Vila Redenção 

Mas, é o próprio Maurício O superitendente justificou, Com a Prefeitura Municipal, 
Quaresmim quem avisa: a vinda 
a Imperatriz não tem sentido 
restrito ã questão habitacional, 
mas também comercial. Ele 
anuncia que vai se reunir, 
durante sua estada na região, 
com segmentos empresariais e 
dos órgãos que mantêm linhas 
de empréstimos ao Programa 
de Geração de Emprego e 
Renda (Proger), destinado a 
micro e pequenos empresários, 
como o Serviço Brasileiro de 
Apoio ã Micro e Pequena 
Empresa do Maranhão 
(Sebrae/MA) e o Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). 
As reuniões iniciaram ainda 
ontem, com auxílio de técnicos 
da Prefeitura de Imperatriz, e 
devem prosseguir até o dia de 
hoje. 

durante a entrevista, a 
necessidade que há de a Caixa 
captar recursos para poder 
aplicá-los. A cidade de 
Imperatriz, dentro do Estado do 
Maranhão, oferece uma série 
de possibilidades de negócios 
dentro da área comercial. 
Existem, porém, cerca de R$ 20 
milhões para serem aplicados 
nas áreas de financiamentos 
isolados, saneamento e de 
infraestrutura. A medida em 
que esses recursos forem 
aplicados com sucesso, a Cef 
lutará, com a comunidade local, 
para trazer mais recursos. "O 
interesse da Superintendência 
da Caixa Econômica no 
Maranhão é não apenas trazer 
recursos, mas, principalmente, 
aplicá-los". 

a Cef pretende desenvolver 
programas sociais que visam 
atender pessoas que ganham 
até 3 salários mínimos. Neste se 
incluem os programas nas 
áreas de habitação e 
saneamento. Há, ainda, aqueles 
que serão atendidos 
diretamente nas agências, de 1 
a 12 salários mínimos, 
destinados ã população de 
baixa renda. Esses são os 
financiamentos com Fundo de 
Garantia, cujos juros variam de 
3% a 7% ao ano, e constituem a 
maior parcela de 
financiamentos disponíveis. 
"Neste caso, quando menor for 
a renda menor será o juro 
cobrado" — explicou, ontem, o 
superintendente Maurício 
Quaresmim. 

Às prefeituras, ele disse que 
são duas as formas de se 
financiar projetos. A primeira 
não é empréstimo, mas 
repasse, feito pela Caixa com 
recursos do Orçamento Geral 
da União (OGIJ), a fundo 
perdido. Três preitos de 
Imperatriz se encontram em 
Brasília, sendo analisados no 
OGIJ. No caso de aplicação em 
águae esgoto, motivo principal 
da vinda do superintendente, 
este empréstimo se dá por meio 
do Fundo de Garantia. Para a 
Prefeitura ter acesso a esses 
recuros, é necessário que ela 
tenha capacidade de 
pagamento. No caso da 
Prefeitura de Imperatriz, essa 
capacidade já foi comprovada, 
depois de análise feita pela 
Caixa Econômica.Para um 
financiamento de R$ 900 mil 
reais para água e esgoto, por 
exemplo, a Caixa estabelece 
juros de 3% ao ano, prazo de 15 
anos para pagamento e 
prestação mensal de R$ 7.100 
mil. "Ou seja: você adquire um 
financiamento de quase um 
milhão de reais para água e 
esgotos, e vai pagar sete mil por 
mês" — comentou, depois de 
citar exemplo. "E esse o tipo de 
produto, a linha de crédito que 
estamos trazendo para 
Imperatriz". Para se Fizer um 
Pró-Moradia —50 casas, 1 
creche e 1 escola, com 
atendimento a 50 famílias—, a 
prestação que a Prefeitura paga 
é de R$ 1.100 mil. também com 
prazo de quinze anos e 5% de 
juros. 

Além de ter sido aprovada na 
análise da capacidade de 
pagamento, feita pela Caixa, a 
Prefeitura de Imperatriz 
também teve seu projeto 
priorizado pela Estância 
Colegiada, que reconheceu a 
cidade como uma das regiões 
mais necessitadas. "Agora, em 
Imperatriz, estamos nós da 
Superintendência, com nossos 
técnicos v engenheiros, para 
discutir junto aos técnicos da 
Prefeitura de Imperatriz os 
locais onde os recursos serão 
aplicados" — comentou. Após 
definidas as áreas, o prazo para 
contratação das obras é de 
apenas quinze dias. A 
perspectiva de Maurício 
Quaresmim é que os serviços 
sejam contratados até novembro 
deste ano.Ontem mesmo, os 
secretários da Infraestrutura, 
jairo de Oliveira, e do Governo, 
Sérgio Macêdo, acompanhados 
do superintendente Maurício 
Anlonio Quaresmim, e de 
técnicos e engenheiros da Cef, 
visitaram alguns pontos 
considerados críticos e que 
necessitam de obras de água, 
esgoto e drenagem urbana. 
"Estamos sensibilizados por 
essa iniciativa da 
superintendência da Caixa em 
percorrer conosco esses locais, 
vendo a real situação em que st' 
encontram os moradores. Nossa 
intenção é captar recursos para 
fazer as obras necessárias e 
minimizar a situação dos 
moradores" — disse Jairo de 
Oliveira, em visita ã vila 
Redenção. 

JEMs 

Equipes de natação e ginástica vão a São Luís 

O tênis de mesa do Sesi trará o ouro na modalidade infanto-masculino 
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A segunda leva de 
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imperai rizenses partiu 
nesta terça-feira (09), para 
São Luís. Os jovens irão 
participar da 25'' edição 
dos Jogos Escolares 
Maranhenses (JEMs). As 
lOh, de ontem, os carros 
levando os atletas saíram 
da sede tia Secretaria 
Municipal dos Esportes e 
do Lazer (Sedei) rumo ao 
povoado Pequiá, de onde 
os atletas pegaram o Irem 
de passageiros da 
Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD). 

Desta vez, viajaram os 
desportistas nas 
modalidades de natação e 
ginástica olímpica, num 
total de 24 pessoas. Os 
alunos que partiram são 
das escolas Rui Barbosa e 
Sesi (Serviço Social da 
Industria). O Sesi enviou 
atletas de natação, 
enquanto que a Escola Rui 
Barbosa enviou alunos nas 
modalidades natação e 

ginástica artística. Os alunos 
irão juntar-se à delegação 
que já se encontra na capital 
do Estado 

As passagens foram 
patrocinadas pela 
Companhia Vale do Rio 
Doce, era parceria com a 
Prefeitura de Imperatriz. 
Para transportar os atletas 
até Açailândia, a Secretaria 
Municipal da Educação 
(Seduc) e o Sesi cederam 
Kombis. 

Imperatriz, segunda 
maior delegação dos JEMs, 
participa com 12 escolas, 
perdendo em numero, 
apenas para São Luís, que 
tem 106 escolas inscritas 
para estes jogos. 

Os atletas estão divididos 
em 18 modalidades 
esportivas. 

O administrador do Sesi, 
vereador Ademar Freitas, 
falou da participação de sua 
escola nos Jogos 
Maranhenses. "Mais uma 
vez o Sesi marca presença 
em Jogos Escolares. 

primeiro nos que 
aconteceram em Imperatriz 
e agora estão partindo para 
os JEMs, em São Luís, onde 
nós estamos levando um 
contigente de trinta alunos, 
nas modalidades de 
atletismo, natação, tênis de 
mesa e handebol feminino", 
disse. 

Os atletas mostraram-se 
confiantes para as disputas 
em São-Luís. Eles treinaram 
muito para a competição. 
Crisanlo da Costa, atleta de 
natação da Escola Rui 
Barbosa, falou de sua 
esperança em representar 
bem a cidade de Imperatriz. 
"A nossa expectativa é a 
melhor possível, esperamos 
poder chegar lá é 
representar imperatriz de 
forma bonita".. 

O secretário da Sedei, 
Valdeci Ferreira coordenou 
os preparativos para a 
partida dos atletas. Ferreira 
informou que, a partir de 
hoje, alguns dos atletas 
iraperatrizenses estarão 

retornando à cidade. "As 
informações que nós temos 
de São Luís é que os nossos 
atletas têm obtido um 
desempenho muito bom. 
Esperamos que o sucesso 
dos JEIs deste ano possa 
repetir-se, também, na 
Capital do nosso Estado", 
disse. 

Os resultados dos Jogos 
Escolares em São Luís dão 
conta de que os atletas 
imperatrizenses estão 
representando a cidade com 
muita garra e coragem. 

Um dos grandes feitos de 
Imperatriz foi a vitória do 
Sesi sobre a forte equipe da 
Escola Dom Bosco, de São 
Luís. 

Na categoria infanto- 
masculino, os garotos trarão 
o ouro olímpico da 
modalidade Tênis de Mesa. 

A Escola Rui Barbosa, na 
modalidade Futsal juvenil, 
venceu fácil o Aprendizagem, 
da Capital, numa goleada de 
6 x 2. O jogo aconteceu no 
Ginásio do Ipem. 
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Restaurante BIC 
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ATENÇÃO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

REMIDO A PARTIR DA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 1997. 

IMPERATRIZ, 1o DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

  A DIRETORIA 

BIC, 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO Cónor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às IlhOO - 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 Ram: 

Rádio Capital AM - 

síb: 
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Terra Brasüis: Independência e indigência 

Secretário do Desenvolvimento Integrado analisa questão agrária 

por Edmilson Sanches 

Este ano, 1997, completam- 
se exatos 50 anos da primeira 
referência oficial à expressão 
"reforma agrária". Em 1947, o 
presidente Enrico Gaspar 
Dutra (que governou até 1951) 
encaminhou ao Congresso 
mensagem onde destacava 
que a reforma agrária tinha a 
finalidade de "conter o êxodo 
para as cidades e de atrair para 
os campos parte da população 
marginal existente nos centros 
urbanos". 

fio Ide 

setembro. Otadã 

terra participaram 

do desfile, 

encerrando-o com 

faixas e cartões 

> vermelhos 

'!> 
Em Imperatriz, cerca de 

300 militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MS'0 reuniram-se dia 
8, na praça de Fátima, para 
uma "mística", um ato 
simbólico e de motivação que 
antecedeu a longa caminhada, 
ainda em curso, até São Luís, 
onde chegarão em meados de 
outubro. No 7 de setembro, 
Dia da Independência, 
algumas poucas dezenas de 
sem-terra participaram do 
desfile, encerrando-o com 
faixas e cartões vermelhos, 
simbolizando desaprovação às 
políticas econômicas e sociais 
e*™ curso no País e a 
i osidade na resolução dos 
problemas fundiários. 

Um homem com um ideal 
é um exército. Impressiona a 
determinação e a resistência 
(física, sobretudo) dos sem- 
terra. Descalços ou 
malcalçados, alguns poucos 
com sapatos ou botas 

surradas, seguem eles 
margeando estradas e 
rodovias Maranhão afora, 
Brasil adentro, como 
disciplinadas cobras corais, 
com o vermelho vivo de suas 

ela forneceria 

paresdeseu 

produto aos 

militantes e fana 

umfdmedeSÕ 

segundos 

mostrandoa 

caminhada dos 

sem-terra. 

bandeiras. 

No andar daquela 
procissão sem andor, um 
adolescente, máximo de 14 
anos, caminhava caxingando, 
também sem calçados. 
Quilômetros depois, não 
arredara os pés do asfalto nem 
o olhar do horizonte. (Veio-me 
uma idéia politicamente 
correta para as sandálias 
Havaianas: ela forneceria 
pares de seu produto aos 
militantes e faria um filme de 
30 segundos mostrando a 
caminhada dos sem-terra. Ao 
final, a frase: "Havaianas: 
RESISTÊNCIA". Só resta 
saber se a empresa e o pessoal 
do MST aprovam...). 

A falta de solução do 
Governo Federal para a 
questão da reforma agrária 
não é uma característica da 
atual administração 
implantada/emplanaltada em 
Brasília. A impressão que se 
tem é a de que, 
historicamente, o cuidado do 
Governo foi dispensado mais 
para a criação de órgãos e 
instituições oficiais para tratar 
do4 problema do que para 
buscar as soluções. Inúmeras 
entidades e leis vêm 
formando, ao longo das 
décadas, um exercício de 

intenções descompromissado 
de soluções. 

Nessa batida, já houve um 
Conselho Nacional de 
Reforma Agrária. Em 1962, 
criou-se um Grupo da 
Reforma Agrária. Em 64, o 
Estatuto da Terra. Bem antes, 
em 1951, constituiu-se uma 
Comissão Nacional de Política 
Agrária. Já em 1850 havia uma 
"Lei de Terras". Depois de 64, 
criaram-se o IBRA (Instituto 
Brasileiro de Reforma 
Agrária) e o IN DA (Instituto 
Nacional de Desenvolvimento 
Agrário), sem falar no GERA, 
o Grupo Executivo para a 
Reforma Agrária, criado em 
maio de 1960. Estes três 
últimos transformaram-se 

consbtuiu-se 

uma Comissão 

flacionalde 

Política Horária. 

JéemICSOhavia 

uma "Lei de 

num único órgão, em julho de 
1970: o INCRA, Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária. Menos de 
uma década depois, em janeiro 
de 1980, eram criados o 
GETAT (Grupo Executivo de 
Terras do Araguaia— 
Tocantins) e o GEBAM 
(Grupo Executivo de Terras 
do Baixo Amazonas). Com o 
governo da "Nova República", 
vieram o Plano Nacional da 
Reforma Agrária e o 
Ministério da Reforma e 
Desenvolvimento Agrário 
(MIRAI)). Em 1990 foi criado 
o Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária e preparado 
o Programa Plurianual de 
Reforma Agrária. O objetivo 
deste último: desapropriar 28 
milhões e 500 mil hectares em 
cinco anos e beneficiar 500 mil 
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Sem-Terras do Maranhão fazem marcha para São Luís 

famílias de trabalhadores sem 
terras. 

Como se vê, o caminho da 
reforma agrária está 
pavimentado de boas 
encenações. E no mínimo 
paradoxal a existência de 
conflitos e confrontos, 
agressões e mortes por terras 
num jiaís com as dimensões 
continentais como as nossas. 

Como governo 

da nova 

fíepúbhca". vieram 

o Plano flacional da 

Ce forma fígrána e 

oÊmsténoda 

Reforma e 

desenvolvimento 

dgrárw [ÈRHOJ 

Quem anda de avião pode 
testemunhar: quando dá pra 
ver lá embaixo, percebe-se 
que, muitas vezes, horas a fio, 
o pau que rola é muita terra, 
aparentemente agricultável e 
certamente ainda não 

cultivada. É verdade que pode 
existir um dono fazendo a 
"engorda" (isto é, esperando 
a valorização) daqueles 
latifúndios. A história do Brasil 
registra casos como o de uma 
só pessoa, Garcia (TÁvila, que 
era proprietária de terras "que 
iam da Bahia ao Piauí". 

Os dias de hoje também 
abrigam os seus sesmeiros. 
Desta forma, como poucos 
passam a ter muito, os muitos, 
que deveriam ter ao menos um 
pouco, são forçados a migrar 
para os centros urbanos. 
Gradativamente, a população 
rural vem sendo empurrada 
para as cidades, enchendo e 
inchando a periferias e 
dificultando a vida dos 
administradores municipais. 
Não faz muito tempo, nos 
idos de 1940, o Brasil tinha 
mais do dobro de sua 
população vivendo no campo. 
Isso se repetiu nos anos 50 
e, ainda em 1960, mais da 
metade do total de brasileiros 
morava na zona rural. Foi de 
1970 para cá que a coisa se 
destemperou. A população 
rural cada vez mais foi 
diminuindo: era mais de 40 
milhões de irmãos no campo 
em 1970; passou para 39 
milhões em 1980, 36 milhões 
em 1991 e, agora, em 1966, 

são apenas 34 milhões de 
pessoas no campo, contra 
123 milhões nas cidades. 
Compare-se: em 1940, o 
Brasil tinha 41 milhões de 
habitantes, dos quais só 13 
milhões (ou 31 por cento) 
viviam na cidade. Hoje, 56 
anos depois, com 157 
milhões, menos de 22 por 
cento permanecem no 
campo. 

É necessária uma ação 
que convença a Nação de que 
o problema da reforma 
agrária não é superior à 
capacidade e inteligência dos 
homens. Lembrando o 7 de 

Pão fax mudo 

tempo nos idos de 

fdw. odrasiltinha 

mais do dobro de 

sua população 

vivendo no campo 

Setembro, um verdadeiro 
dicionário de civismo não 
pode comportar a palavra 
"independência" antes de 
"indigência". Reduza-se esta 
e estará fortalecida aquela. 

Banda da Guarda-mirim 

Grande parte dos projetos 
desenvolvidos pela Secretaria 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct) foram mostrados no 
desfile do dia 07 de setembro, 
ocorrido na manhã de 
domingo, na Praça Brasil. Mas 
um dos maiores destaques 
ficou para a Banda da Guarda- 
mirim, que pela primeira vez se 
apresentou para o público e 
para o prefeito lidou Marques. 

Segundo Fátima Avelino, 
subsecretária da Sedesct, os 
cem garotos que formam a 
Banda ensaiaram durante todas 
as tardes do mês de agosto no 

pátio do Quinquagésimo 
Batalhão de Infantaria e Selva 
- 50° BIS, junto com eles 
estavam também os idosos do 
Centro de Convivência do 
Idoso. 

Antes de iniciar o desfile, os 
meninos, juntamente com os 
idosos, foram beneficiados com 
um café da manhã oferecido 
pela Sedesct. "Queríamos lodo 
mundo forte e bem alimentado 
para fazer bonito na festa", 
explicou Fátima. 

Além da Guarda-mirim e dos 
idosos, desfilaram também os 
garotos do Centro Educativo 
Resgate (CER), formando desta 

forma um grupo de 400 
crianças. Na oportunidade foi 
explicado ao povo o que é e 
como funciona todo o Projeto 
Alfa, da Prefeitura de 
Imperatriz, pela Sedesct. 

Na noite de sexta feira (05), 
durante a homenagem aos 
Empresários do Ano, realizada 
na Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, o | 
prefeito lidou Marques 1 
aproveitou a oportunidade para | 
pedir apoio aos empresários | 
para o Projeto Alfa, programa 
social voltado para crianças e 
adolescentes carentes de 
Imi)eratriz. 
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A Banda da Guarda Mirim no desfile de 7 de Setembro 
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Barreiras funcionam sem 

às mínimas condições 

No verão os policiais trabalham dobrado devido os devios que 

antecedem as barreiras 

As barreiras da Polícia Mili- 
tar de Imperatriz de pouco vem 
adiantando, Com a falta de via- 
turas e armamentos suficiente 
para combater o crime os poli- 
ciais reclamam de não poder 
coibir da forma correta os in- 
fratores. 

Devido o grande número de 
desvios antes das barreiras po- 
liciais os assaltantes agem 
tranqüilamente com o trans- 
portes de armamentos pesa- 
dos para a prática de assalto nas 
cidades isoladas do Maranhão 
como é o casdo de Senador La 
Rocquc e outros. 

Uma ligação anônima che- 

gada a nossa reportagem dá 
conta de que no último final de 
semana oito elementos desco- 
nhecidos se contravam em dois 
veículos circulando às princi- 
pais ruas de Imperatriz, prova- 
velmente sondando o comércio 
local. 

A última fez que o bando foi 
visto foi por volta das 23h00 no 
setor Beira-Rio quando eles se 
encontravam mo interior de 
uma lanchonete. A polícia civil 
não descarta a possibilidade 
dos elementos vistos circulan- 
do em Imperatriz tenha envol- 
vimento em assaltos a agência 
bancárias na região. 

m 

Por falta de viaturas é difícil coibir os condutores irregular 

Já está na cadeia o homem que 

matou o motorista de ônibus 

Preso em flagrante ele acusa a vítima de ter lhe ameaçado de morte 

A Polícia conseguiu através 
do cabo Gerson Silva 
Guimarães, lotado na delegacia 
de Cidelândia, prender o 
homicida Alacide Alves 
Feitosa, natural de cidelândia, 
filho de: Antonio Oliveira 
Feitosa e Maria Alves Feitosa, 
residente Cidelândia. 

Ele é acusado de na 
companhia de um cunhado 
conhecido apenas pelo 
prenome de Domingos ter 
assassinado a tiros de revolver 
o jovem Fredson dos Santos 
Muniz, 22 anos de idade, 
motorista de ônibus da Celmar. 

A vítima era filho do 
comerciante Geraldo Bom 
Jardim Muniz e Almira Anados 
Santos (já falecida). De acordo 
com às informações levantadas 
pela reportagem ele tinha uma 
boa conduta na cidade e bom 
relacionamento com os 
companheiros de trabalho. 

Por outro lado o acusado 
Alacide Alves Feitosa, chefe do 
posto de identificação de 
Cidelândia (expedição de 
Carteiras de Identidade), não 
gozava de bom 
relacionamento com a 
população e sempre quando 

ingeria bebida alcoólica ficava 
alterado chegando a promover 
badernas. 

O acusado também é 
conhecido pela alcunha de 
"Bigode ou Gordo" pelo fato 
de ter bigode e ser bastante 
forte. 

A reportagem também 
apurou que a origem da 
confusão que gerou a morte 
de Fredson iniciou na praia 
daquela localidade. Segundo 
"Bigode" seu irmão tentou 
embarcar em um ônibus e foi 
barrado pela vítima. 

Indignado os dois teriam 

travado uma discurssão que só 
terminou com a intervenção 
de alguns amigos da vítima 
que estava na excurssão. 
Depois de contornada a 
confusão o ônibus retornou 
para Cideândia chegando por 
voltadas 18h00 horas. 

Duas horas depois ALacide 
e o cunhado teria encontrado 
a vítima que trafegava pela 
Avenida 15 de novembro. Os 
insultos de ambas às partes 
iniciaram novamente, vindo em 
seguida culminar fazer com 
que Alacide detonasse três 
tiros contra Fredson. 

"Bigode" diz que matou 

com a arma de "Fredson" 

O pai da vítima afirma que o filho não usava arma e que 

foi vítima de uma tocaia dos dois. 

Alacide Alves Feitosa, 
acusado de assassinar o jovem 
Freson em entrevista a 
reportagem do Jornal Capital 
que após a confusão na praia 
retornou para Cideândia. 
Segundo o acusado ele e o 
cunhado caminhava para sua 
residência quando foi 
surpreendido pela vítima que 
teria afirmado que o mataria. 

"Bigode" disse que 
Fredson estava bem próximo 
quando sacou de um revolver 

calibre 28, naquele momento, 
disse "Bigode" que a única 
solução foi partir para cima do 
jovem. Em seguida tomou a 
arma da vítima e detonou três 
tiros um deles atingiu a cabeça 
de Fredson que morreu no 
local. 

Após o crime os dois 
acusados evadiram-se do local 
levando a arma do crime. O 
cabo Gerson Silva Guimarães 
ao tomar conhecimento do 
crime iniciou uma persiguiçâo 

contínua, mas só chegou a 
prisão de "Bigode" por volta 
de ()();() 1 da madrugada da 
última terça-feira. 

O acusado de acordo com a 
polícia estava em um posto de 
gasolina no povoado de 
Trecho-Seco quandos se 
preparava para deixar a 
cidade. 

O pai da vítima, Geraldo 
Bom Jardim Muniz, 46 anos de 
idade, disse a reportagem que 
Fredson não usava nenhum 

tipo de arma e que é 
descartada qualquer 
possibilidade do filho ter 
ameaçado o acusado de morte. 

Para ele tudo que aconteceu 
foi uma tocaia. "O primeiro tiro 
que meu filho levou foi nas 
costas, eu não tenho dúvidas de 
que a arma é dp homicida pelo 
fato do mesmo ser velho 
conhecido da polícia daquela 
cidade pela pratica de baderna" 
disse. Eles detoram cinco tiros 
e não três como ele disse. 

, Programa Miqui oa iw mi nn 

de segunda a sex&ffeiijp. djjsl5| 10 as DhOO na sua 

Comunicação iálteriiua t ds melhores do Ornado 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aieixo 

Perda de 
documentos 

Afonso Pereira da Silva, 
maranhense, casado, 46 
anos de idade, lavrador, 
residente na Rua Epitácio 
Pessoa, 1010, Vila Nova, 
comunicou que perdeu sua 
Carteira Profissional do 
Trabalho n0 24638-339, 
expedida em Santo Antonio 
dos Lopes, Ma. De acordo 
com o comunicante o fato 
ocorreu na manhã da última 
segunda-feira 

Perda de 
documentos 

Alidio Ferreira Lima, 
brasileiro, maranhense, 
casado, 29 anos, filho de 
Amazílio Ferreira Lima e 
Maria Ferreira Lima, 
residente na Rua 02 c jsa 11- 
Balsas-Ma., em trânsito por 
Imperatriz comunicou que 
perdeu o recibo de 
transferência da Moto- 
Honda Today 125, cor 
vernelha, ano 91, placa TE 
102- Imperatriz., em nome de 
José Soares da Silva Neto, 
fato ocorrido a cerca de uma 
semana. 

Perda de 
documentos 

Valdirene Santos Silva, 
maranhense, casada, 
residente na Rua São Pedro 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato este ocorrido quando o 
queixoso trafegava pela 
Avenida Getúlio Vargas 

Perda de 
documentos II 

Edson da Silva Martins, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Dom Pedro 
II, esteve na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
também perdeu todos seus 
documentos pessoais. Fato 
este ocorrido na manhã 
desta última terça-feira 

Perda de 
documentos III 

Cleanto Furtado de 
Oliveira, maranhense, 
solteiro, 26 anos de idade, 
residente na Rua Barão do 
Rio Branco, 1893 
Maranhão Novo- comunicou 
que perdeu vários 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de 
Identidade Civil, CPF, Título 
Eleitoral, Registro de 
Nascimento, Carteira 
Nacional de Habilitação e 
outros. 

Perda de 
documentos 

Oziel Lopes, potiguar, 
casado, 30 anos de idade, 
moto-taxista, filho de Joel 
Lopes e Raimunda Gomes 
Freitas Lopes, residente na 
Rua São Paulo, 1120 A- Nova 
Imperatriz compareceu da 
Depol para comunicar que 
estava trabalhando 
regularmente em sua Moto- 
Táxi, quando em viá pública 
perdeu todos as 
documentos pess s: 
Carteira Nacional de 
Habilitação-Detran-MA, 
Categoria A 1 C, CPF, Título 
Eleitoral com 
comprovantes, Carteira de 
Identidade CiviL-SEGUP- 
PA e outros. 

Furto de 
documentos 

Leuza Rodrigues 
Carvalho, brasileira, 
maranhense, casada, 29 
anos de idade, residente na 
Rua Henrique Dias, 02- 
Jardim São Luis- esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que foi vítima de 
furto de uma bolsa con do 
todos seus documfc..tos 
pessoais, sendo; Carteira 
de Identidade Civil, CPF, 
Título Eleitoral, Carteira do 
Araçagi e uma folha de 
cheque em branco, falo 
ocorrido por volta das 
14h30 da última segunda- 
feira. 
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