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lyarrcxinenses 

denunciam 

abandono 
O v< reador làíimdsom: 

Ib/orra. presidente dai 
Câmara Nhmiripal de Sénadori 
J^j Rocque, conJjrma que o 
prefeito Aítrédo Nu m s, por 
mais reíjuerimentos que 
n t^ heu. ainda mo enviou ao 
Legislativo os balancetes 
trimestrais referentes aos 
pastos da Preíeitura. 

í^ioa 1-8 

Mosquitos 

provocam 

infestação 

no Piauí 
^Mosquitos que provocam 

uoenças de chaqas provocam 
epidemias no Rstado do 
Piauí, a situação levou as 
autoridades a decretar 
esUtdo de calamidade pública 
em vários municípios onde 
os casos registrados 
ultrapassam a (>0% da 
Í*)]Hilaçao. 

Leia na página 1 -5 

INDICADOR 

UA 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Vcn d a  R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda   R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda   R$ 11,95 i 
Poupança 
Rendimento   1.1275% 
Ufir 
Valor   R$ 0,9)08 
Salário Mínimo 
Agosto   RS 120,00 
Salário Família 
Valór R$ 7,66 

Gôncavo e 

Gonvexo 

Lei do aborto 

recebe apoio 

O presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
ministro Celso de Melo diz 
ser favorável a lei do 
aborto e sugere aos 
senadores maior estudo 
sobre o assunto. 
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Colégios de Davinópolis recebem dinheiro 

mas deixam alunos sem merenda escolar 
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Prefeito do Davinópolis, Daniel Alves Silva, ainda não conseguiu implementar a merenda escolar no município 

■ Últimas 

O secretário de Educação < 
Imperatriz, Agostinho Nole. 
revelou que na última terça-fe: 

foi depositado o dinheiro par. 
compra da merenda escolar c 
maioria dos Estabelecimento 
de Educação de Davinópolis. 

Apesar do dinheiro ter 
chegado na conta, os alunos da 
rede pública continuam sem 
receber a merenda escolar, 
diminuindo o índice de 
aprendizado. 

Agostinho Nofeto fez um 
apelo para que os diretores de 
Escolas de Davinópolis 
buscassem uma tabela de 
referência com os preços 
menores praticados no comércio 
local. 

"Dessa forma pode-se 
adquirir mais gêneros 
alimentícios c enriquecer a 
refeição dos alunos", disse. 

O Jornal Capital publica o 
número das contas bancárias das 
Escolas de Davinópolis. 
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Últimas 

Deusdedith cede e começa 

a negociar com grevistas 

O prefeito dc Açailândia, 
I )eusdedith Sampaio, cedeu ao 
servidores públicos grevistas e 
marcou uma reunião para às 14 
hs de hoje na sede da Prefeitura 
Local. 

O funcionalismo será 
representado pela Assema, a 
Associação dos Servidores do 
Municij )io de Açailândia. 

O presidente da Assema, 
Rosalvo Oliveira, confirma que a 
categoria está sem receber seus 

vencimentos desde o mês de 
maio. 

"Apenas os cohcursados 
receberam o mês de maio, mas 
estão atrasados os salários de 
junho, julho e agosto que está 
vencendo", explica. A Assema 
também reivindica o pagamento 
dos salários atrasados referentes 
aos meses de outubro à 
dezembro do ano passado e mais 
o 13° referente a 1997. 

"Negociamos o parcelamento 

dos meses atrasados de 97, em 
12 meses, e agora o prefeito 
não quer mais reconhecer a 
dívida", afirma. 

A prefeitura de Açailândia 
chegou a pagar quatro parcelas 
do acordo nos meses de janeiro 
a abril deste ano. 

Amanhã, 30, às 16hs, na 
Câmara Municipal, os 
servidores do município se 
reúnem em Assembléia para 
avaliar o movimento grevista. 

■:■:■- 
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Fuga em massa na 

delegacia de João Lisboa 

Pelo menos 10 presos 
conseguiram fugir da Delegacia 
de João Lisboa na noite de 
ontem. 

O delegado local, subtenéntc 
Santos, acionou a Polícia Civil de 

Im))eratriz i)ara tentar recapturar 
os foragidos. 

A Delegacia fica no bairro da 
Invasão, nas proximidades da 
Câmara Municipal nas 
imediações de um matagal. 

Polícia está no encalço 

do assassino de Kelly 

D vigilante Benedito Bcnfo. 
acusado de assassinar a 
estudante Kelly Cristina. ísMá 
foragido da Pohda Civil 

O Diretor Regional da 

Polícia Civil de Imperatriz, 
delegado Uicianode Abreu, ja 
encaminhou providências fwa 
a imediata prisão do acusado. 

Mais na Página 1-12. 

Prefeito Desdedith (esq.) começa a ceder aos grevistas 

TV Tropical mostra 

todos os lances da greve 

Osvaldo Filho: %'Nosso compromisso é com a 

comunidade" 

Afiliada da Rede Record de 
Televisão, A TV Tropical dc 

Açailândia, dá um show de 
cobertura nos principais 
acontecimentos da "cidade do 
ferro". 

O canal 11 conta com a 
sii nj )a1 ia < 1< )s açailanefi mses ] x )r 
priorizar as questões locais c 

interagir com a comunidade. 
Dois programas locais 

conquistam a audiência do 
telespectador: 

Cidadqjpente, apresentado 
por Paulo Lima, Programa de 
variedade. 

Ronda da Cidade, 
apresentado pelo diretor- 

superintendente da Emissora, 
Osvaldo Filho. 

O Programa Ronda da 
Cidade tem o telefone 723 114(r 
a disposição do público. 

"Nosso compromisso é com 
a comunidade, mostrando os 
principais fatos que acontecem 
na cidade", diz Osvaldo Filho: 

» Opinião 

A doença do século XX 

Você está estressado? A doença I )iana Saraiva revela os nuances de 
do século XX assusta e invade o quem não está harmonizado com a 
cotidiano das pessoas. A psicóloga vidaPágina 1-11 

Tentaram furtar veículo 

e acabaram no xadrez 

A Polícia Militar conseguiu 
prender quatro suspeitos de 
furtarem um automóvel Passat, 
placa JTK-1203- Imperatriz. 

O carro foi roubado no 
último final de semana na Praia 
do Cacau. 

Página 1-12 

Ultimas 

Ghiquinho lança 

CD Instrumental 

O cantor e compositor 
Chiquinho França, lança hoje, 
no Caneleiros, o CD 
Chiquinho França 
Instrumental. 

O repertório vai desde 
músicas consagradas da 
música imperatrizense até os 

mestres da música clássica 
mundial. 

Abusando da gtuitarra, do 
violão e do bandolim, O CD 
conta ainda com as 
participações especiais dc 
Manoel Melo, nos teclados e 
programação de bateria. 
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Escola Dom Bosco inicia II Jornada Profissional 

Terá início hoje, no 
audilório do Colégio Dom 
Bosco, das 21h às 22]i!,)(), a 11 
Jornada Orit nta^ão 
Profissional. 0 prinum o tema 
a m i d i sen lide m rá o 
"Jornalismo i cOmuiiicíivao". 
A área médica, computação, 
ciências humanas em gerâl 
serão os outros temas 
abordados na continuidade da 
lornada, que acontecerá no 
sábado (30),das 191iàs221130. 

^ O i>üblico-alvo serão os 
f' alunos pré-vestibulandos e 
.' oncluintes do 2o grau, mas é 
' "'iberta a todos os interessados 
immi conhecer um pouco mais 
Pjbobre o mercado profissional 
1( da cidade. 

Segundo Vera Lúcia 
Mendanha, orientadora 
pedagógica da Escola Dom 
Bosco, o principal objetivo da 
Jornada é levar o aluno a fazer 
uma escolha profissional 
dentro da área em que ele tem 
afinidade para que seja um 
profissional bem sucedido. 
"Nós queremos que o aluno 
possa atuar numa área em que 
ele vai progredir e que vai 
ajudar a melhorar um pouco as 
condições da cidade", 
completa a orientadora 
pedagógica. 

Comunicação 
Para falar sobre jornalismo, 

foi convidado o jornalista e 
secretário do 
DesenvqU imento Integrado 
(Sedin), Edmilsou Saiu lies. O 

jornalista esteve presente na I 
Jornada promovida pela Escola 
Dm Bosco, quando falou 
também sobre jornalismo (/ 
palestrante discorrerá sobre a 
profissão do jornalista ii"' 
aspectos legais, elico- 
mercadológicos e idealismos 
A palestra será ilustrada 
através da utilização de vídeos, 
retroprojetores v flip-charts. 

Eclmilson Sanches faz este 
tipo de trabalho nas escolas há 
mais de dez anos. Ele já se 
apresentou em escolas como 
Graça Aranha, Escola São 
Francisco de Assis (Cesfa), 
Grupos de Jovens e Clubes de 
Serviços. 

Sanches irá defender a 
posição do jornalista como algo 
a mais que uma mera profissão. 
"O jornalismo é uma função 
social, é uma missão moral", 
pondera. 

Um outro ponto a ser 
levantado pelo secretário será 
a importância do jornalismo 
como arma de combate à 
corrupção, pois vários estudos 
comprovam que a presença da 
imprensa ajuda a inibir 
qualquer forma de injustiça, 
seja ela política, social e 
cultural. 

A questão da prática 
jornalística, também, será 
abordada durante a palestra 
pelo secretário. Isto porque 
muitos profissionais de 
imprensa dislon •. m u• 
princípios éticos, fazendo 

Cerca de 300 alunos estarão presentes na jornada 

w 

mWM 

matérias pagas esquecendo o 
compromisso com o público 
leitor. "E preferível o 
eMomago vazio a cabeçã 
vazia", lembra. 

O jornalista comenta que é 
íacil lazer jornal, mas a prática 
do jor nalismo exigi" um pouco 
mais dos profissionais. "A 
diferença está no sufixo 
"ismo", que significa um 
conjunto de princípios éticos, 
morais. culturais e 
profissionais, explica. 

Os alunos da Escola Dom 
Bosco ficarão sabendo que o 
jornalismo possui uma área de 
trabalho muito ampla. Isto 
porque a sociedade, 
atualmente, vive a era do 
conhecimento, onde os 
homens estão voltados para os 
valores abstratos e 
espiritualistas. "E nessa busca, 
o jornalismo é agente e 
usuário dessa busca", 
comenta. 

"A prática jornalística 
deverá estar voltada para o 
jornalismo de serviços e de 
informação Informação que 
gere conhecimento, 
conhecimento que gere 
compreensão e compreensão 
que gere transformação 
individual e social positiva", 
disse Sanches. 

Um lema a ser explanado 
pelo jornalista será o 
jornalismo e seus aspectos 
soeio-ío onómicos < m 
Imperatriz. Para o jornalista, 
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Alunos pré- vestibulandos. 
Imperatriz é privilegiada pois 
são poucas e raras as cidades 
de interior que têm a 
infraestrutura de 
comunicações que existem 
aqui. 

Vera Lúcia justifica a 
escolha, pela segunda vez, de 
Edmilson Sanches para 
proferir a palestra sobre 
comunicação. "Da outra vez em 
que nós fizemos a Jornada, eu 
amei a palestra que ele deu, e 
eu vi que, realmente, em 
1 iiípcral'. j/,, eb e o melhor 
nesta área", com|)lemenla a 

público 
orientadora. 

Outros temas 
Além da área de 

Con^iicação Social, a Jornada 
levantará outras áreas 
profissionais. Dentro da área 
médica serão abordadas as 
especialidades de Nutrição, 
Odontologia, Veterinária, 
Fonoaudiologia, Farmácia e 
Bioquímica. A Engenharia 
Florestal e Educação Física 
também serão debatidos. 

A novidade desta Jornada 
. ; a a . reSeiiça u> -Um 

profissional dê Computação, 

das palestra. 
que ira falar das vantagens e 
desafios desta área de 
trabalho. 

Liratelma Leite e Simone 
Omizollo, diretoras dos 
centros universitários da 
Uema e Ufma, 
respectivamente, marcarão 
presença na Jornada. Cada 
diretora irá falar dos cm J ; 
oferecidos pelos campi eir 
Imperatriz. Cada participa \ 1 
terá um tempo de meia hoí. 
para palestra, que 
iu uiju v i . ao em sala? 
diferentes, simullaneamenle 

f 
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Pavimentação inicia 

em 48 horas 

Prefeitura de Imperatriz beneficia moradores do populoso 

bairro Nova Imperatriz 

A Secretaria da fafraestrutura 
(Sinfra) inicia, dentro de 4S horas, 
a pavimentação asíaltica da rua São 
Pedro, importante via. de 
comunicação situada no bairro 
Nova Imperatriz. 

A informação é do diretor do 
Departamento Municipal de 
Estradas e Rodagens (DMER), 
engenheiro José Ribamar Silva. O 
órgão é vinculado a Sinfra, da 
Prefeitura Municipal. 

Por meio de um tratamento 
especial, o solo da rua São Pedro 
leve sua resistência melhorada. 

Sua base já foi estabilizada e, 
atualmente, recebe os serviços de 
imi armação. 

Como se trata de uma rua cujo 
tráfego é considerado intenso, 
Ribamar Silva diz que o DMER terá 
(le esperar (> praz<) de 48 h( iras \ )ara 
garantir a qualidade dos serviços. 

Os trabalhos na rua São Pedro, 
no Nova Imperatriz, foram 
iniciat los às (ih da manhã de terça- 
feira (26). No local a Sinfra vai 
executar recapeamento e 
Iiavimentação asfáltica. 

A abertura compareceram o 
prefeito Hdon Marques, o vice- 

prefeito Iaiíz Carlos Noleto e o 
secretários Jairo de Oliveira, 
Infraestrutura, e Sérgio Macêdi 
do Governo. 

O logradouro receberá lodo i 
processo técnico, segundi 
determina o prefeito Ildoi 
Marques. 400 metros da rua, d 
Sotiro de Atenas até a Iracema 
recebem pavimentação. 

O trecho que vai da Piauí até 
Sotiro de Atenas será recufXTad 
totalizando mais 100 metros d 
melhoria. No geral a Prefeitur 
beneficia área de 4.800 metro 
quadrados. 
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O PRIMEIRO DO MEIO 

NORTE A TER 

SUAS PÁGINAS NA 

INTERNET 

http://www.jupiter.com.br/tucanus 

Simorh 

A 

H'I!IX Som e Luz 
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APOIO: Sistema Tucamís de Comunicação 
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Davinópolis recebe dinheiro para merenda escolar 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

A governadora anuncia que 
vem fazer nova visita a 
Imperatriz. Tomara que sejam 
revelados os projetos que 
efetivamente estão sendo 
esperados pela comunidade da 
segunda maior cidade do 
Estado. 

Engrossando 
fileiras 

A Comissão especial da 
Amazônia no Senado engrossou 
fileiras de reclamações ao 
Ministério da Fazenda pedindo 
asusjKMisãoda UM Kandir, que 
desonera o ICMS das 
exi h »r I; iÇ<A ju stificíiliva (■ qui 
a desoneração vem dificultando 
o processo econômico da 
- .nazônia, que exporta 

principalmente produtos semi- 
ãborados. 

A proposta foi entregue ao 
secretário executivo do 
ministério, Pedro Parente, 
durante reunião do grupo. A 
resista, é claro, indica a falta 
de intenção do ministério em 
rever a lei. 

Em busca 
de apoio 

Durante a sessão de quarta- 
feira da Câmara Municipal de 
Imperatriz, o vereador Joel 
Costa fez uso da tribuna para 
destacar o papel do vereador e 
dizer que ele é peça 
fundamental dentro do processo 
le transformação do seu 
município. Na ocasião, o 

irlamentar também fez uma 
exposição de motivos sobre o 
objetivo de luta da Associação 
dos Vereadores Sul 
Maranhense (Avesma), que 
estará realizando enéontro nos 
próximos dias em Balsas. Joel 
Cosiapediu o apoio dos c(>legas 
presentes e afirmou que muitas 
pessoas dizem que a Avesma 
vem sendo usada como 
trampolim ix)lítico. "Sim. Usarei, 
mas de forma inteligente, a 
nossa entidade. Trabalhando 
unidos, alcançaremos os nossos 
objetivos e isso, claro, será 

motivo de divulgação na 
imprensa", acrescentou. 

Fernando Sarney 
na city 

O empresário do ramo de 
telecomunicações, Fernando 
Sarney deu uma nova guinada 
em seus investimentos em 
Imperatriz. O presidente do 
Sistema Mirante de 
Comunicação retornou ontem 
do Rio de Janeiro de um 
congress<) das afiliadas da Rede 
Globo, onde foi tratar de um 
assu n 1 o da global izaçã») da rede 
doplim-plim. 

Fernando Sarney 
na city II 

O Sistema Mirante de 
Comunicação, através de 
trabalhos coordenados de 
Fernando Sarney, Humberto 
Castro, João Vítor e Ixiis Brasília 
consegiu obter um excelente 
resultado na globalização da TV 
Mirante a nível estadual. A 
importância da aquisição de um 
satélite exclusivo para atender 
as afiliadas da Mirante do 
Maranhão, a agilidade e a 
unificação da notícia imediata 
entre o interior e a capital do 
estado.O quarteto da Rede 
Globo está de parabéns pelo 
grande avanço na 
telecomunicação maranhense, 
embora sendo o nosso 
concorrente temos que 
reconhecer a capacidade e o 
investimento feito pela 
emissora. 

Fernando Sarney 
na city III 

Outra novidade que o 
empresário Fernando Sarney 
quer inovar em Imperatriz é a 
criaçãí) de um caí ler ik > exclusivo 
para a cidade de Imperatriz do 
Jornal Estado do Maranhão. 
vísíukIo com isso, uma prioridade 
maior de notícias, 
acontecimentos e fatos da 
grande cidade de 
Imperatriz.Fernandão, deixe um 
pouco da fatia pa o Jornal 
Progressíx1 parao Jornal Capital, 
afinal de contas né)S também 
precisamos faturar. Bola para 
frente garoto e bom trabalho. 

Lanchonete MC BRUNLTS 

SUCOS, VITAMINAS, SANDUICHCS, TIAA 

GOSTOS CM GCAAL, SALGADOS. 

CCAVCJAS, ACFRIGCAANTCS, POAÇÕCS ÉTC. 
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Os alunos, no entanto, ainda continuam sem alimentação 

O secretário de Educação 
de Imperatriz, Agostinho 
Noleto, confirmou que 10 
escolas de Davinópolis estão 
com o dinheiro da merenda 
escolar depositadas nas 
respectivas contas bancárias 
da Agência Central do Banco 
do Brasil. 

A Relação das Escolas é a 
seguinte: 

Benedito Pereira, Conta 
798:52-0. 

Chico Mendes, Conta 
79838-X. 

Francisco Alves II, Conta 
79593-3. 

Infanto-Juvenil, Conta 
79645-2. 

Francisco de Assis, Conta 
79965-3. 

São Judas Tadeu, Conta 
79949-4. 

Davi Alves Silva, Conta 
79887-7. ' 

José Silva, Conta 79829-0 
F mais as escolas São 

José e São José 111, que terão 
suas compras efetuadas pela 
secretaria de Educação de 
Imperatriz, por terem menos 
de 100 alunas. 

Ainda de acordo com 
Agostinho Noleto, As 
Escolas Sanfco Antônio de 
Pádua e João Macedo, têm 
até o dia de hoje para 
abrirem a conta Merenda 
Escolar na Agência Central 
do Banco do Brasil em 

■V\. v. v V. v. 
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Agostinho Noleto confirma entrega do dinheiro para 
merenda escolar em Davinópolis 

Imperatriz. 
O cheque com os valores 

liberados pelo Ministério da 
Educação foram depositados 
na última terça-feira. 

Ontem a equipe 

reportagem do Programa 
Cidade Agora, veiculado na 
Rádio Capital AM, 950 kHz, 
confirmou que os diretores 
de Escolas de Davincipolis, 
sequer tinham consultado os 

respectivos extratos das 
contas bancárias para 
averiguarem o recebimento 
do dinheiro. 

O Te sou rei to do 
Complexo Educacional 
Francisco Alves. Etelvino 
Alves, disse que a merenda 
escolar não era distribuída 
por falta de dinheiro. 

A prof Maria de Lourdes, 
chegou a tecer duras críticas 
ao secretário Agostinho 
Noleto, afirmando, que a 
secretaria de Educação de 
Imperatriz (Ta a responsável 
pela falta da merenda nas 
Escolas de Davinópolis. 

Agostinho Noleto reagiu, 
divulgando a lista das 
Escolas que receberam o 
dinheiro, e fazendo um 
apelo para as Diretoras dos 
Estabelecimentos de Ensino 
de Davinópolis 
providenciassem o mais 
rápido possível a merenda. 

ü secretário também 
afirmou que existe na sua 
Pasta, uma listagem de 
casas comerciais de 
Imperatriz com os 
respectivos preços dos 
gêneros alimentícios. 

"Essa lista está 
disponível para os diretores 
das Escolas de Davinópolis, 
para que não haja super- 
faturamento na compra dos 
alimentos", disse. 

Secretaria de Educação ministra treinamento 

Com o objetivo de 
qualificar cada vez mais os 
professores das turmas de 
Alfabetização e Primeira Série 
da Rede Municipal de Ensino, 
os supervisores da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc) estarão ministrando 
durante toda a manhã de hoje, 
no auditório Paulo Freire, o 
treinamento sobre Didática da 
Alfabetização. O treinamento 
começou ontem (28). na 
parte da manhã e a tarde. 

Segundo a supervisora do 
Departamento de Educação 

Infantil, Antonia Marques dos 
Santos, os professores farão 
reflexões sobre o ensino da 
leitura e da escrita, pois a 
criança passa por vários níveis 
de aprendizagem, e em todos 
esses níveis é de grande 
importância o uso de jogos 
para questionar as hipóteses 
dos alunos. 

Ainda durante o 
treinamento, os participantes 
terão a oportunidade de 
debater esses principais 
níveis de alfabetização que 
são: nível pré-siláhico, onde a 

didática se caracteriza pela 
criação de um ambiente rico 
em materiais, atos de leitura 
e escrita. Neste nível, os 
professores recebem 
sugestões de atividades 
como: formação de grupos, 
jogos para associar palavras e 
figura (dominó, memória, 
baralho etc) e utilização de 
letras recortadas em plástico 
ou cartolina, para análise das 
formas e posição. O nível 
siláhico permite a abertura de 
espaço para a escrita silábica 
e valorização das hipóteses do 

aluno. questionando, 
problematizando e desafiando 
esta hipótese com 
intervenções adequadas. Já o 
nível alfabético 
compreenderá, finalmente o 
funcionamento da escrita. 
Neste nível, as sugestões de 
atividades são; produção de 
textos, separação de palavras 
na produção dos textos, jogos 
de pensar, jogos de encaixe, 
entre outras.Mais de sessenta 
professores participam do 
treinamento, através de 
debates e sugestões. 

Sede do PMDB sofre atentado 

Arrombadores levaram todas as fichas de filiação da Sigla 

O diretório municipal do 
PMDB foi arombado na 
madrugada da quarta-feira, 27, 
e os ladrões levaram todas as 
fichas de filiação da sigla, de 
outubro de 1996 até o mês de 
agosto deste ano. 

Do arquivo peemedebista 
sobrou apenas a Agenda e os 
dois livros de Atas da Sigla, que 
sempre estão em poder do 
secretário-geral do PMDB, 
Sílvio Macedo. 

A Polícia começou a 
investigação ontem mesmo e já 
tem suspeitos do atentado 
contra a sede do Partido, que 

fica localizada na avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa, e 
que conta com maior número 
de filiados em Imperatriz. 

Hoje a Polícia Civil realiza 
uma perícia técnica no local 
para facilitar as investigações. 

As investigações do 
atentado deve ser 
acompanhado pelo Delegado 
Regional da Secretaria de 
Segurança Pública, Luciano 
Abreu. 

Ontem mesmo, o 
presidente regional do PMDB, 
Remi Ribeiro, disse que seu 
partido está empenhado na 

elucidação do crime político. 
Sílvio Macedo, que prestou 

queixa na Delegacia de Roubos 
e Furtos, disse que não é a 
primeira vez que a sede do 
Partido é arrombada. 

"Há cerca de um mês. 
levaram uma geladeira, que 
segundo um vizinho, foi 
carregada por uma Chevrolet 
D-20", disse. 

Em outro episódio, 
prossegue Macedo, os 
arrombadores levaram as 
cadeiras e o fogão. 

O secretário-geral do 
PMDB disse que Não havia 

prestado queixa antes, porque 
essa tarefa é do presidente do 
diretório municipal de 
Imperatriz, empresário João 
Matiolli. 

"Se no primeiro dia, ele 
tivesse, pelo menos registrado 
uma queixa, talvez fosse 
evitado uma tragédia maior, 
dessa vez, eu prestei queixa 
pois os arrombadores 
invadiram a secretaria, que é 
minha área de atuação e 
também porque recebi carta 
branca de Remi Ribeiro para 
tomar as providências", 
reagiu. 

i TCI 
TGl 

} jW VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Novos Prefeitos 

Os Prefeitos recem 
eleitos para os novos 
Municípios de Gov. Edson 
Lobão, Senador l^i Roque, 
Davinopólis, São Pedro da 
Agua Branca, Ribamar 
Fiquene, entre outros, 
deveriam atentar para um 
detalhe elementar. 
Politicamente duas coisas 
básicas deveriam ser 
levadas (mi consideração: 1) 

Pagamento em dia do 
funcionalismo público, 2) 
Merenda escolar nas escolas 
da Rede de Ensino. O Prefeito 
não precisa ser um 
Economista nem tampouco 
um Administrador de 
Empresas, nem possuir um 
diploma de Terceiro Grau, 
bastaria colocar em prática os 
dois itens acima, os novos 
Prefeitos pegaram um 
Município sem dívidas, sem 
problemas de administrações 
anteriores, no entanto estão 
administrando como Prefeitos 
antigos, não temos dúvidas de 
que os Alcaides estão 
precisando realmente de bons 
assessores, ou no mínimo, um 
pouco de humildade no 
sentido de procurar um 
Prefeito competente e pedir 
algumas orientações, não é 
vergonhoso pedir ajuda para 
quem sabe, vergonhoso é 
tentar fazer alguma coisa sem 
conhecimento, e com isso 
prejudicar milhares de 
pessoas, que dependem de 
uma (pelo menos) razoável 
administração. Em Brasília 
existem técnicos em todos os 
Ministérios, que são pagos 

única e exclusivamente para 
orientar os Prefeitos na 
elaboração de Projetos para 
carrear recursos. Aqui vai uma 
dica para os novos Prefeitos. 
"As pessoas passam, e os 
cargos ficam" , políticos sem 
mandato, só o vento lhe bate 
as portas. Pensem nisso. 

Corretor de Imóveis 

Na última Quarta Feira 
para comemorar o Dia dos 
Corretores de Imóveis, os 
profissionais que atuam na 
area reuniram-se no Happy 
Hour. Com mais de cinqüenta 
corretores que atuam 
diretamente no mercado 
imobiliaário compareceram 
apenas meia dúzia, dando uma 
demostração de que a classe 
não está unida, estavam 
presentes Edson Arouche, 
Ademar Mariano e seu irmão, 
Sebastião (Delegado do 
Crecí), Dr. Euclides, Adelmo 
e José de Souza, como 
convidados compareceram, 
Dr. Avelino do Carmo, 
Thompson Mota. Hassan 
Yussaf e Vilson Maia. Mesmo 
assim, com falta de cor um, 

surgiram algumas idéias para 
melhorar a atuação dos 
profissionais na araea, a 
criação de uma bolsa de 
imóveis foi o assunto 
predominante, teremos em 
breve uma central única com 
todos os imóveis disponíveis 
para venda e aluguel, onde 
todos os corretores podem ter 
acesso via computador. Vamos 
aguardar e ficar torcendo para 
que a idéia tenha êxito, 
Imperatriz precisa crescer no 
ramo imobiliário. 

Nova Secretaria 

Repercutiu no meio político 
a nota que publicamos ontem 
em nossa coluna , sugerindo 
ao Prefeito Ildon Marques a 
criação urgente da Secretaria 
de Transportes em nossa 
cidade, recebemos vários 
telefonemas de apoio da 
população e de alguns 
políticos em nosso programa 
de Televisão, alem dos 
comentários nos bares da 
cidade, vamos aguardar, temos 
certeza que o chefe do 
Executivo vai analisara nossa 
proposta. 

Entre Linhas 

O apresentador, colunista e publicitário Hélio de Oliveira 
vai com malas e cuia para a cidade de Goiania. E lamentável 
que bons profissionais tenham que sair de nossa cidade para 
conquistar novos horizontes lá fora, um profissional que 
nos deixou foi o Hélio Ilerenio e por sinal esta muho bem, 
em Goiania. Talvez por falta de apoio, outros excelentes 
profissionais da área de comunicação devem deixar a nossa 
cidade até o final do ano. 

A vizinha cidade de Açailandia está diariamente nas 
paginas do nosso jornal, graças ao empenho e a capacidade | 
profissional dos Jornalistas Jorge Quadros com a sua coluna 
Tribuna livre e Soraya Luiza com a coluna Sociedade em 
Expressão. Através destes brilhantes Jornalistas ficamos 
sabendo de tudo que acontece na cidade do ferro. 

Dr. Jorge Haidá, diretor regional da Jucema de carro 
novo, é leitor assíduo de nossa coluna , sempre 
desenvolvendo um excelente trabalho, breve com a sua 
ajuda estaremos divulgando um balanço das empresas que 
abriram ou fecharam suas portas em nossa cidade, além de | 
informações de como um cidadão pode abrir uma micro 
empresa. 

O Advogado Lula Almeida deve indicar o nome do 
Jornalista Josué Moura |>ara concorrer a presidência do 
Diretório Municipal do FSB, Josué é conhecido pela sua 
liderança e capacidade, sem dúvida é um excelente nome 
para comandar os destinos deste grande Partido. 

Espaço Aberto para a 

cM' 

A'!* frederic <7 iupiter.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

Lei de 
Imprensa 

Dois prefeitos da região 
tocantina já manifestaram 
seu desejo de ingressar na 
Justiça, alegando a Lei de 
Imprensa, com o objetivo 
de intimidar a TV Capital 
e o Jornal Capital, órgãos 
do Sistema TucaniCs de 
Comunicação. Voltou o 
velho jargão, imprensar 
para calar a imprensa. 

Lei de 
Talião 

Nos tempos antigos, 
prevalecia a Ixú de Talião: 
Olho por olho, e dente por 
dente. Fosse aplicada essa 
lei nos tempos modernos, 
muitos prefeitos estariam, 
literalmente, cegos e 
desdentados. 

Agostinho 
Noleto 

Tem gente que o nosso 
senso, ou melhor, o nosso 
bom senso manda assinar 
em baixo. Uma dessas 

pessoas é o secretário de 
Educação, Agostinho Noleto. 
Um guerrilheiro com rosto, 
na defesa da moralização 
administrativa. Diretores de 
Escolas de Davinópolis 
estavam, na surdina, dizendo 
que o secretário era o 
responsável pela falta de 
merenda escolar. Agostinho 
disse o nome das Unidades 
Escolares que receberão o 
dinheiro do Mec. Assim é 
que se faz. Masta-se a cobra, 
e mostra-se a cobra, morta. 

Lula 
vem aí 

Não será surpresa a 
eleição do advogado Lula 
Almeida, que concorre a uma 
vaga na Assembléia 
Legislativa, ano que vem. 
Além de contar com o 
chamado "voto livre", e de 
parte da oposição à 
governadora Roseana 
Sarney, o líder socialista 
consolida posição em 
diversos municípios da 
região tocantina. A exemplo 
de Estreito, Cidelândia e São 
Pedro D^gua Branca. 

Neto 
Teixeira 

Mesmo perdendo a 
eleição para prefeito de 
Cidelândia, o empresário 
Neto Teixeira ainda é peça 

decisiva no tabuleiro político 
do município. Quem quiser 
alcançar sucesso eleitoral 
em 98, deve buscar seu 
apoio. 

Oposição 
perde tempo 

O governo Roseana 
Sarney já deu provas 
suficientes que está 
fortalecido, e unido para as 
eleições de 1998, Falta ainda 
a oposição fumar o cachimbo 
da paz. PT-PSB-PDT e o 
conservador PPB do 
progressista Epitácio 
Cafeteira, devem buscar a 
unidade o mais urgente 
possível. O presidente 
nacional do PCdoB, João 
Amazonas, tem uma tirada 
máxima que é a seguinte: A 
eleição em dois turnos, é 
decidido no primeiro. 

PT de Imperatriz' 
larga na frente 

O Partido dos 
Trabalhadores de Imperatriz 
largou na frente. E já tem 
uma Home Page na WWW. O 
endereço é http;// 
www.jupiter.com.br/e/pt. 
Uma excelente iniciativa do 
presdiente local da sigla, o 
dinâmico Jomar Fernandes, 
que também é 
candidatíssimo a deputado 
estadual. 

mm 
Curto e Grosso 

Ei, você aí, me dá uma Uca aí. Ei, você aí, me dá uma Uca aí. 

A Uca está na moda. 0 povo aplaudiu. É um barato c um sucesso. 

Palavfa de marketeiro; Um itinerante é pouco. Dois é bom. Três é demais. 

Quando é que vai acontecer alguma vitória no Copão Maranhão do Sul. 

Até parece jogo de comadres. Ops! Jogo de prefeitos. 

Boa proposta do Thompson Mota. 

Está na hora de criar a Secretaria dos Transportes. 

Arrebenta. Arrebenta e arrebenta. Cidade Agora na Capital AM. 

Denúncias, prestação de serviços e excelente programação musical. 

Cidade Agora. 

Os deputados aprovaram R$ 420 milhões do contribuinte para a campanha de 98! 

Pode. Pode sim. Isto é Brasil. Terra de sol e FTIC. 

0 PPB lançou uma campanha era favor de Maluf. 

O ex-prefeito de Sampa está, literalmente, em frangalhos. 

Amanhã é dia de Imprensa em Tela. Os Donos do Poder no Teatro. 

Chiquinho França sim, mamãe. Chiquinho França sim, Chiquinho sim. 

O Fluminense empatou mais uma. Milagres acontecem. Em pleno final dos tempos!!! 

Aquele abraço para o secretário de Educação, Agostinho Noleto. 
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O Jornal Capital é uma publ i cação do 

Sistema Tutanu's de Produções 

Narciso Pires 
Diretor Presidente 

França Coelho 
Diretora Financeira 

José Filho 
Diretor Comercial 
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Polícia Militar  190 
Delegacia de Plantão i 722-1287 
Corpo de Bombeiros: •:;: li 1 iBB 193 

Hospital de Plantão (Geral)_ * i 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) I 721-8174 
Aeroporto _J 721-0662 
Estação de Trem | 723-2260 
Hemomar I 722-2737 
Tropigás í 721-4528 
Paragás i 721-1795 
Alcóolicos Anônimos ; 721-7711 
Prefeitura Municipal ; 722-1748 
Câmara Municipal   723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque i 721-0404 
Disque Boi na Moita  722-1956 
Defesa do Consumidor    193 

Caema _J ! 722-2505 
Correios  _] 721-0136 
Receita Federal   721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Polícia Federal      i 722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Deputados analisam proposta de lei eleitoral 

Polêmicas tomam a proposta bastante discutida entre os deputados 

Os líderes de todos os 
partidos tentaram negociar 
os pontos polêmicos, mas 
não conseguiram fechar um 
acordo. 

A maior polêmica no 
entanto, ficaram por conta 
dos financiamento público 
que o governo aceitou, mas 
somente para o ano 2002 e a 
oposição quer para agora, o 
tempo para o horário gratuito 
no Rádio e Televisão, se pela 
posse dos deputados ou pela 
média, os votos em brancos 
se passariam a ser válidos. 

O relator da proposta para 
a lei eleitoral deputado 
Carlos Apolinário, defendeu 
ontem durante a sessão, um 

ponto onde o parlamentar 
considera ser irredutível, ele 
não aceita que tanto o 
presidente como deputados e 
prefeitos participem de 
inaugurações de obras 
públicas durante o período de 
campanha eleitoral. 

Sob a possibilidade de 
novo adiamento para a votação 
da lei, Carlos Apolinário disse 
descartar esta hipótese, mas 
reconheceu que nem tudo 
dependia de sua vontade, o 
parlamentar chamou atenção 
para a necessidade de que a 
câmara agilize a votação a fim 
de que se dê tempo ao senado 
para discutir e votar a 
proposta que deve ser 

sancionada pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
no máximo até o dia 03 de 
outubro. 
. Outro tema amplamente 
discutido entre os 
parlamentares foi o uso da 
máquina administrativa pelos 
candidatos que exercem 
cargo públicos no período de 
campanha, um exemplo está 
no próprio presidente da 
República que pretende sair 
candidato a reeleição, os 
deputados temem que pelo 
uso da máquina 
administrativa, candidatos de 
menor poder aquisitivo 
terminem por ser 
penalizados. 

:*• 

Fernando Henrique, deve ficar longe de inagurações no período de campanha 

Mosquitos provoca epidemia no Piauí 

A infesta,ào provocada por Barbeiros provoca edpidemias em mais de 69% da população de cidades piauiense 
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vítima do de carente maior População mosquito Chagas. 

A infestação do Barbeiro, 
inseto transmissor da doença de 
Chagas é caso de calamidade 
pública em algumas localidades 
do Estado do Piauí. 

O local mais atingido é o 
distrito de Joaquim Pequeno, no 
município de Campinas do Piauí, 
ao Sul de Teresina a capital do 
Estado, onde mais de setenta 
casas estão infestadas pelo 
inseto. 

Já em Fazenda Nova, 
município de Isáias Coelho, a 
infestação chega a 69% da 
população. 

A FNS- Fundação Nacional de 
Saúde tem intensificado sua 
ação no combate a praga, para 
isso têm distribuído pelo interior 
daquele Estado diversos carros 
fumacê, fazendo um trabalho de 
combate direto aos inseto que 
tem como forte aliado a pobreza 

que na sua grande maioria reside 
em casas construídas de pau-a- 
pique, o que favorece a 
multiplicação do mosquito que 
se esconde nas paredes e tetos 
de palha. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde do Piauí já enviou ao 
Ministério da Saúde pedido de 
ajuda jiara que possa 
desenvolver uma ação mais 
enérgica de combate, a 
secretaria teme pelo aumento 
dos casos que já assustam. 

Em diversos município muita 
gente está internada sob 
cuidados médicos; famílias estão 
sendo retiradas de áreas 
consideradas de maior risco, na 
hora de procurar um outro local 
para ficar, o interesse de 
parentes é o itinerário de quem 
precisa proteger sobretudo 
crianças que até o momento tem 

sido as maiores vítimas. 
No Piauí, segundo 

estudiosos, as maiores 
incidências de casos 
epidemiológicos, são 
provocadas pelo situação de 
pobreza em que vive grande 
parte do povo daquele Estado, 
onde a renda Per Capita é uma 
das menores tio Brasil; o Piauí, 
tem sobre si os números mais 
agravantes de pobreza, 
mortalidade infantil, e má 
distribuição de renda. 

No Estado são poucas as 
fontes de trabalho, a maior 
ocupação das famílias 
interioranas à a roça, onde a 
cada período de colheita os 
filhos são obrigados a ajudarem 
os pais, proporcionando a 
evasão escolar num lugar onde 
o ensino é um dos mais 
defasados do país. 

Ministros explicarão a situação das polícias 

íris Rezende e Alberto Mendes devem falar a comissão de senadores sobre a repercussão da greve na PM 

, * A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) aprovou por 
unanimidade, requerimento de 
autoria do senador Jáder 
Barbalho (PMDB-PA) 
solicitando a convocação do 
Ministro íris Resende, da 
Justiça, e do ministro chefe da 
Casa Militar da presidência, 
general Alberto Mendes 
Cardoso, para fazerem 
exposições sobre os 
problemas decorrentes da 
mobilização das polícias 
militares, suas reivindicações 
e a repercussão do tema sobre 
a segurança pública nacional. A 
princípio, o comparecimento 
das duas autoridades deverá 
na ocorrer na próxima reunião 
da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

Na justificação do 
requerimento, Jáder Barbalho, 

argumenta ser o Senado 
Federal "expressão igualitária 
dos estados e, por tanto, 
representação e foro maior da 
federação". Para encaminhara 
discussão, usaram da palavra os 
senadores José Sarney do 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro- 
PMDB, Emília Fernandes do 
também do mesmo partido, no 
Rio Grande do Sul, Benedita da 
Silva do PT- Partido dos 
Trabalhadores do Rio de 
Janeiro, Bernardo Cabral do 
Partido da Frente Liberal- PFL 
do Amazonas, Otoniel Machado 
do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro do 
estado de Goiás e José Agripino 
do PFL- Partido da Frente 
Liberal do Rio Grande do Norte, 
todos considerando oportuno o 
comparecimento dos ministros 
à comissão. 

m r. 

Gilvam intercede pela PM 

*4^ 

üüü 

i 

m 

O senador Gilva Borges do 
PMDB- Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, do 
estado do Amapá afirmou que 
é dever do Estado rever com 

urgência a situação salarial e as 
condições de trabalho da Polícia 
Militar, Na opinião do senador, 
"seria injusto não reconhecer 
propriedade às reivindicações 

Senadores vão ouvir ministros sobre situação da PM 

dos policiais". melhores salários. De acordo 
Gilvan destacou que, com o senador, é preciso 

segundo estimativas, que cerca reconhecer que a maioria desses 
de 250 mil policiais militares profissionais ganha mal e 
entraram em greve por trabalha em condições precárias 

Vende-se uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá, 

2509, próximo ao conjunto 

Centrai Parque, com garagem 

para vários carros, 2 salas, 1 

copa, cozinha com armários 

embutidos, 2 suites, 3 quartos, 

sendo um com armários 

embutidos, banheiro social, 1 

dependência de empregada 

com banheiro, lavanderia, 

canil, ampla área de lazer, 

toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Área total: 1.032 metros 

quadrados. Área construída: 

330 metros quadrados 

Hospital Santa Maria 

DI . \\m4)ÍÀO, 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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"Açailândia" 

Jorge Quadros 

Plenária 
o Partido dos 

Trabalhadorcs, diretoria 
de Açailândia, fará no 
próximo domingo uma 
plenária para definir alguns 
assuntos pendentes, como 
pir exemplo a construção 
de propostas de 
organização do Partido e 
também de uma real 
política de finanças para o 
PT local. A plenária 
começará às oito horas da 
manhã e se encerrará ás 
quatro da tarde com 
inauguração do Comitê do 
Partido que funcionará 
todos os dias à partir da 
segunda-feira. A plenária 
ocorrerá no Centro 

Comunitário Frei Lourenço, 
na rua São João na Vila 
Tancredo Neves. 

Alistamento 
A Justiça eleitoral fará 

instalar um posto de 
atendimento aos que 
queiram fazer seu 
alistamento eleitoral no 
povoado do Km dO. onde 
atendera na Fsi ola 
Municipal coelho Neto. Fssa 
medida adotada pelo Juiz 
eleitoral L>r. José edilson 
Caridade Ribeiro, vem 
beneficiar boa parte dos 
eleitores que ficam, todos os 
anos, no maior sacrifício 
para se alistarem no cartório 
eleitoral do nosso Fórum. 

Plantão 
Um problema sério vinha 

acontecendo em nossa 
cidade no que diz respeito a 
cobrança de consultas em 
pacientes que precisam do 
Sistema Único de Saúde - 
SUS. 

As denúncias foram 
levadas á Tribuna da 
Câmara de Vereadores e à 
imprensa local, porém 
vinham continuando por 
alguns profissionais da área 
médica estas atitudes 
consideradas irregulares. 

Plantão II 
Para acabar com essa 

celeuma, o prefeito 
municipal, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde ffez publicar o ofício 
de N" 011/97, informando 
que não haverá cobrança de 
consultas a pacientes do 
SUS em casos de urgências 
e emergências no hospital 
que estiver de plantão. 
Tomara que a medida dê 
certo. 

F aqui detono uma 
pergunta impertinente: e 
aquelas pessoas carentes 
que se dirigem aos hospitais 
de plantão e só são 
atendidas se 
desembolsarem o valor da 
consulta? 

Respostas 
Pelas acusações feitas 

tanto pelo presidente da 
Câmara, Sidney Figueredo 
quanto pelo prefeito 
municipal, tem um 
empresário de nossa cidade 
que virou uma "arara". 

Está distribuindo 
"farpasMpara todos os lados 
contra os dois 
representantes dos poderes 
Executivo e Legislativo. 

O empresário vira e 
mexe está nos canais de 
televisão dando explicações 
e pedindo união da 
população para que 
interceda junto ao governo 
estadual exigindo 
intervenção no município. 

Resposta II 
E por falar em resposta, 

o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
Imperatriz e Açailândia, 
Almir Ramos, que foi 
severamente criticado pelo 
alcaide ca de casa no 
programa Clube do Ouvinte, 
da Clube FM sábado 
passado» deste colunista, 
pediu direito de resposta e 
foi atendido prontamente. 
Hoje, Almir estará 
contradizendo o prefeito á 
partir das dez da manhã no 
citado programa. 

Vereadores 
Não se pode adiantar 

muita coisa ainda, mas 
acredito que o prefeito 
municipal já não conta mais 
com o apoio do vereador 
Aluízio. Se isso realmente 
for verdade, o alcaide 
perdeu mais um tento. No 
contra-pé o prefeito não 
esperava que a enxorrada de 
vereadores para o lado 
contrário fosse chegar a 
tanto. Logo ele, que 
conseguiu a adesão de dois 
parlamentares para o seu 
partido o PMDB dias atrás. 

Esperança 
A esperança entre os 

nobres edis é que o prefeito 
possa resolver esse quadro 
urgentemente. O mie mais 
si1 comenta na cidade é a 
queda de vários secretários. 
Nos falamos disso ontem 
aqui na coluna, mas até 
agora não se sabe que 
nomes estariam cotados, As 
suposições são muitas. Mas 
na Câmara Municipal o 
discurso está meio inflamado 
e até que o presidente não 
está satisfeito com a postura 
do prefeito. 

Balançando 
Com vergonha da 

secretária de comunicação 

em não poder cumprir com 
o que pretendia fazer à 
frente de sua secretaria c 
estar também fazendo sua 
greve. com o 
pronunciamento do 
presidente da Câmara em 
afirmar que já está 
acostumado em ser 
adversário de prefeito 
ruim, os ânimos ficaram 
meio acirrados ontem ã 
noite no Plenário daquela 
Casa de Leis. 

Discurso 
Os vereadores que não 

puderam usar da palavra na 
sexta-feira passada em 
apoio aos funcionários 
públicos que estiveram na 
Câmara reivindicabdo seus 
direitos, devido o 
presidente ler encerrado a 
reunião sem as explicações 
pessoais dos nobres edis, 
fizeram isso ontem e da 
Tribuna mostraram-se 
irritadíssimos com a 
atitude do presidente. 
Chegaram até a chamar o 
presidente de ditador. 

Cartas ou matérias 
para esta coluna deverão 
serem encaminhadas 
para Rua São Paulo, 106 
- Centro - Açailândia - 
978-1592. -r 
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o m pode mez hoje 

Cl 
ncou raa enrim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, fríqobar, música e telefone 

?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONEí 721-1438 

Programa Rádio Povo 

■ ^ ^ ■ m mm wê*. S mm _ ■ . _ _ - . 
das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: FRANCISCO DO VAI 
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Atletas se preparam para ir a São Luís 

Tendo em vista a 
. participação nos Jogos 
liiscolares do Maranhão 
| deste ano (JEMs/97), a 

1 fecretaria Municipal dos 
Esportes e do Lazer 
(Sedei) nomeou uma 
comissão de técnicos para 
compor a delegação dos 
atletas de Imperatriz. Os 
JEMs acontecem do dia 05 
a 16 de setembro em São 
Luís e contará com a 
participação de atletas de 
todo o Estado. A delegação 

Sedei levará uma delegação composta de 262 pessoas 

de Imperatriz será composta 
por 262, a maior de sua 
história esportiva. 

A Comissão Técnica é 
composta pelos pelos 
professores e funcionários 
da Sedei: Hilton Luís, 
Antonio Pereira, Anete 
Albuquerque e pela 
enfermeira Alvanira Lima e 
Giorvane de Pinho 
(subsecretário). 

A delegação de Imperatriz 
é formada por 230 atletas, 27 
técnicos e mais os 5 

membros da comissão 
técnica da Sedei, totalizando 
262 pessoas. A delegação 
estará sob a coordenação de 
Giorvane de Pinho. Segundo 
informou Valdeci Ferreira, 
secretário da Sedei, esta 
delegação é a maior que a 
cidade de Imperatriz já 
enviou a um JEMs. 

Uma parte da delegação 
viaja para a capital do Estado 
no dia 04/09 e o restante do 
pessoal viaja no dia 06/09. As 
passagens da delegação está 

sendo patrocinada pela 
Prefeitura Muncipal de 
Imperatriz, em parceria com 
a Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD). 

A parte de alimentação 
dos atletas em São Luís, será 
financiada pelas escolas e 
pelos atletas. A Secretaria 
Estadual dos Desportos 
colocou à disposição dos 
atletas de Imperatriz, 150 
vagas no alojamento do 
Estádio Castelão. 

Os atletas de Imperatriz 

irão concorrer nas onze 
modalidades oferecidas 
pelos JEMs: basquete, vôlei, 
futebol de campo, futsal, 
xadrez, ginástica artística, 
tênis de mesa, natação, 
handebol, atletismo e judô. 

"A expectativa da 
participação dos atletas de 
Imperatriz é a melhor 
possível, tendo em vista que 
Imperatriz leva a maior 
delegação de sua história", 
comenta Valdeci Ferreira. O 
secretário falou, também, da 

importância dos Jogos 
Escolares de Imperatriz 
(JEls), que foi um dos 
mais organizados dos 
últimos anos e por isso, os 
atletas de Imperatriz 
conseguiram melhorar o 
índice técnico. "Como os 
JEls foram bem 
organizados, nós 
esperamos que os atletas 
de Imperatriz consigam 
representar a cidade com 
muita eficácia", espera 
Ferreira. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

A troca de idéias e experi- 
ências com os amigos pode 
trazer um novo impulso à sua 
vida neste momento. 

V da Sorte: IO 

Touro 

Prepare-se para viver este 
novo momento que lhe é ofere- 
cido. No tenha medo, seja o que 
sempre foi. 

N° da Sorte: 27 

Leão 

A energia de Júpiter conti- 
nua atuando de forma intensa 
em seu signo, favorecendo a 
coragem. 

Ng da Sorte: 13 

Libra 

Não se prenda o que deixou 
pendente ao longo dos dias. 
Não espere chegar amanhã, 
faça tudo hoje. 

Ne da Sorte: 10 

Sagitário 

Câncer 
10) 

Virgem 
m. 

Escorpião 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Cuida- 
do, não é a hora de se pren- 
der ainda. 

N9 da Sorte: 13 

O momento é excelente para 
demonstrar seu carinho e a 
expressão de suas idéias para 
as pessoas. 

N9 da Sorte: 29 

Encontros, contatos e até 
mesmo discussões podem ge- 
rar mudanças. Mas tome cuida- 
do. 

N9 da Sorte; 60 

É hora de mostrar sua capa- 
cidade de comunicar-se, de fa- 
zer novos contatos/aprender 
coisas novas. 

N9 da Sorte; 33 

Não precisa se humilhar 
para ter a certeza do que você 
quer. Lembre-se ninguém 
merece o seu sofrimento. 

N9 da Sorte: 54 

Capricórnio 

Você pode ter uma nova 
idéia e conseguir o que deseja. 
Basta ter um pouco de fé e verá 
como as coisas mudam. 

N9 da Sorte: 40 

Aquário 

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

Ns da Sorte: 23 

Po Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N9 da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12:Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa U 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
1 7:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:1 0 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Hand 
20:30Faixa Nobre do 
E^porle 
22:30 t" ine si ar 
00:30 Iornai da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -1" Edição 
18:25 Cidade Alerta-2y Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
'^TdO Paixões Perigosas 

:30 Palavra de Vida 
.30 Jesus Verdade 

00 
03 

Rádio Capffal. 

A sua onda no ar.. 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:()() Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Serie) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares Onze e Meia 
01 15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 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 Sluirato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchele 

Cana 
21 

TV 

Tocantins 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série llardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Dr. Rubens Tarra e Carlos Qalletti em recente 

evento social na Cidade do ferro 
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O casal fita e Iran Sousa esbanjando 

charme para a coluna de hoje 
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O secretário de Economia, Antonio Pereira, 

Amélia, Flávia Abreu e Silvia Bornel 

M 

m 

dl vereadora do Itinga do iMaranfão, 

Ivone ao lado do seu esposo Ouvídio 

I.. , 
• : Iflf. : ^ 

. 

Iberê Quental, Luiza e Arnom Milhomem 

na Pizzaria Zeppellin 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba 

Cursos: 

Mediclna/Odontologia/Farmácla Ü Bloquimica/Direlto/Todas as EngenhaHas/ 
Arquitetura €$ Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditorla/Admínistração de 
Empresas/Psicologia. 

Representante 

Unívalle 

BoIívía no Maranhão 

09S-738'\0ÜÓ 

(Z<~»v\e-! VVu-»l 



JORNAL CAPITAL Editor responsável; Linda Veloso sexta-feira, 29 de agosto de 1997 □ social/imperatriz □ 2-3 

Capital 

Social 
Tiotfc de fraqode 

Linda veioso 

J .00o mais o advogado doutor Pedido /\]e+o 

esiara tomando posse no Sin+aje como cKej-e da 

Piscaiização de Pmpe^af^iz. yXconfecei^a as 

18K00 e logo após um cogue+el de boas vindas 

ao amigo. 

A)ao pe^ca no próximo dia i9 de setembro 

uma noite de pagode no ploup ploure uma 

pj^omoção da colunista Linda Vel oso e 

3ussa^a (Se^g uei i^a. 

y\)o p^ó^inAo dia 9 ^ colunista Linda Veloso em 

parcena com a publicitária ^Jussc\iAc\ Lergueira 

estará promovendo uma maravilhosa noite de 

pagode no ploup ploure. Voce já pode procurar 

!^ua mesa pelos |ones 721-3307 ou 721-0373. 

r 

^me&Cànevíto- 

y\ eguipe medica do plospital Sao Pajael dentro 

de mais alguns dias estará ojerecendo novidades 

aos imperatrizenses os amigos estão acabando 

de concluir uma ala nova de apartamentos um 

investimento bastante alto com acabamentos de 

primeira gualidade. lOentro de mais alguns d ias 

estarão inaugurando este grande 

[empreendimento. Parabéns a esta eguipe Pe 

Õuente do plospital São Pa|ael. 

mm 

(S) simpático empresário Prancisco Soelho |oi d içado 

pelas lentes da colunista guando curtia um pouco dos 

eventos da city 

y\niversarianfe 

ploje guem recebe os parabéns e o 

gatinho Victor/ neto de J\Ac\^)\'\ck e 

2ezinKo e os avós corujas irão 

oferecer uma big jestínKa para a 

turma de amigos do neto guerido/ e 

nós agui do (Sapital desejamos toda 

felicidade do mundo ao lindo garotão. 

^arabens, 

m 

\ 

LAm cio se do empresário 3°^° Alattiole dividindo a 

pose com a colunista Linda Vel oso 

O grande amigo doutor Pedro ALto |e2 uma pose 

especial para nossa coluna 

'Tértik 

Clínica cie Qinecoíogia e Obstetrícia 

]P'ré=N'atal( Esteiralildadl-e Coimjúg-al, IPreveinição do CâmiGer 
Gtuniecolió"g-icof Víiseolapairoscopiia,- Vídeo-colpos-copiai,. 

ViideoiKüsteiroâioopwi. Ultirasoimo-g^rafiai. Atende todo§ os convêntos. 

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

Dr. Aniélio Marquês Drn. Cristina Célia Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM MA. 3055 CRM-MA. 2236 CRM MA. 2123 CRM-MA.2919 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA 1ÜKD 97. 

' PREÇOS PROMOCIONAIS 

• PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
g Fom-: (09S| Fa\: |n9S) 
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Francisco do Valle 

União 
A Seleção de João 

Lisboa esta unida para 
conseguir uma boa vitoria 
diante do representante de 
Açailàndia no próximo 
domingo. A partida será 
realizada no Estádio Pedro 
Maranhão com a presença 
da equipe da galera. O 
prefeito Sálvio Dino disse 
a reportagem na tarde de 
ontem que seus jogadores 
estão unidos para 
conseguir um bom 
resultado em Açailàndia. 

Dose dupla 
Dois jogos em 

transmissão simultânea 
serão acompanhados pela 
"Equipe da Galera", 
Renilson Souza comanda a 
partir das 16h00 direto do 
Estádio Pedro Maranhão a 
segunda partida do 
selecionado de João Lisboa 
no Copão Maranhão do 
Sul. Enquanto que o 
colunista. Frederico Luis e 
Valter Silva comanda a 
jornada direto do Frei 
Epifânio D' Abadia com 
Edson Ixibão e Seleção de 
Montes Altos. 

Inspira-se 
Hoje o prazo dado pelo 

Secretário de Educação de 
Imperatriz, Agostinho 
Noleto iiara às escolas 
apresentarem à Secretaria 
de Educação o número da 
conta do colégio que os 
diretores possam receber a 
parcela que cabe a escola. 
Vários colégios estão 
desde do início do primeiro 
semestre sem fornecer 
merenda para seus alunos. 

Procura-se 
O elemento Damião 

Bento da Silva, natural de 
Diamante (PB) filho de; 
Benedito Bento da Silva e 
Francisca Constância. Damião 
é o principal acusado de ter 
assassinado a jovem Kelly 
Cristina Cardoso com um tiro 
de revolver na madrugada do 
último dia 17. O elemento 
após a prática do crime 
evadiu-se do local tomando 
rumo ignorado. 

Davinópolis 
A situação em Davinópolis 

é uma das mais complicadas 
nos recém criados municípios. 
O prefeito Daniel Silva é 
acusado de não dar a atenção 
necessária jiara a cidade que 
leva o nome do irmão Davi. 

Abandono 
O desmando político em 

Davinópolis tem a rejeição da 
população que deu apoio ao 
prefeito Daniel Silva nas 
últimas eleições. De acordo 
com a vereadora Alzira Garcia 
(PMN) o prefeito tem uni dos 
trabalhos mais elogiados da 
região. 

Levando 
para casa 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso levou para 
casa uma cópia do discurso do 
empresário Paulo Cunha, do 
grupo Ultra, pronunciado há 
poucos dias no Pólo de 
Camaçari, na Bahia. O 
pronunciamento é curto e sua 
principal mensagem se 
encontra numa contabilidade. 
Em pouco mais de duas 
folhas, Cunha, um dos mais 
discretos e consistentes 
críticos da falta de uma 
política industrial, fala sete 
vezes as palavras "Brasil" ou 
"brasileiro", como se 
quisesse lembrar que o 

Deu na Imprensa 

.íc - ; - 

Que o dinheiro para às escolas da 

região tocantína já estão nas contas 

bancárias das unidades escolar. A 

afirmação é do secretário de educação 

Agostinho Noleto. Deu no programa 

Cidade Agora. 

O empresário Hassan Yusuf também é leitor assíduo do Jornal Capital, 

interesse nacional nunca 
pode ser esquecido. 

Só para lembrar 
Que muitos políticos aqui 

de Imperatriz também 
deveriam tomar essa 
posição. Agir com 
transparência e, melhor de 
tudo, com responsabilidade 
ao eleitorado. 

Purificação 
da raça 

As notícias veiculadas na 
chamada grande imprensa 
dando conta da exterilização 
em massa de homens e 
mulheres em países 
europeus, anos atrás, 
mostram que o homem 
ainda carece ter um 
encontro com a palavra do 
Criador do Universo. 

E iludir-se querer buscar 
a perfeição, sem antes 
refletir sobre seus 
principais objetivos. Se for 
para o bem do povo, tudo 
bem. Caso contrário, deve 
ser excluída de qualquer 
projeto. Aqui ou em 
qualquer outra parle do 
planeta. 

Afinal de contas, estamos 
falando de seres humanos. 
Tem, sim, direitos 
garantidos e respeitados por 
instituições do peso da 
Organização das Nações 
Unidas (Onu) e da Anistia 
Internacional. No passado, 
muita gente já foi 
sacrificada. 

Eis, portanto, que chegou 
o momento de pensar no 
futuro, mas de forma 
coordenada e, sobretudo, 
consolidada. 

Nunca é tarde lembrar 
que a máquina nunca 
substituirá o homem. 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 
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Fotos publicadas nesta coluna... 

São de responsabilidade da jovem editora... 

Cláudia Pinheiro. 

E zé-fini. 

Domingo Alegre vem ai... 

Direto do BIC 

Vai ser uma verdadeira BICada 

E por falar em BIC 

Júlio Nascimento... 

Vai arrebentar no final de semana 

O bicho vai pegar... 

No palco. 

Leidiane e Dalziza. 

O melô da Lana. 

Impera.. .Imperatriz 

Um abraço ao amigo Luis Brasília 

Alfredo Nunes...??????????????? 

Copão Maranhão do Sul 

Seleção da Cameleira unida para derrotar Açailàndia 

Eu sou mais Cameleira... 

E não se fala mais nisso. 

lolete Dino (cobra uma boa apresentação do selecionado) 

kl 

'3 

'TA 

Itinerante.. 

W U 

Os Fanfas L s mínhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

100 

Vendedores 

externos 

01 

Representante 

01 

Cozinheira 

01 

Encarregado 

de armação 

LABORATÓRIO CIESIO FOMSECA 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Vaí começar maís uma 

EXPOEMA em São Luís 

Tudo pronto para começar amanhã no Parque Inde|)enclência 
em São Luís, mais uma edição da Kxpoema, com a partic ipação 
de expositores de nove estados, num total de d^e l.íiOO animais 
para deleite do grande público. 

Promovida pela Associação de Criadores do Maranhão, a 4 P' 
Expoema deverá gerar negócios da ordem de R$ 2.0 milhões,, 
segundo previsões do presidente Cláudio Azevedo. 

Entre as muitas atrações deste ano, a Expoema contará com 
shows musicais de Elba Ramalho e Chilãozinho e Xororó 

OUIINA 

Iíezenas sorteadas para o concurso 1527 da QUINA: 
03, 10, 35, 47, 59 

JoRNAcJa EspÍRÍTA 

Imperatriz vai sediar entre os dias 12, Ide 14 de setemrbo.a 
1 Jornada Espírita da Região Tocanlina. adotando como lema 
principal o "Espiritismo e a Elica no Terceiro Milênio". 

\ abertura será a> 2()h()0 no Juçara Clube e a jornada scmTi 
desen\olvida m» Parque de Exposições. 

Informações com: Dra. Maria Helena Veriura Oliveira (721 
f^db); I >ra. Aríete (Tdl-RtOd. e 722-dd Ki): C.E.J.Íi (721-0014 C/ 

1 idreia): C arminha (721-5970) e Jorge (72l-dÍ29l); 

â- 

SupER Sena 

Hercadxy- 

Ft4aanceém- 

PoupANÇA 
Hoje...:.  |,13o/0 

Amanhà ] 1.13% 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UFÍR (FcderaI) 

 R$0,9108. 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 
/ Agosto'97      RS 09.11 

UfR (ESTAduAl) 

Agosto'97  

UPC (FtderaI) 
Agosto'97 

DóIar 

Paralelo 

* Turismo  

^Comercial. 

( ot.içòes de 2^ n8 97 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia 28 08.97 

  11,45 

SaUrío Mínímo 

Agosto/97  R$, 120,00 

SaUrío FamiTía 

Julho/97.   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO; 

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

(57x60): RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

RS 20.2 I 

RS 13.99 

RS 1.13 

RS 1.10 

RS 1.09 

I )ezenas sorteadas ontem para « concurso 12.5 da SuperSena: 
02,03,09,25,37, 39 

AroaUIo Santos 

Um alô também hoje para o advogado e político Aroaldo dos 
Santos, que acaba de ser aprovado para a cadeira de professor de 
Direito da l)EMA em Imperatriz. 

Presidente do Partido Verde. Aroaldo declara que o PV, a nível 
municipal, não deverá concorrer àsd eleições do próximo ano. 

Pessoalmente, estarei dando o meu apoio ã candidatura de 
Jomar Fernandes (IyI) para deputado estadual", disse. 

. v :: X v. .. m 

: m 

L. 

m 

Quem também integra a lista dos ilustres 
aniversariantes de hoje, é o Juiz de Direito e Diretor 
do Fórum local, Dr. Fernando Mendonça. Sócio especial 
do Marwel, Dr. Fernando Mendonça será homenageado 
amanhã com um torneio interno realizado no 50B BIS 
pela simpática agremiação, primeira escolinha de 
futebol da cidade. Na foto (de arquivo), o aniversariante 
aparece recebendo, das mãos do Comandante Diógenes 
Dantas Filho, o diploma de "Amigo do 50° BIS". Vale o 
registro com o nosso tim-tim. (Foto: Moreira Silva). 

Humor 

O marido chega cm casa todo cheio de 

csparadrapos no rosto. A mulher 

comenta: 

- Você não aprende, hein? Discutiu 

política com o barbeiro de novo? 

(P1 ayboy/Abr/ 92) 

Aníversariantes 

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. Getülio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € /YO/rC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740, Centro, fone; (098) 723.2323. fax; (098) 723.1109 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gctúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098) 722 2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560, Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva dc Santana. 523. fone: (098) 723.3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-01(). fone: (098) 721.4021. 

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

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ES FAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721 7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sayào c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha 
fone; (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João l.ishoá 119. Eiilroncamenlo. fone (098) 721 0592 
FEITO À MÃO 
Av. Gctúlio Vargas. 1863, esquina c/a Alagoas, fone; (098) 72E3565 

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

BARES E RESTAURANTES 
ZEROGRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722 1732 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 dc Novembro. Centro, fone; (098) 721.5007. 

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721 7510 
AMÉRICA VÍDEO 
RuaLuís Domingucs. 1599. fone; (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
FLY BACK 
Av, Beira Rio. fone: (098) 722 1810, 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone- (098 
721.6184 

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

TELEMENSAGEM 
ALO CARIN HO- Um toque de amor a cada momento. Mensagens 
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 

 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

Fundada no dia 3 de agosto de 1924 pelas Imãs CapucMnhas Judite. Eleonora, Águeda e Júlia, a Escola Santa Terezinha está comemorando 73 anos de existência 

SnhTÍ râTL0 (í
r®SC™ent0 da Clda(ie traves de sua ngida mas sempre inovadora ação voltada para o ensino e o aperfeiçoamento contínuo do homem. Sob a Direção da dedicada e expenente lima Jamce (com o apoio de suas auxiliares Iara Paiva, Mônica Marques e Vilma de Uma Silva) e responsável pela base 

ne^ahn eraÇ0,eS í ÍTT 56 deStaqUe na Reêiá0 6 n0 País'aEscola Santa Terezinha merece toda-s a^ nossas homenagens e o reconhecimento da sociedade pelo laborioso trabalho reahzad^em Imperatriz durante essas quase oito décadas. 

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Celso de Melo defende realização do aborto 

O presidente do Supremo Tribunal sugere que o senado discuta os casos em 

que o aborto deve ser permitido. 

O presidente do Supremo 
Tribuna] Federal ministro 
Celso de Melo sugeriu que o 
senador discuta a ampliação 
dos casos em que o aborto 
possa ser permitido, o 
presidente do STF defende a 
intenção do direito ao aborto 
quando há possibilidade de 
risco grave a saúde da gestante 
e nos casos de inseminação 
indesejada, ou quando a 
mulher recebe o sêmen 
errado por engano operacional. 

O ministro Celso de Melo 
disse que o projeto já aprovado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça da câmara representa 
um avanço ao afastar a 
discriminação injusta contra a 
mulher de baixa renda, "A 

Constituição do Brasil, quer que 
o poder público mantenha uma 
atitude neutralizada em 
matéria" enfatizou, 
acrescentando que aborto é um 
assunto delicado e que já vem 
sendo discutido de forma ampla 
em conferências internacionais, 
ele lembra que já na 
Conferência Internacional 
sobre direitos humanos 
realizada em Viena em 1993, 
quando se conclamou que os 
direitos reprodutivos da mulher 
representam uma expressão 
indivisível da dignidade da 
{)essoa humana. 

O presidente do Supremo 
recebeu as deputadas federais 
Marta Suplicy, Maria Laura e 
Jandira Fegalle, elas foram 

agradecer o apoio recebido da 
parte de Celso de Melo, ao 
projeto que obriga a rede 
pública conveniada ao SUS- 
Sistema Único de Saúde a fazer 
aborto nos casos previstos em 
lei. 

O projeto sobre o aborto 
antes de ser colocado em 
votação no plenário da câmara, 
ainda será muito discutido, 
existe ainda a intenção de vários 
deputados de levar a questão a 
ser discutida com a sociedade 
organizada, os parlamentares 
querem ouvir os contras e os a 
favores ao projeto que já 
recebeu duras críticas da igreja 
Católica e dos evangélicos, que 
consideram a proposta um 
crime ao direito de nascer. 
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Igreja é contra a lei do aborto 

TV Capital constata situação de Senador La Rocque 

Uma equipe do Imperatriz 24 Horas visitou o município, e comprovou a insatisfação popular. 

Equipe de TV mostrou a dura realidade de Senador La Rocque 

O presidente da câmara de 
Senador La Rocque Edimilson 
Rosa Bezerra disse ontem em 
entrevista concedida ao 
programa Imperatriz 24 Horas 
exibido ao meio dia pela TV 
Capital, o que já havia dito por 
meio da assessoria de 
comunicação daquela Casa de 
Leis, que o prefeito Alfredo 
Nunes ainda não apresentou 
aos vereadores uma prestação 
de contas referentes às suas 
atividades a frente do município 
apesar dos esforços dos 
inúmeros ofícios e 
requerimentos enviados pela 
câmara com esse objetivo. 

Edimilson Bezerra em sua 
entrevista fez uma análise da 
problemática que hoje se 
registra em seu município, para 
o edil, tudo poderia está 

diferente se o chefe do 
executivo administrasse de 
forma descentralizada, ele 
entende que é responsabilidade 
do executivo administrar para o 
bem comum, tendo como ponto 
de partida os vereadores que 
exercem a função de 
representantes diretos do povo. 

0 presidente da câmara que 
foi eleito pela situação, informou 
que sua posição a partir desse 
momento e mediante a postura 
que Alfredo Nunes vem 
tomando, será de oposição e que 
sua função na a frente do 
legislativo será direcionada a uma 
fiscalização mais rígida sobre as 
ações do executivo. 

Em Senador La Rocque, pelo 
quadro político que se apresenta, 
percebe-se que em pouco 
tempo, Alfredo Nunes perderá 

a maioria na Casa de Leis qut 
tem sido uma das maií 
exemplares do Estado, oí 
vereadores já relacionam o apoie 
ao executivo como desgaste 
político, e os i noí 
acontecimentos proporcionaran 
ae)s parlamentares umí 
oportunielaele para uma j ^xã< 
em torne) do assunto. 

A equipe de reportagem d; 
TV Capita] que visitou o municípk 
ele Senador Ia Re)cque namanh; 
de ontem comprovou ; 
insatisfação popular, en 
repórteres perceberam ainel; 
que muita gente come 
vendedores no mercaeh 
municipal, professores 
servidores ele um modo geral < 
até populares preferiram nàe) se 
pronunciar por medo el< 
represálias. 

' Organiza concurso para formação 

cadastro de reserva para Fuma 

Estão abertas 2.407 vagas destinadas a candidatos aos superior e de segundo grau 

De 25 de agosto a 10 de 
setembro, a Fundação Escola 
de Serviço Público para formar 
um cadastro ele reserva de 
pessoal a ser contratado por 
Furnas Centrais Elétricas. São 
oferecidas 2.407 vagas: 1.105 
para o nível superior, 1.120 para 
o 2° grau e 272 para o Io Grau. 
As médias salariais bases 
variam de R$ 552,00 (Io Grau) 
até R$ 1.500 (nível superior. 

Furnas informa que os 
candidatos aprovados em todas 
as fases do processo seletivo 
serão chamados, em função 
das necessidades da erápresa, 
a assinar o contrato inicial de 
trabalho com Furnas. A 
convocação será de acordo com 
a classificação obtida no cargo. 
As contratações serão regidas 
pelaCLT. 

Haverá dois processos 
seletivos. O primeiro, pelo 
processo 02/97, destina-se a 
cargos de nível superior 

(advogado, analista de sistema, 
contador, engenheiro mecânico 
e engenheiro de 
telecomunicações)- 845 vagas - 
e 2o Grau completo (eletricista 
em manutenção eletro- 
eletrônica, especialista em 
manutenção eletromecânica e 
técnico em prossessamento de 
dados -1.120 vagas. 

O segundo, pelo processo 
seletivo 30/97, oferece 170 
vagas para engenheiro e 272 
vagas para eletricista de linha de 
transmissão (cargo de Io Grau). 
Em ambos os processos, as 
taxas de inscrição variam de R4 

25,00 (para 1Q grau), R$ 
36,00 (27 Grau) e R4 60,00 (para 
cargos de nível superior). 

A classificação dos candidatos 
será regionalizada nos seguintes 
pólos: Goiás (abrangendo 
Brasília, Goiás e Distrito de 
Araporá - MG e Gurupi - TO; 
Minas Gerais (pegando todo o 
Estado, exceto Araporá) e o 

município paulista de 
Pedregulho; Rio de Janeiro (todo 
o Estado e o Espírito Santo); e 
São Paulo (todo o Estado, menos 
Pedregulho, e o Paraná). 

Para se inscrever, o candidato 
deve solicitar o regulamento de 
inscrição nas agências dos 
Correios credenciadas. No verso 
de requerimento de inscrição 
deverá ser colocada uma cópia 
(frente e versoO da carteira de 
identidade. O valor da taxa de 
inscrição só pode ser pago em 
espécie. Os candidatos 
receberão o comprovante de 
inscrição e o manual do 
candidato. 

A confirmação da inscrição 
será enviada pelo correio para o 
endereço indicado. Caso não 
chegue até o dia 11 de outubro, o 
candidato deverá se dirigir ao 
mesmo local em que efetuou a 
inscrição, nos dias 13 e 14 de 
outubro, para saber seu número 
de inscrição, data, horário e local 

da realização das provas. 
A FESP RJ informa que a 

prova objetiva está marcada para 
o dia 19 de outubro. Os exames 
acontecerão nas cidades de 
Goiânia, (GO), Palmas (JO), Belo 
Horizonte (MG), Passos (MG), 
São José do Rio Preto (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), Campos (RJ), 
Vitória (ES), São Paulo (SP), 
Sorocaba (SP), Foz do Iguaçu 
(PR). A publicação do gabarito 
acontecerá no dia 21 de outubro 
(no Diário Oficial da União, 
jornais de grande circulação e 
especializados em concursos). 

Os classificados serão 
chamados para Exame 
Psicológico, até o dia 19 de 
novembro, pelo cartão de 
confirmação, via Correio. Caso 
não recebam, devem entrar em 
contato com a FESP RJ, até o dia 
20 de novembro, pelos telefones 
(021) 275-7152 ou fax 295-9498. 
Mais informações: 295-6887 
(ramal 113) - teleconcurso. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Exprrsso. Açailândia, além de U-ansportar passageiros, ofrroce 
w/\w >■'.. também o tranporte do carga e (■ncomeiidas no Maranhão >■ outros 

ao ( hente Estados do País 
Expresso Açailândia, tranportando cargas o encomendas com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. iSSSÍS: 
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BIC - O poÍNT do seu FínaI ds semana 

Restaurante BIC 

con gwdáp/o mmDO, 

pifem e ewnc neoico 

GRATUITO 
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Programação do final do Verão/97 

- Dia 31/08 - Júlio Nascimento - o brega-romântico 

Setembro 

III Faimp - Festival Aberto Imperatrízense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Sexta: Seresta 

Domingo: Domingueira Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Garros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

biç Mestõ) à hm/josto 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

mi ■v. 
■ rs?-?. í>. 

Conor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às HhOO - 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 12h00 - 

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

Rádio Capital AM - 950 Khz - 

wats de potência 
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Sena realiza coletivo apronto hoje 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João Lisboa 
A Seleção local realizará 

logo mas ás 16 horas, o 
coletivo apronto para 
enfrentar o time do Galletti, 
jogo válido pelo Copão 
Maranhão do Sul , em 
Açailândia no próximo 
domingo. 

C) Treinador Edmar 
Pereira disse que colocará 
em campo a sua força 
máxima . inclusive o 
jogador Duílio que está 
praticamente recuperado 
de uma contusão. Edmar 
disse que o jogo com o 
(ialletti será difícil ,mas 
confia no potencial de seus 
jogadores e acredita na 
vitória. 

Sena 
O Treinador Geraldo 

Lopes também realizará na 
tarde de hoje , o coletivo 
apronto visando o jogo de 
amanhã a noite as 20 horas 
, no estádio municipal .com 
o Dom Elizeu , jogo do 
Copão Maranhão do Sul. 
Dois jogadores reforçarão o 
time, Jr. Maranhense e 
outro que a diretoria não 
revelou o nome, ele vem do 
futebol de Santa Inês. 

Geraldo afirmou que 
acredita na vitória . diante 
de Dom Elizeu , que poderá 
ser a primeira nos jogos do 
Copáo 

Jogos do 
final de semana 

Sábado .'50 / 08 
Chave "C " 
Sena x Dom Elizeu 
Local: Estádio Er 

Kpifánio 
Horário : 20:()0hs 
1 )omingo :»! / 08 
Chave "H " 

ei 

Edson Lobão x Montes 
Altos 

Local : Estádio Frei 
Epifânio 

Horário : 16 horas 
Chave "A * 
Carolina x Balsas 
Local : Estádio Alto da 

Colina 
Horário: 16 horas 
Chave MC" 
Galletti x João Lisboa 
Local : Estádio Pedro 

Maranhão do Sul 
Horário: 16 horas 
Chave "B " 
Tocantinópolis x Porto 

Franco 
Local; Tocantinópolis 
Horário: 16 horas 

8/7 
O Jogador apesar da 

idade , está com a bola toda. 
Bil .apesar de não ter 
marcado gol no jogo Porto 
Franco x Edson Lobão , 
mostrou dentro de campo , 
quem sabe , Bil foi o 
artilheiro do Copão de 
1995 , quando a Seleção de 
Porto Franco ..conquistou 
o título. Antes de vir para 
Porto Franco , Bil estava 
jogando no futebol Goiano 
, mas precisamente na 
Aparecidense. 

Frei 
Epifânio 

O Torcedor de 
Imperatriz, deve 
comparecer sábado e 
domingo nas dependências 
do estádio municipal . para 
prestigiar sábado o time do 
Sena . que representa a 
Cidade de Imperatriz, no 
Copão e domingo . o time 
de Edson Lobão , que está 
sediando os seus jogos aqui 
na Perra do Frei. 

Futebol Legal é Capital AM 

Equipe da Galera comanda: 

Sábado: Copão 

Sena x Dom Elizeu : Estádio 

Horário : 20hs- Renilson Sousa, Frederico Luiz, 

Thompsom Mota, Franscísco do Vale, Cloves Aguiar 
e Ocione Araújo 

Domingo: Copão 

Edson Lobão x Montes Altos 

Horário: 16hs - Francisco Duvalle, Frederico 

Luiz, Thompsom Mota e Valter Silva 

Galletti x J. Lisboa 

Horário: 16 hs- Renilson Sousa, Cloves Aguiar , 

Edvaldo Cardoso e Ocione Araújo 

Técnico Geraldo Lopes espera definir time para enfrentar Dom Elizeu 

O Técnico Geraldo Lopes 
, realizará na tarde de hoje , 
o coletivo apronto do time do 
Sena, para enfrentar amanhã 
a noite no Estádio Municipal 
, o time do Comercial de Dom 
Elizeu Jogo válido pelo 
Copão Maranhão do Sul, em 
sua segunda rodada da 
primeira fase. 

Geraldo , afirma que o 
time do Sena, entrará cm 
campo hóje a noite , diferente 
daquele time que estreou na 
Cidade de João Lisboa , 
quando empatou com o time 
local em 3x3. Ele disse 
ainda que no jogo de abertura 
do Copão , estava apenas á 
uma semana dirigindo a 
equipe . mas hoje é diferente 

SíSS:::: 
* 

Jeam titular da lateral esquerda 
o seu time já tem um padrão O lime do Sena, disputa Americano. No Copão o time 
de jogo e reúne condições duas competições paralelas, e está na chave "C ", ao lado de 
para.vencer o Comercial de ontem jogou no estádio João Lisboa . Dom Elizeu e 
Dom Elizeu. municipal . com o time do (ialletti. 

Tocantinópolis estréia domingo 

Campeonato da terceira divisão inicia-se neste final de semana 
O prefeito José Bonifácio 

de Tocantinópolis , não está 
medindo esforços para 
erguer o esporte de sua 
Cidade, principalmente o 
futebol . 

A Cidade de 
Tocantinópolis que fica 
localizada no vizinho Estado 
do Tocantins, conta hoje com 
um grande time que irá 
disputar três competições 
paralelas. O Prefeito 
Bonifácio juntamente com 
alguns empresários estão 
apoiando o time . que 
disputará o Campeonato 
Brasileiro da série "C " 

Copa do Estado do 
Tocantins e o Copão 
Maranhão do Sul. Por este 
motivo o Presidente , fez três 
times. 

O time "A ", tem todos os 
seus jogadores, contratados 
de outras Cidades e irá 

disputar o Campeonato jogadores da região e irá com jogadores praticamente 
Brasileiro da lerceira disputar a Copa do locantins. da Cidade e disputará o 

Copão Maranhão do Sul. - I Divisão. O lime "B com O Time "C " , é formado 
  lua- 

Confira o grupo do Tocantinópolis f > 

no Campeonato Brasileiro: 

Data Clubes Local HRS 

31/08/97 
03/09/97 
07/09/97 
07/09/97 
10/09/97 
11/09/97 
14 /09/97 
14/09/97 
17/09/97 
21/09/97 

Tocantinópolis x Palmas 
Ceilandense x Palmas 
Tocantinópolis x Ceilandense 
Brasília x Plamas 
Palmas x Ceilandense 
Tocantinópolis x Brasília 
Palmas x Brasília 
Ceilandense x Tocantinópolis 
Brasília x Tocantinópolis 
Palmas x Tocantinópolis 

L. Assunção 
Cerejão 
Lauro Assunção 
ManéGarrincha 
G.Sampaio 

Lauro Assunção 
G.Sampaio 
Cerejão 
Mane Garrincha 
G.Sampaio 

16h00 
20h30 
16h00 
16h00 
20h30 
20h30 
16h00 
16h00 ' 
20h30 
IfihOC 

i m 

7 m 

'' <■'' ' 
'm LfiiUPi 

Tocantinópolis enfrentará Palmas 

r 

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 

i ©yn 

Venha e comprove! 

A 
\ vi 

h y 
\ 

y/m 
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Papete realça a cultura maranhense no seu novo CD 

Percussionista de 
projeção internacional, 
antenado com as mais 
expressivas tendências 
musicais, Papete lança novo 
disco pela Atração 
Fonográfica. O CD Papete 
envolve o ouvinte no 
universo de sons que 
misturam os ritmos 
tradicionais de São Luís do 
Maranhão com acordes 
urbanos mais modernos. 
Com uma batida cheia de 
suingue, essa mistura de 
reggae, música africana, 
rock, pop, funk e hip hop 
está presente no novo 
trabalho de papete, que traz 
uma linguagem pop 
universal. Assim, Papete 
resgata o que há de mais 
significativo nos ritmos do 
maranhão, como os vários 
sotaques do bumba-meu-boi. 

Mgumas músicas do 
repertório do CD foram 
pinçadas do segundo disco 
de Papete, "Bandeiras de 
Aço" (selo Marcus Pereira,. 
1978). Canções como 
"Catirina" e "Engenhoede 
Flores", de Josias Sobrinho, 
ganharam novos aranjos. 
"V:'Lente", reggae de 
PA' rmo Dibel, foge à 
padj onizaçào que se dá a 
e: ritmo hoje no Brasil, 
poTs dá mais ênfase à 
melodia e à poesia, com um 
aranjo forte em que se 
destacam os metais e vocais. 

Opinião 

culminando ritmicamente em 
uma levada de boi de 
zabumba. O mesmo acontece 
com "Amagni", versão de 
Mano Borges para a música 
de mesmo nome do africano 
Coco Dembele. Em "Estrela 
do Norte", Papete passeia 
pelo reggae com percussão 
de boi de matraca, efeitos 
sonoros pop e levada de boi 
de zabumba. 

A faixa "zabumba" 
(Papete/Chico Viola) lembra 
uma trilha de filme de 
aventura, em que o ouvinte 
não pode deixar de sentir 
toda a pujança da música 
brasileira, como um sonho, 
numa viagem pelos sertões, 
vales, serras e chapadões. 
Em "Tambor da Mata" 
(Papete/Mano Borges), o 
ritmo de tambor de crioula, 
fundido com funk, explode 
num arranjo de metais e 
vocais. 

Em "papete", Toquinho é 
homenageado pelo amigo, 
com quem trabalhou 12 qnos. 
O percussionsta regravou "A 
Tonga da Mironga do 
Kabuletê" (Toquinho/ 
Vinícius de Moraes) e "Boca 
da Noite" (Toquinho/ Paulo 
Vanzolini), tendo esta 
última, o próprio Toquinho e 
seu mestre Paulinho 
Nogueira ao violão. 

"Ginga" (Carlão e Thais 
Andrade) conta com a 
participação dc Manuela, 

filha de Papete, no vocal. 
Com Osvaldinho do 
Acordeon, ela canta 
"Uricuri" (João do valle/ 
José Cândido). O CD traz, 
ainda, o funk reggae 
"Andira" (Boi Garantido, de 
Parintins) e o reggae 
romântico "Vestido Preto" 
(Papete/Zeca Bueres). 

Durante seus 25 anos de 
carreira musical, Papete 
também trabalhou como 
produtor e aranjador. 
participou do Festival de 
Jazz de Montreux na Suiça 
em 87, 84 e 82, quando foi 
eleito um dos três melhores 
percussionistas do mundo. 
Gravou com a cantora 
Ornella Vanoni o disco 
"Uomini", trabalho que, 
além de ter recebido o 
prêmio de "Disco do Ano" de 
1977, conferiu ao músico, 
segundo a crítica italiana, o 
título de melhor 
percussionista do mundo. 
Papete dedicou-se ao 
berimbau, instrumento afro- 
brasileiro, desenvolvendo 
técnica invejável na sua 
execução, o que lhe valeu 
notoriedade internacional. A 
partir de 1990, o músico 
dedicou-se à pesquisa, 
registro e divulgação das 
obras e compositores 
maranhenses, trabalho que 
desde então já rendeu 12 
discos, incluindo esse 
lançamento 

a 

O cantor e compositor maranhense Papete se prepara para 
lançamento de seu mais 

mais sucessos com o 
novo CD. 

Stress X Qualidade de Vida 

por Dra. Diana R. Meireles Saraiva 
Psicóloga Clínica/Empresarial 

Ouvimos constantemente 
opressões como Qualidade 
llml, Qualidade no 
Atendimento, Qualidade na 
1 .. staçào de Serviço, etc. 

Será que na mesma 
intensidade as pessoas se 
preocupam com a qualidade 
de suas vidas? E um ponto 
curioso porque esse é um 
aspecto que antece a todos os 
outros: se não estarmos 
harmonizados em nossas 
vidas, internamente, não 
poderemos interagir com 
qualidade nas situações 
externas: A busca do sucesso 
profissional pode, por 
exemplo, prejudicar o 
equilíbrio do lar, além disso, 
ter muito dinheiro não 
significa construir uma vida 
harmônica. Muitas vezes, o 
reconhecimento nos negócios 
gera uma grande solidão e o 
medo de vivenciar relações 
humanas mais densas. 

O stress é definido pela 
Organização Mundial de 
Saúde como uma epidemia 
global e também obsessão 
nacional. 

O stress não é exatamente 
uma doença mais uma reação 
do organismo à tensão física 
e psicológica, que diminui a 
resistência do corpo, podendo 

levar ao desequilíbrio 
emocional, diminuição de 
saúde física e a um declínio da 
qualidade de vida. 

Não podemos falar de stress 
como algo simplesmente 
negativo: ao contrário disto, é 
algo necessário para a vida das 
pessoas, o que é prejudicial 
éonível de stress acumulativo 
ou seja situações estressantes 
não resolvidas ou mal 
resolvidas. 

Se iiái) ««taimos 

harmonizados em 

nossas vidas, 

internamente, não 

poderemos interagir 

com qualidade nas 

situações externas, 

muito dinheiro não 

significa construir 

uma vida 

harínõmca, . 

Portanto, o stress poderá 
apresentar na vida das 
pessoas tanto de forma 
posiliva ou negativa: 

O stress positivo devera 

está presente em ocasiões 
como; casamento, 
nascimento de filho, reforma 
de uma casa, etc. 

No campo profissional 
podemos apontar o stress 
positivo ("stress") nas 
situações em que o indivíduo 
utiliza as suas reservas 
adaptativas (ou hormonais 
como a adrenalina, por 
exemplo) para criar, 
produzir se adaptar as 
constantes mudanças 
(flexibilidade) pelas quais a 
organização e o mundo atual 
passam, ou seja, em todas as 
situações em que essa 
energia seja utilizada de 
forma impulsora para atingir 
resultados de forma 
satisfatória. 

As mais recentes 
pesquisas sobre a qualidade 
de vida aponta o stress como 
fator de risco, não só para a 
qualidade de vida, como para 
a própria vida, a pessoa que 
acumula stress não se sente 
bem, não produz de acordo 
com seu potencial, não se 
interage com as pessoas ao 
seu redor como deveria, não 
tem motivação para suas 
metas, corre grande risco de 
adoecer, contraindo para si 
doenças psicossomáticas, As 

como: gastrite, enxaqueca, 
úlcera, hipertensão, 
problema cardíaco, 
br u xis mo, lupos 
erilomatoso, etc. 

o námero he 

licenças médicas 

concedidas a 

funcionários por 

stress, hipertensão 

■m 

das licenças por 

acidente de 

iilililliiiiliiili 

de trânsito e 

a ente 

automobilístico 

As pessoas mais 
estressadas são aquelas que 
tem dificuldade de expressar 
os sentimentos, tendem a 
explodir nos^ momentos de 
tensão, mas acabam fazendo 
um esforço para serem 
gentis e educados. Muitas 
vozes, eles se sentem 
culpados por tirarem uma 

folga e se permitirem ao 
lazer. Não consegue 
canalizar suas energias 
adequadamente. 

Sentem fadida, 
irritabilidade, ansiedade 
constante, dificuldade para 
dormir apatia sexual. 

E importante que as 
pessoas conheçam melhor o 
stress e suas implicações 
para terem condições de 
monitorá-lo, a fim de obter 
mais qualidade de vida. 

Segundo Artigo da 
Revista Veja 

"Na prefeitura de 
SãoPaulo, um relatório da 
secretaria de administração 
detectou que o número de 
licenças médicas concedidas 
a funcionários por stress, 
hipertensão ultrapassou a 
soma das licenças por 
acidente de trabalho, 
acidente de trânsito e 
acidente automobilístico. 
Estudo do General Motors 
nos EUA indicam que a 
empresa gasta mais com 
despesas médicas e perda da 
produtividade causada pelo 
stress do que com aço que 
compra para seus 
automóveis". 

Com base em pesquisas 
científicas realizadas em 

diversas partes do mundo, 
tem se demonstrado que os 
seguintes fatores 
aumentam a imunidade 
(resistência ao início do 
desenvolvimento da 
doença) reduzem o stress 
e mo c io n al, p r o m o v e n d o 
boa saúde e bem estar, 
"Qualidade de Vida" 

1. Auto-estima 
2. Vontade profunda de 

melhorar a saúde 
3. Pensamentos positivos 
4. Orações com a 

profundidade do coração 
5. Relacionamento 

carinhoso com a família 
(i. Campanha de pessoas 

agradáveis e positivas 
7. Exercícios físicos e 

respiratórios adequados 
8. Relaxamento corporal 

e mental 
9. Escutar música que 

lhe é agradável 
10. Leitura que lhe 

agrade 
11. Fazer alguma coisa 

por alguém 
12. Risadas freqüentes 
13. Dieta rica em 

vitaminas e sais minerais, 
diminuição no consumo de 
gorduras e frituras e 
eliminação de bebidas 
alcóolicas, fumo, droga, etc. 

II ADEAU KTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

(tcportagens: Nilson Santos e 

Messias Júnior 
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Derramamento de dinheiro 

falso em Davinopolis 

Polícia Civil conseguiu prender dois elementos de alta 

periculosidade com notas de dez reais 

A Polícia Civil - 4° Distrito 
em Davinopolis conseguiu 
prender dois elementos 
considerados de alta 
periculosidade pelas policiais 
da região tocantina. Antonio 
Pereira da Silva, vulgo 
"Paraibinha", 29 anos de 
idade e Ivo Souza Silva, 
maranhense, natural de 
Davinopolis, 29 anos de 
idade, residente na Rua 
Castelo Branco em 
Davinopolis foram presos 
com quinze notas de reais 
falsas. 

Os dois elementos foram 
presos pela madrugada da 
última quarta-feira às 
proximidades do Mercado 
Municipal em Davinopolis. O 
delegado (nomeado) daquela 
cidade Alcino Antonio 
Ribeiro disse a reportagem 
que a polícia agiu rápido não 
dando tempo para que o 
acusado vinhesse a reagir a 
prisão. 

Todas as notas falsas 
estavam em poder de dois 
elementos que foram 
autuados em flagrante e 
encaminhados a Delegacia 
Regional de Segurança de 
onde o delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu transferiu os 
dois elementos para a CEREC. 

Antonio Pereira da Silva, 
vulgo "Paraibinha" e Ivo Souza 
Silva, também estão sendo 
acusados de praticar vários 
assaltos na região de 
Amarante, Imperatriz, João 
Lisboa e Davinopolis. De 
acordo com às primeiras 
invesgações da PoJícia 
"Paraibinha" foi reconhecido 
por um mototaxista que lhe 
reconheceu como o elemento 
que com uma arma fez com o 
mesmo entregasse sua moto. 

A dupla também está sendo 
acusada de tráfego de droga, 
e falsidade ideológica e agora 
derramamento de dinheiro 
falso, já que foram presos em 

Dr. Luciano Abreu acompanha o trabalho do 4- DP em 

Davinopolis 
flagrante com várias cédulas de Davinopolis residia em 
de dez reais. 

O acusado Antonio Pereira 
da Silva, vulgo "Paraibinha", de 
acordo com às informações 
obtidas na delegacia de Polícia 

Amarante onde vivia 
maritalmente com uma índia 
da aldeia "Campo Formoso". 
Os dois acusados estão a 
disposição da justiça na CCPJ. 

Quatro elementos foram presos pela PM 

O quarteto está sendo acusado de tentativa de furto de veículo 

A Polícia Militar de 
Imperatriz vem agindo com 
muito rigor às determinações 
do comandante Tenente 
coronel Linhares. Foram 
presos na manhã de ontem 
quatro elementos 
considerados de alta 
I>ericulosidade. 

Desde das primeiras horas 
da madrugada da última quinta- 
feira, a PM tomou 
conhecimento de o veículo 
Passat, cor cinza, placas JTK 
120!» - Imperatriz, tinha sido 
roubado do estacionamento da 
Praia do Cacau. 

Foram recolhidos Josélio 
dos Santos, maranhense, 23 
anos de idade, residente na 

Caso Kelly 

RuaPrincipal -bairro Vila Nova, 
Robson Souza Barros, 24 anos 
de idade, residente no 
entroncamento, Edson Moura 
Oliveira, ' maranhense, 
residente no bairro Vila Nova 
e Erisvaldo de Lima Silva, 
maranhense, solteiro, 26 anos 
de idade. 

O proprietário do veículo 
identificado apenas por "Vai" 
informou a Polícia que os 
individos aproveitaram um 
discuido do mesmo e roubaram 
a chave do veículo que estaba 
em cima de uma mesa, local 
onde eles estavam bebendo na 
praia do cacau. 

De posse da chave os 
elementos roubaram o veículo. 

deixando o dono do automóvel 
sem transporte na Praia do 
Cacau. Ao tomar 
conhecimento dos fatos a 
Polícia Civil iniciou uma 
perseguição aos elementos 
que só foram presos no 
amanhecer do dia. 

A Polícia Militar foi 
informada de que os 
elementos estavam em um 
Posto de Gasolina na Pedro 
Neiva de Santana. 

Ao chegar no local os 
elementos estavam de saída 
quando foram surpreendidos 
pela Polícia, Erisvaldo de Lima 
Silva, que estava ao volante 
ficou nervoso com a chegada 
da Polícia que acabou 

colidindo-se com a viatura da 
PM. 

Os quatro elementos foram 
presos e conduzidos a 
Delegacia de Roubos e Furtos 
onde estão sendo investigados 
pelo chefe de capturas da DRF. 
Para a reportagem os 
elementos negaram todas às 
acusações. De acordo com 
Erisvaldo na hora da prisão ele 
eslava indo para a residência 
da vítima levar o veículo. 

Ele informou aineda que só 
trouxe o veículo que estava 
estacionado na Praia do Cacau 
devido o proprietário do 
veículo está embriagado e se 
negou em voltar para sua 
residência. 

Homicida continua foragido 

PC já identiificou acusado de ter assassinado a jovem Kelly 

Polícia Civil de Imperatriz já após cometer o crime evadiu-se 
tem a identificação do vigilante do local levando consigo a arma 
acusado de ter assassinado na do assassinato brutal, 
madrugadadoúltimodia 17,a Ele era guarda de um dos 
jovem Kelly Cristina Cardoso, 
maranhense, 21 anos de idade, 
estudante. 

Kelly, se encontrava no 
interior de um b^r na Monte 
Castelo com Ceará quando foi 
surprendida pelo elemento 
que após uma discursão rápida 
com a jovem sàcou de um 
revolver calibre 38 e detonou 
um tiro contra a cabeça da 
mesma, não dando chances 
para que ela vinhesse a se 
defender. 

O acusado Benedito Bento 
da Silva, natural de Diamante 
(PB), filho de Benedito Bento 
da Silva e Francisca Constância, 

quateirões da Henrique Dias, e 
segundo informações obtidas no 
local ele vinha tendo um péssimo 
comportamento nos últimos 
dias. A Polícia Civil de Imperatriz 
tomou conhecimento do 
assassinato hora depois do 
ocorrido e iniciou uma 
perseguição continua, mas o 
elemento acabou evadindo-se da 
cidade sem deixar pistas. O 
delegado Regional Dr. Luciano 
Abreu determinou a Delegacia 
De Políca do Primeiro Distrito 
que intensificasse ãs buscas a fim 
de prender o acusado. No 
entanto a PC só conseguiu a 
identificação do elemento. 
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Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Furto de 
bicicleta 

Jadenilson Mendes da 
Silva, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Gonçalves 
Dias, comunicou na Depol 
que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Moutain Bike, cor 
azul, ano 97. Fato ocorrido 
quando a bicicleta eslava 
estacionada em frente sua 
residência na tarde da última 
quarta-feira. 

Perda de 
documentos 

Advaldo dos Santos Jr., 
maranhense, solteiro, 
casado, residente no bairro 
Nova Imperatriz, comunicou 
que perdeu sua carteira 
porta cédula contendo 
vários documentros 
pessoais, tais como, 
Carteira Nacional de 
Habilitação, CPF e outros. 
Falo ocorrido na tarde desta 
última quinta-feira quando o 
comunicante trafegava pelo 
bairro Vila Nova. 

Perda de 
documentos II 

Jonas de Souza 
Silva,maranhense, solteiro, 
residente no bairro 
Bomsucesso comunicou 
perdeu sua porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como; Título Eleitoral, CPF 
Carteira de Identidade Civil 
e outros. 

Perda de 
documentos III 

Djacir Vieira Souza, 
maranhense, casado, 
carpinteiro, residente no 
bairro Vila Nova comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil, CPF e 
outros. Fato ocorrido na 
manhã desta ultima quinta- 
feira finando o comunicante 

perdeu sua carteira porta 
cédula. 

Perda de 
documentos IV 

Ednaldo Dias Viana, 
paraense, solteiro, 
residente na Rua Paraiba- 
bairro Juçara comunicou 
que também perdeu sua 
porta cédula contendo todos 
seus documentos pessoais, 
fato ocorrido na tarde da 
última quarta-feira quando o 
comunicante trafegava pela 
Coriolano Milhomem- 
centro. 

Prisão 

A Polícia Militar 
conseguiu prender na 
manhã de ontem quatro 
elementos que trafegavam 
em Passat de cor cinza 
placas JTK 1203-Imperatriz. 
A vítima conhecida apenas 
pelo prenome de A 
informou na DRF que. os 
quatro elementos roubíjr * 
seu veículo na Praia v.o 
Cacau na noite da quarta- 
feira. 

Furto 
bike II 

Marcos José de Souza, 
maranhense, solteiro, 
mecânico, residente no 
bairro da Caema comunicou 
que leve sua bicicleta 
Moutain bike roubada por 
elementos não identificados. 
Fato este ocorrido quando o 
queixoso se encontrava em 
frente sua residência. 

Quadrilha 

A Polícia Civil consegv 
identificar a quadrilha que 
assltou o Posto Fiscal do 
Estreito dias atrás. De 
acordo com às primeiras 
investigações dois PMs 
estão envolvidos no assalto 
que foi praticado de forma 
audaciosa. 
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