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Bic anuncia mais 

uma edição do Faber 

A CDL - Câmara de i 
Direlons lojistas de: 
Imperatriz vai firmar um 
convênio com o Banco R< al 
na {)róxima sexta-feira, onde 
- à acertado o que fazer 
<s .tt a troca d< • ch< •( iu< -s {)rés 
datados dos lojistas fiíiíuJos 
a COL A COf, também 
estará implantando o 
sistema on-line para 
consultas ao SPC - Sistema 
de Proteção ao Crédito. 
Também será discutida 
durante a reunião será 
lançada a campanha de 
Natal/d7. Confira todos os 
detalhes na Página 1-7. 
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O Faber, é o responsável pelo surgimento de graádès nomes dá música local 

José Filho deixa 

o Sistema Tucanu's 

Cantores, compositores, 
percucionistas e arranjadores, 
aguardam com entusiasmo 
mais uma edição do Faber, já 
marcada para o período de 28 a 
30 dc novembro no Bic. 

Por decisão da diretoria do 
Bic, o Faber, continuará com 
este nome, durante reunião, os 
diretores foram unânimes em 
preservar o nome pelo qual o 
evento se tornou 
popularmente conhecido em 
todo o Norte e Nordeste. 

"O sonho não acabou", é 
com este slogan, que o Faber 
já está sendo divulgado, e sua 
realização, assim como as 
anteriores, visa descobrir 
talentos, e valorizar os artistas 
que já reconhecidos. 

Para realizar o maior festival 
da região de Iodos os tempos, 
a diretoria do Balneário Iate 

Clube, está investido alto no 
aparelhamento do Bic, o que 
consistirá em muito mais 
qualidade de som e luz. 

O evento que terá 
transmissão simultânea pela 

e Rádio Capital, contará com 
a participação de artistas de 
Imperatriz, da região e outras 
partes do país. 

Nos próximos dias, o Bic já 
definirá os detalhes finais, 
como o que diz respeito a 
premiaçào dos melhores 
colocados.Os cantores de 
Imperatriz já demonstram 
grande expectativa, talentos 
como Zeca Tocantins, Nenen 
Bragança e outros que já 
brilharam durante o Faber, 
reconhecem a necessidade de 
um espaço onde os valores 
artísticos da cidade e região 
sejam prestigiados. 
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José Filho, preparando lançamento de revista 
Depois de ter somado Sistema TucaiuCs 

força com os colegas da 
casa. o jornalista José Filho 
se despede dos 
amigos.Competente, Zé 
Filho, como carinhosamente 
é chamado pelos 
profissionais de imprensa do 

de 
Comunicação, deixa o 
quadro de funcionários para 
prosseguir o seu próprio 
projeto, uma revista de 
circulação semanal, já em 
montagem.Além disso, José 
Filho, já mantém conlalo 

com diversos políticos, no 
ano que vem, ele deve aluar 
como assessor de 
candidatos na região, uma 
função para a qual preenche 
todos os requisitos. 

O jornalista, não 
descartou a possibilidade de 
voltar a fazer televisão em 
Imperatriz, assegurando que 
isso pode acontecer, depois 
de estar com todo o seu 
projeto profissional já em 
funcionamento, "no 
momento, acho necessário 
dar íirn (empo Vou 
descansar um pouco, para 
que no menor período de 
tempo possível, venha a 
fazer circular o meu grande 
projeto que é minha revista" 
disse ele.A família, Sistema 
Tu( anu's, se despede do "Zé 
Filho" na certeza de ter 
contato com a "luz" de uma 
grande profissional. 

A direção do Sistema 
rueamfs anunciou que Ylia 
Nalachi assumirá a direção 
comercial do Jornal Capital 
enquanto Coló Filho a 
direção de Redação, ambos 
estão sendo aguardados para 
os próximos dias. 

Igreja realiza 

Assembléia diocesana 

João Lisboa, não agüenta 

pressão e perde em casa 

A seleção de João Lisboa qur o prefeito Sálvio Dino 
nao suporta a pressão do time reunisse o elenco, para uma 
de 1'orlo franco e perde em conversa de pé de ouvido, 
casa. A derrota de 2x1, fez com Página 1-10 

Capital 

Social 

Página 2-3 

Padre, leigos, religiosos 
juntamente com o bispo de 
Imj )eratriz, abrem 1( )g(> mais a m )il(1 

mais uma Assembléia diocesana 
de Pastoral.O encontro que se 
(steix l< ■ ate a st "xla-ft -ira, terá a «no 

tema central "Missões Populares", 
além de um <'nf()qu< • s< )bre os d('/. 
anos da diocese. Página 1-8 

Assassino de menor se apresenta hoje 

O agente da polic ia seis anos deve se Abreu promete investigar 
C ivil. Valmir Barros. que apresentar hoje. a fundo o caso. e anuiu ia 
110 1V11 ('1' semana O subsecretário de punição ao assassino, 
assassinou um garoto de Segurança. Dr. Luciano Página 1-12 
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O campeão 

a as sapatilhas 

O jogador Dunga, 30 anos, 
não sabia se sorria ou 
disfarçava o 
constrangimento, mais 
encarou a homenagem sem 
tremer. Na semana passada, 
ele foi presenteado com o 
troféu Bailarina -Flor no XII 
Festival de Dança de 
Joinville, em Santa Catarina. 
O craque e sua mulher, 
Vanda são fãns das 
sapatilhas, e ele foi o 

i convidado de honra d" 
j evento. -Atravessou o palco 
j envolto a bandeira nacional, 
aplaudido por 5000 pessoas. 
Em Porto Alegre, no 
entanto, a gozação foi geral 
entre os amigos. "Com 
gaúcho esse negócio de 
bailarina-flor não pega nada 
bem" admite. 

Coelho em 

Hollywood 

Considerado o maior mago 
do Brasil, o Bruxo-escritor 
Paulo Coelho, desembarcou 
na semana passada no 
coração mundial do cinema, 
para acompanhar de perto as 
filmagens do primeiro filme 
baseado num livro do 
escritor. Segundo ele a 
emoção de ter sua obra 
eternizada pelo cinema é 
emocionante. Autor de 
quatro livros de ajuda 
espiritual, O alquimista foi o 
úíiico que chamou a atenção 
dos cineastas 
Hollywoodianos, embora os 
críticos não o considere um 
escritor. Sobre as criticas ele 
rebate com a velha mais 
celebre frase de que o profeta 
não recebe honras na sua 
terra. Morador de 
Copacabana, um dos mais 

elegantes bairros do Rio, e 
vivendo muitíssimo bem com 
os direitos autorais das suas 
obras, ele está longe da figura 
macabra dos bruxos que 
estão as voltas com imagens 
e bugingangas, a estes ele 
tem apenas um recado; os 
bons são simples, aos maus 
cabe as representações, 
dignas de um picareta. O 
autor que mais vendeu livros 
em 96,97 no país, diz que há 
falsos profetas e magos por aí 
sim, garante que sabe fazer 
chover mais não quer e pede 
que não o chamem de GURU. 
Pode? 

Maquina 

de fazer votos 

Quando ás portas de 98 se 
abrirem está aberta a 
temporada de caça ao voto. 
São candidatos a deputados 
senadores e presidentes em 
busca de um lugar ao sol de 
Brasília. Os presidenciáveis 
mais cotados até agora 
Fernando Henrique Cardoso 
e Luis Inácio Lula da Silva já 
sabem de onde sairão os 
votos que poderá garantir a 
vitória. A compra de votos e 
o apoio de empresários de 
todos os quilates e ainda o 
apoio irrestrito de muitos 
governadores e prefeitos é a 
base infalível do Tucano FI1C 
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Dunga, O bailarino-flor, com a mulher; gozação. 

para permanecer no planalto 
central, Já o mais Humilde e 
nem por isso e o menos 
privilegiado Lula, tem uma 
base sólida e que não para de 
trabalhar, os militantes, e 
simpatizantes do PT, são os 
que melhor sabem fazer 

campanha e os que mais 
próximos estão do povo, isso 
devido está arraigados 
principalmente ná Força 
Sindical, CUT, Sindicatos, 
Associações Grupos e 
comunidades, e ainda o apoio 
irrestrito da Igreja católica e 

seus fiéis, outros nomes 
também estarão na briga, 
mais terão que levar muito 
mais que estratégias de 
marketing e plano de 
governo, terão que mudar o 
discurso e investir alto, se 
querem uma fatia do bolo. 
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PARAGOMI 

1ERESINA 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 
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Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dBIRECIDd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

dPdRECIDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dedWRECIDd. 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

APAP.EQDA 

Reservas de passagens 

721-5687 
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"E preciso acreditar na cidade", diz Maia 

Presidente da ACII avalia quadro sócio-econômico de Imperatriz, defende planejamento para atrair investimentos e 

elogia a Câmara de Vereadores pela realização de Fórum de Debates 

Côncavo & 

Convexo 

■ • 

w^m 

Conor Farias 

Pesquisas pesqueiras 

A universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, llnioeste, 
deu início à construção do seu 
Núcleo de Avançado de 
Pesquisas Pesqueiras, 
Biológicas e do Meio 
Ambientem que vai atender 
aos cursos de Agronomia, 
Biologia. Engenharia 
Química, Geografia e 
Engenharia de Pesca. 

A prefeitura de Santa 
l lelena doou o terreno de 2,5 
alqueires e vai viabilizar as 
construções físicas para a 
instalação db Núcleo que 
inclui laboratórios, anfiteatro, 
alojamentos para alunos e 
professores, refereitório e 
bloco para a administração. A 
llnioeste coordenará e 
elaborará os projetos técnicos 
(Ir construções, 
disponibilizará pessoal 
técnico e administrativo 
necessário para desenvolver 
projetos e planos e exercerá 
a direção e coordenação 
didático-pedagogica do 
Núcleo. 

Sinfra intensifica 
recuperação de ruas e 

cemitérios 
Os imperatriznses 

poderão visitar os seus entes 
queridos no próximo dia 2 de 
novembro (Finados) com 
mais comodidade. Para isso 
a uretaria Municipal de 
li.ríaeslrulura (Sinfra), está 
intensificando as obras de 
limpeza dos cemitérios da 
cidade, bem como das ruas 
de acesso a estes locais. Os 
serviços estão por conta dos 
I tepartamentos Municipal de 
Estradas e Rodagens 
(DMER), Urbanismo e 
Limpeza Pública. 

A Sinfra colocou trinta 
homens para executar os 
serviçcos de limjK za de ruas, 
sarjetas e passeios, meios 
fios. entre outros serviços. 
Até o final desta semana, a 
Sinfra espera ler concluído 
lodo o trabalho. 

No cemitério Campo da 
Saudade, as ruas laterais 
também estão passando por 
limpeza. No seu interior, os 
armamentos que dão acesso 
aos túmulos estão sendo 
melhorados. As árvores dos 
estacionamentos estão sendo 
podadas, e os potões 
recebendo pintura de cal. 

Os cemitérios Campo da 
Saudade, São João Batista. 
Jardim das Rosas, além do 
Cemitério da Vila Eiquene e 

cemitérios e que estão sendo 
recuperadas são: Avenida 
Estocolmo Leôncio Pires 
Dourado, Ceará, Piauí, 
Floriano Peixoto, Simplicio 
Moreira, Godofredo Viana, 
Pernambuco e Padre Cícero. 
Segundo Ribamar Silva, 
diretor do DMER e 
Urbanismo, estas ruas 
passarão pela Operação Tapa 
I iii raros. 

Dia de vacinação 

Foi com entusiasmo, por 
considerar a vacinação 
importante, que a professora 
da Escola Sucesso da 
Criança, Ana de Jesus, nas 
primeiras horas da manhã de 
sábado (25) levou dois de 
seus cinco filhos para 
receberem a dose única 
contra o Sarampo e a 
segunda contra a Paralisia 
Infantil. Chegando no Posto 
de Saúde do bairro Nova 
Imperatriz, na rua Sousa 
Lima, Ana de Jesus 
encontrou o prefeito lldon 
Marques, o vice-prefeito Luiz 
Carlos Noleto e o secretário 
municipal de Saúde. Carlos 
Amorim, que abriram 
oficialmente a segunda etapa 
da campanha em Imperatriz. 
"E imporante a vacinação", 
disse, recomendando a todos 
os pais e mães para que 
levem seus filhos e evitem 
que adoeçam no futuro. 

Dia de vacinação II 

Para o prefeito lldon 
Marques, a vacinação é 
importante, porque previne 
as crianças de seqüelas 
maiores na sua juventudade 
ou mesmo na idade adulta. "O 
que nós estamos fazendo é 
cumprindo o nosso dever de 
proporcionar essa campanha 
em nosso Município", disse, 
ao abrir a segunda etapa, 
lembrando que, na anterior, 
realizada no dia 17 de 
setembro, Imperatriz atingiu 
129,17% de cobertura vacinai, 
na faixa de idade de 0 a 4 anos 
(a meta exigida era de 24.882 
e foram aplicadas 32.1:59 
doses): 140,41%, de 1 a 4 anos 
(a meta era de 19.751 e foram 
vacinados 27.:>72): e 85,89%, 
acima da meta exigida pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde, também na primeira 
etapa, na faixa de idade 
inferior a 1 ano. "Já há uma 
consciência muito grande das 
mães e dos pais", disse o 
prefeito, acrescentando que 
tanto os pais quanto as mães 
reconhecem da importância 
da vacinação. "A cidade já 
pensa diferente", emendou. 

Embora não tenha 
participado do / Fórum de 
Debates sobre Viabilidades 
Econômicas, convidado que foi, 
o presidente da ACII 
(Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz), Vílson 
Estácio Maia, elogia a atuação 
da Câmara de Vereadores e diz 
que é preciso fazer com que o 
povo tenha um sentimento de 
amor pela cidade. "E preciso 
que os nossos políticos tenham 
uma visão nova, realizando um 
grande planejamento para o 
futuro do Município", defende. 
Em entrevista coletiva ele 
ressaltou, ainda, a importância 
da instalação em definitivo do 
Escritório Regional do Sebrae- 
MA em Imperatriz e fala da 
campanha "Não se mude, mude 
Impealriz!", promovida pela 
ACII. 

— O Sebrae volta a reativar 
suas atividades em lm|)eratriz. 
Qual a importância do Escritório 
Regional para a cidade? 

Maia— Rara Imperatriz, isso 
é muito bom. O Sebrae se 
ausentou de Imperatriz por 
quase dois anos. Nós, em 
reunião mantida com doutor 
João Abreu |presidente do 
Sebrae-MAI, fizemos vê-lo que 
Imperatriz não poderia ser 
esquecida e que era viável a 
implantação do Escritório 
Regional. Com muita 
sensibilidade e visão que ele 
tem, doutor João Abreu reuniu 
o Conselho Deliberativo e 
viabilizou a colocação de 
Imperatriz na categoria de 
Escritório Regional. E um 
reconhecimento ã 
potencialidade e á liderança 
econômica que exercemos 
sobre a região que, com a 
capacidade que tem, não 
poderia contar com um simples 
escritório. Imperatriz quer 
muito mais, e o Sebrae-MAtem 
condições de fazer esse 
investimento. Vem para 
preparar •> micro e pequeno 
empresário, para disputar o 
mercado no futuro. 

— () Sebrae-MA doou à ACI1 
o seu auditório. Significa o 
reforço da parceria mantida 
entre as duas instituições? 

Maia — Reforça, sim. A 
doação é muito importante para 
nós, da ACII, que mantemos 
essa parceria com o Sebrae-MA 
há seis anos. O Sebrae doou o 
auditório, reconhecendo essa 
parceria, e eu quero fazer um 
agradecimento especial ao 

as?*» 
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Maia, "políticos precisam de nova visão " 

doutor João Abreu e a todo o 
Conde! (Conselho Deliberativo] 
do órgão. O reconhecimento da 
nossa parte será para sempre, 
porque o auditório tem grande 
valor, e mais especial ainda, por 
ter sido doado pelo Sebrae. 

— Vem aí a 17 Fenerto. O 
que fazer para torná-la mais 
atrativa, reunindo empresários 
do Raís inteiro? 

Maia—A ACII é parceira do 
Sebrae-MA. como eu disse, há 
seis anos. Não deixou de ser, 
continuará sendo, porque o 
reconhece como representante 
legítimo da micro e pequena 
empresa, que são os maiores 
empregadores de mão-de-obra 
do Raís. Entendemos que o 
micro e pequeno devem 
aumentar em Imperatriz, 
devem ser mais treinados, mais 
assistidos e mais preparados - 
- e esse é o velho papel do 
Sebrae. Nós,, como 
empresários e presidente da 
ACII, apoiamos a iniciativa da 
'VI Fenerto' [Feira de Negócios 
da Região Tocantina|. 
Entendemos que a 'VI Fenerto' 
deva ser em nível regional e, 
até, nacional. Mas, para isso, é 
preciso fazer um grande 

planejamento, uma grande 
mídia, para que as pessoas de 
fora acreditem e venha para 
Imperatriz investir nessa feira. 
Estamos aptos para ajudar o 
Sebrae naquilo que for preciso, 
porque aquilo que for bom para 
Imperatriz tem o nosso apoio. 

— Imperatriz já viveu 
diversos ciclos — do ouro, da 
madeira, da lavoura e da 
pecuária. Mas, hoje, vive apenas 
da prestação de serviços e do 
serviço terceirizado. Qual será 
a alternativa futura para o 
Município? 

Maia— Para falar do futuro, 
é necessário recordar o passado. 
Quando se lembra o passado 
que Imperatriz viveu, é preciso 
que não se cometam os mesmos 
erros. O grande erro de 
rmjíeratriz foi o erro político. E 
esse processo de mudança 
sugere a participação de todos, 
inclusive da nossa Associação. 
Neste sentido, lançamos uma 
campanha 'Não se mude, mude 
Imperatriz!", porque 
entendemos que a mudança de 
Imperatriz não passa por um 
passo de mágica. Vai passar jxJa 
participação de todos nós: da 
imprensa, dos políticos, dos 

empresários e, principalmente, 
do povo. E preciso que o jhívo 
lenha um sentimento de 
bairrismo, de amor e passe a 
investir, a acreditar na cidade, no 
seu amigo, no seu vizinho, no 
seu parceiro. E preciso que os 
políticos tenham uma visão 
nova, a exemplo do nosso atual 
prefeito (lldon Marques], que 
faz uma nova política e um 
grande planejamento para o 
futuro. Aí, sim. nós teremos 
possibilidade de um grande 
desenvolvimento, porque, no 
passado, nós tivemos um saque 
a Imperatriz. Razão pela qual, 
temos, ainda, uma cidade 
desorganizada social, política e 
economicamente, o que não 
creilencia ninguém a vir \ tara cá. 
Imperatriz precisa que 
valorizemos nosso trabalho, 
nossa cidade e ajudemos uns 
aos outros para trazer outras 
jjessoas que venham acreditar e 
aqui montar seus negócios. 

— Com essa visão, o 
presidente da ACII apóia 
iniciativas como o Fórum de 
Debates sobre Viabilidades 
Econômicas, realizado pela 
Câmara de Vereadores? 

Maia — A AC II particij hhi da 
abertura; na abertura lá estive 
presente. Deveria ter feito 
palestra na quarta-feira, dia 22. 
mas, por motivo de força maior, 
tive que me ausentar da cidade. 
O 'Fórum de Debates' da 
Câmara Municipal, idealizado 
pelo vereador Trajano Neto 
[RSDBI, é de grande 
importância. São essas as 
alternativas onde surgem idéias 
e possibilidades de 
desenvolvimento, onde as 
pessoas st1 amadurecem 
politicamente e onde. também, 
são desperatados sentimentos 
de participação e de amor ixda 
cidade onde vivem. A geração 
de emprego, como eu falei, só 
será possível através do trabalho 
a médio e a longo prazos. E isso 
só s» faz com um grande 
planejamento e, hoje, Imperatriz 
caminha no rumo certo. A 
pricipal mudança já houve: o 
povo mudou a forma de fazer 
política. Temos, no Roder 
Executivo, um prefeito eleito 
sem comprar voto. Mas, pelo 
interesse, pela vontade e pela 
credibilidade de um povo — 
essa é a grande mudança. Daí. 
temos que investir, cobrar e 
a|X)iar para que se façam outras 
mudanças necessárias para o 
nosso Município. 

Seduc planeja atividades para 1998 

O secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, reuniu-se na 
manhã de ontem (27), com 
assessores, com o objetivo de 
planejar as atividades que 
envolvem a Chamada Escolar e 
as mat rículas para o ano de 1998. 

Foram discutidos os critérios 
a serem adotados para a 
realização de um levantamento 
nas escolas municipais do 
número de alunos em salas de 
aula, alunos evadidos e, no 
terceiro momento, alunos fora 

da sala de aula. 
Uma comissão especial já 

começou a trabalhar estes 
números, para que em 98 
nenhuma criança fique fora da 
escola. 

"O ano de 98 é o ano da 
grande virada da Educação, já 
que serão recebidos os 
recursos do FUNDEF, que 
contribuirão para que a 
Educação das nossas crianças 
seja de qualidade, o que vêm de 
encontro aos anseios do 

prefeito lldon Marques, que 
desde o início da sua 
administração está priorizando 
a Educação", frisou Agostinho 
Noleto. 

Rara o próximo ano, serão 
oferecidas como previsão, 40 
mil vagas no Ensino 
Fundamental - a partir de seis 
anos e 5 mil vagas, na pré- 
escola- de quatro a cinco anos. 

A Chamada Escolar deve 
acontecer na primeira quinzena 
de dezembro, uma experiência 

que deu certo no ano passado 
e este ano vai acontecer de uma 
forma mais criteriosa e sem as 
falhas já cometidas. 

Antes do encerramento do 
ano letivo, os alunos que não 
conseguiram um bom 
rendimento serão submetidos a 
um programa especial de 
avaliação e recuperação, 
desenvolvido pelo 
Departamento Pedagógico da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc). 

TCI 
TCT 

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 , j 
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Moto Taxista 

O problema continua na 
cidade de Imperatriz, os moto 
taxistas continuam invandindo 
de uma forma totalmente 
desordenada o espaço dos 
usuários de taxis e transporte 
coletivos, ontem no terminal 
rodoviário um moto taxista e 
um taxista foram as vias de 
fato, primeiro com agressões 
por palavras, em seguida 

travaram uma lula corporal, ó 
preciso qque as autoridades 
constituídas tomem enérgicas 
providencias, caso contrário 
teremos em breve mais uma 
tragédia em nossa cidade. O 
conlran- Conselho Nacional de 
Transito desaconselhou o uso 
de motocicletas para transi wirle 
de pasageiros, ficamos em 
dúvida com relação a aplicação 
desta determinação, se cabe ao 
Ciretran, Policia Militar, 
Departamento Municipal de 
Transito do Município, 
Ministério Público, enfim, 
alguém tem que tomar 
providencià, dessa forma, não 
chegar wemos a lugar nenhum. 
Em algumas cidades brasileiras 
o serviço de moto taxista já foi 
extinto, inclusive em São Luis. 
Tudo na vida tem que ter 
disciplina, com os moto taxistas 
não pode ser diferente. 

Ibope 

Em recente pesquisa 
realizada pelo Programa do 
companheiro Conor Farias , os 
candidatos a Deputado Federal 
pela nossa cidade foram 
bastante referenciados pelos 

telespectadores, em primeiro 
lugar ficou o Depuado Davi 
alves Silva, em segundo com 
diferença de apenas um voto 
vem o Deputado Sebastião 
Madeira, em terceiro aparece o 
nome do Vice Prefeito Dr. Luis 
Carlos Noleto, em quarto lugar 
o médico Dr. llaroldo Chagas, 
Diretor do Hospital Santa 
Maria, e em último com apenas 
dois votos vem o mestre José 
de Ribamar Fiquene, ex 
governador do Estado, que 
ficou em terceiro lugar na 
última eleição para a Prefeitura 
de Imperatriz. No programa de 
hoje, o Jornalista Conor Farias 
vai perguntar para a jxípulaçào 
quais os melhores nomes para 
a Assembléia Legislativa do 
Estado, voce pode participar 
atarves do telefone 721 40 06. 
Tudo indica, segundo a 
pesquisa, que o eleitor de 
Imperatriz vai votar em 
candidatos regionais, não dando 
oportunidade para os famosos 
paraquedistas. Se isso 
acontecer, é provável, segundo 
alguns analistas políticos, que 
tenhamos no proximo ano 4 
Deputados Federais e 06 
Estaduais eleitos apenas por 

Imperatriz. Que bom seria se 
isso fosse verdade. 

O Siagro na cidade 

Antonio Carcês, por ocasião 
do contato mantido, revelou que 
o Escritório do Sebrae-MA em 
Imperatriz, cuja inauguração 
ocorreu recentemente, e fica 
localizado no prédio onde 
funciona o Hotel Posseidon, na 
avenida Gelúlio Vargas, Centro, 
informou que o Sistema de 
Agronegócios (Siagro) é uma 
base de dados do setor 
agropecuário. 

Por meio dele, os produtores 
e criadores rurais poderão 
receber informações diárias, e 
também em tempo real, sobre 
o que pode influenciar no 
andamento de seus negócios. 
Os principais benefícios serão 
os pequenos empresários 
rurais, que têm mais 
dificuldades para obter 
informações úteis para 
administrar suas propriedades. 

O Siagro é um serviço 
totalmente gratuito, elaborado 
através da parceria Sebrae e 
CNA - Confederação Nacional 
da Agricultura. 

Festivai de vídeo é um 

completo sucesso de público 

"O guengaço" levou o primeiro lugar na categoria curtas de ficção 

O I Festival de Vídeo de 
Imperatriz aconteceu com 
sucesso absoluto de público, 
no último sábado (25), no 
Cine Timbira Shopping. O 
evento teve início às 2()h30 

foi uma promoção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, órgão vinculado 
à Prefeitura M miei pai de 
Imperatriz, ü apoio cultural 
do Festival foi do Cine 
Timbira. 

O Festival foi dividido em 
quatro categorias: 
Campanha Publicitária, 
Matéria Jornalística, Curta 
de Ficção e 1 Minuto e 
cerca de 26 trabalhos 
concorreram nesta primeira 
edição. 

O primeiro lugar dos 
Curtas de ficção ficou para; 
O guengaço. direção de 
Michelle Torres. O roteiro 
do vídeo é de Michelle e 
Vanderson Michel. O vídeo 
também foi premiado pelo 
Júri Popular. O segundo 
lugar da mesma categoria 
ficou para o vídeo Ultra 

jovem, cuja direção e roteiro 
foi coletiva. Sai dessa ganhou 
o terceiro lugar na 
classificação da categoria com 
a direção de Emanuella Fialho 
e roteiro de Phabiana Teles. 

Na categoria l Minuto, o 
vídeo Bicho de direção de 
Priscilla Minohara levou o 
primeiro lugar. 

O Sistema Mirante de 
Comunicação ficou três 
troféus. O Primeiro lugar na 
categoria Matéria Jornalística 
foi para o jornalista (lil Santos 
(funcionário da emissora), 
com a reportagem 
Imperatriz, 145- 
Perpectivas para... O 
segundo lugar também foi 
para a Mirante com a matéria 
do jornalista Antonio Cardoso 
Filho, Conflito/Fazenda. O 
Festival deu também uma 
premiaçào especial para o 
cinegrafista Raimundo 
Bezerra, da mesma emissora. 

O 1 Festival de Vídeo foi 
aberto pelo presidente da 
Fundação. Adalberto 
Franklin. Segundo ele. os 

trabalhos inscritos na 
categoria Curtas de Ficção 
foram "amadores". Mas. 
destacou também que isto era 
apenas um começo, uma 
primeira edição. Nas 
categorias Publicidade e 
Matérias Jornalísticas, ele 
classificou os trabalhos de " 
razoáveis". 

O objetivo principal do 
Festival, que era o de dar o 
"ponta-pé" inicial, segundo 
Adalberto, foi atingido. Ele 
disse que a Fundação quis, 
com este primeiro evento, 
estimular a produção, 
valorizar os trabalhos nessa 
área e isso eles conseguiram 
chamando a atenção dos que 
produzem e, inclusive, do 
público. " A comunidade 
também atendeu as nossas 
expectativas, o Cine Timbira 
estava lotado" 

Concorreram no Festival 
quatro vídeos em Curta de 1 
Minuto, dez em Curta de 
Ficção, sete de Matéria 
Jornalística e cinco vídeos na 
categoria de Campanha 

Publicitária. 
A categoria Campanha 

Publicitária foi destinada às 
produtoras e agências 
publicitárias com sede em 
Imperatriz. Aos canais de 
TVs e produtoras foi 
destinada a categoria 
Matéria Jornalística. Nesta 
modalidade, concorreram 
duas emissoras da cidade; 
Difusora e Mirante. 

Os Curtas de Ficção 
foram os vídeos com 
duração de até 10 minutos.. 
Nas modalidades 1 Minuto 
e Ficção foram abordados 
temas diversos. Alunos da 
Escola Rui Barbosa e da 
Universidade Estadual tio 
Maranhão (TJema) tiveram 
trabalhos inscritos para 
estas categorias. 

Todos os inscritos 
receberam certificado de 
participação Os primeiros 
classificados levaram o 
Troféu Muiraquitã e terão 
seus trabalhos inscritos no 
Guarnicê de Cine-Vídeo, 
realizado em Sãp Luís. 

Vereador André Pau li no, líder do PMDB na Camara 
Municipal, foi a Recife neste ultimo final de semana, com a 
maior tranqüilidade o Vereador que é muito equilibrado, vem 
comandando os seus liderados com muita maestria. O exemplo 
deveria ser seguido por outros partidos, que deveriam indicar 
seus líderes* a exemplo do que acontece, nas maiores cidades 
brasileiras. 

Meu amigo Jaime do auto peças amazonas está eufórico, o 
Celta de Vigo, seu tinte do coração está em terceiro lugar na 
liga espanhola, empatou neste final de semana com o 
Desportivo la côruoa em 1 X 1, ja o seu time no Brasil o 
Santos Futebol Clube, ganhou do Bahia po 3X1. Breve a 
Auto Peças Amazonas estará atendendo seus clientes e amigos 
em suas modernas instâlações m Br 610, parabéns ao Jayme 
pelo espírito empreendedor e boa sorte. 

Nunca esteve tao concorida a eleição para presideneia «ia 
Airt, de um lado leremos o Jornalista josue Moura, que 
inclusive já foi presidente de nosso Sindicato, josue tera como 
vice o repórter Elson Araújo, do outro lado da Unha vem 
William Marinho Jonalista Esportivo, que traz como vice. 
possivelmente o Francisco do Valle. A eleição já tem data 
confirmada, será no dia 10 de Dezembro, uma quarta feira. 
Gostaria de pedir para achapa {jerdedora que não se afastasse 
da entidade, vamos juntos construir uma associação firme e 
determinada em promover os anseios de nossa categoria. 

PMDB elege Executiva 

Ribamar Fiquene — O 
PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro) 
realizou neste domingo, dia 26. 
em Ribamar Fiquene-MA, sua 
convenção municipal para 
escolha do Diretório Municipal. 
Nilda Lima Lucena foi eleita a 
presidente, |x4a chapa "O Povo 
.Ainda Será Vencedor", tendo por 
primeiro vice-presidente 
Orlando Chaves Pinto e por 
segundo vice-presidente 
Francisco Ferreira da Silva. 
Além deles, a Executiva 
Municipal ficou assim 
constituída: Maria Mirtes 
Carneiro de Sirquéira 
(secretária geral); Raimundo 
Araújo Costa (segundo 
secretário adjunto); Airain de 
Amorim Pinto (tesoureira); 
Pedro Nascimento Bandeira 
(primeiro vogai); Marilene 
Ferreira da Silva (segunda 
vogai); Antônio Araújo Silva 
(primeiro suplente); Dns Porto 
da Silva (segundo suplente); 
Gabriel Joaquim da Silva (quarto 
suplente); Salomão Almeida 
Queiroz,. Paixão Duarte Silva e 
Valdimero de Sousa Duarte, 
como primeiro, segundo e 
terceiro membros efetivos do 
Conselho Fiscal, 
respectivamente; e Verônica 
Santos Santos Duarte, Maria do 
Socorro Coelho Rocha é Maria 
Rita Alves Ribeiro, como 
primeira, segunda e terceira 

suplentes do Conselho Fiscal, 
resiK-cti vãmente. 

Nova dinâmica 
Além de Ribamar Fiquene, o 

PMDB fez sua Convenção 
Municipal neste domi^ 
também em Campestre uó 
Maranhào-MA, onde o prefeito 
Ildon Marques, de Imperatriz, 
foi representado ] Ho presidente 
do Diretório Municipal, 
Raimundo Carvalho Costa 
Polegada. De acordo com Nüda 
Lucena, em Ribamar Fiquene, 
mais de H()% dos filiados 
compareceram para dizer sim ã 
chapa denominada "O Povo 
Ainda Será Vencedor", 
encabeçada i Ha i irolessora e ex- 
candidala a prefeita daquela 
cidade. O Diretório Municipal do 
PMDB de Ribamar Fiquene é 
formado por 15 membros, mais o 
líder da Bancada. Para a 
presidente Nilda Lucena, a 
Convenção é uma festa miúfi) 
imiH>rlante,"ix)rqueo PMDD > 
maior partido do País". 

Segund() ela, "com a criaçãí > do 
PMDB no Município, uma nova 
dinâmica | Hílica será imj ilanlada 
com a participação do povo de 
Ribamar Fiquene, prinei|)almente 
no que se refere à administração 
ixílílieo-iwrtidária, uma vez que na 
região o PMDB tem a liderança 
do prefeito de Imperatriz, Ildon 
Marques, que prestigiou a 
Convenção acompanhado de 
lideranças de tcxlã a região. 
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Crédito Educativo; 

Futuro do programa depende da 

sensibilidade do Governo Federal 

O Programa Crédito 
Educativo (CREDUC) 
completou, nesse último mês, 
21 anos de existência sem 
muito o que comemorar. 
Infelizmente, se constata que 
o CREDUC não está 
conseguindo cumprir os 
objetivos sociais para os quais 
foi criado: fincanciar os estudos 
de alunos carentes do 3o graau, 
democratizando o ensino 
superior no país. 

Para comprovar este falo, 
basta examinar dados recentes 
que levam a uma demanda 
estimada em 300 mil alunos, 
equivalente a mais do dobro do 
numero de matrículas, 130 mil. 
Segundo o profesor Walter 
Frantz, reitor da UNIJUÍ e 
representantes Nacional da 
ABRUC na Comissão de 
Supervisão e 
Acompanhamento do 
CREDUC,, "este número 
expressivo na demanda 
reprimida envolve dois 
segumentos já descrebntes 
com o programa. O primeiro 
deles diz respeito aos alunos já 
inscritos que não conseguem 
enovar seus pedidos, e o 

segundo englobaos novos 

candidatos que já vêm há muito 
tempo pleiteando vagas sem 
suceso. Tara o professor, o 
Programa de Crédito 
Educativo não vem recebendo 
a devida atenção por parte do 
governo. "Além do número de 
vagas oferecidas estár muito 
abaixo do necessário, os 
recursos previstos no 
orçamento da União, não estão 
sendo repasados, fazendo com 
que o CREDUC só consiga 
liberar para as instituições, com 
atraso, recursos advindos de 
30% da arrecadação das 
loterias. Esta situação tem 
colocado as universidades em 
serias dificuldades, com o 
problemas que, vão desde o 
(lescumprimento do calendário 
de pagamento dos salários de 
professores e pessoal, até a 
necessidade de efetuarem 
empréstimos para saldar 
compromissos assumidos, 
mediante a certeza do 
recebimento das parcelas do 
CREDUC. Entendemos que o 
governo também tem 
problemas e reconhecemos o 
esforço daSESU- SEcretariade 
Educação Superior do MEC, no 
sentido de aperfeiçoar o 

programa", ressalta. 
"Mas prescisamos de um 

gesto político para garantir a 
credibilidade no sistema do 
Crédito Educativo e este gesto 
deve conduzir à liberação 
imediata dos recursos 
orçamentários pelo Ministério 
da Fazenda:, enfatiza. 

União não repassa verba 
prevista no orçamento de 97 

O número de universidades 
participantes do "Programa" 
impressiona: são 800 IES e 
cerca de 50 em fase de 
c r e d e n c i a m e n t o . 
Aproximadamente 1 milhão de 
alunos já foram atendidos pelo 
CREDUC ao longo de seus 
vinte e um anos, segundo a 
SESl), a previsão é de que além 
dos quase 90 mil alunos que 
hoje utilizam o Programa, mais 
60 mil novo contratos serão 
assinados, 30 mil referentes ao 
primeiro semestre de 1997 e 
mais 30 mil do segundo 

. semestre, totalizando 150 mil 
novo alunos este ano. O 
montante previsto no 
orçamento de 97 do MEC, 
també, impressiona: mais dê "RS 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 I mperatríz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado ■ 
Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sextá 

Terça 

400 milhões, (R$ 260 milhões, 
do orçamento da união, R$ 130 
milhões das loterias, e cerca de 
R$ 50 milhões das 
renegociações com alunos 
inadimplentes). Na realidade, o 
cREDUC é um Programa 
impressionante, só parece não 
sensibilizar o seu criador. 
"Deste total, nenhum recurso 
relativo a 1997 foi repassado 

pela lJniào"esclarece o 
professor Wlater Frantz, "ou 
seja, já estamos no segundo 
semestre de 1997 e a SESl 
está tentando amenizar a 
situação repassando recursos, 
referentes ao primeiro 
semestre, com as verbas das 
loterias. O pagamento das 
novas vargas a serem aditadas 
entre 22/09 e 17/10/97, está 

previsto para novembro e 
dezembro. Isto é grave. 

Apesar do esforç da SESU, 
o MEC, sozinho, não poderá 
resolver nosso problema. 
Prescisamos que o Ministro da 
Fazenda considere as 
dificuldades entrentadas pelas 
instituições de ensino em 
decorrência de todo este 
atraso", concluiu 

Aberração da natureza 

Animal nasce com duas 

cabeças no Bananal 

O nascimento de um bezerro de duas cabeças gera espanto 

e curiosidade nos moradores de Governador Lobão. 
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O bezerro de duas cabeças morreu após o nascimento 

O nascimento de bezerro 
de duas cabeças, causou 
espanto e curiosidade no 
distrito de Bananal. O animal, 
nascido em uma fazenda 
localizada a cerca de 8 
quilômetros, chamou atenção 
de populares que não se 
preocuparam com a distância, 
e foram ver de perto a 
aberração da natureza. 

Embora tendo duas 
cabeças, o bezerro nasceu 
com peso e tamanho 
considerado normal, e se 
manteve vivo durante muito 
temi» fPé o nascimento. 

Entre populares, o 
comentário a respeito do 
acontecido, eram as vezes de 
dar susto, "O nascimento 
desse boizinho de duas 
cabeças, ixxle ser um anúncio 
do fim dos tempos" disse 
espantada a dona de casa 
Antonia das Flores, 
lembrando que tudo pode ser 
um aviso. 

Para o lavrador, Raimundo 
Silva, "isso deve ser resultado 

de remédios pra vaca", e os 
comentários seguem sem qúe 
ninguém, dentre os populares 
consiga explicar o ocorrido. 

Muito curiosa sobre o 
assunto, uma fotógrafa, que 
integra a equij x1 de produção do 
cantor Genilson Silva, está 
fazendo um documentário, que 
segundo elea enviará para 
revistras especializadas no sul do 
país, além de pretender divulgar 
seu trabalho, ela quer conhecer 
mais o que considera um caso 
"estranho". 

Aberrações da natureza, ou 
seja, o nascimento de animais e 
até seres humanos com 
deformidades, já se registra com 
mais freqüência em todo o 
mundo. Há pouco tempo, o 
mundo conheceu a história das 
irmãs Siamesas, duas cabeças 
em um só corpo. 

Embora o que possa ser um 
problema, as garotas, hoje com 
11 anos de idade, estudam com 
professores particulares, e 
passeiam pelos parques da 
cidade onde moram. 
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Prefeito decreta novo horário para o funcionalismo 

Ontem , Ildon Marques assinou, também, o Decreto que determina ponto facultativo hoje, pelo Dia do 

Funcionário Público. Os serviços considerados essenciais continuam funcionando normalmente 

"Melhor aproveitamento 
dos recursos humanos". Este 
é um dos principais motivos 
pelo qual o prefeito Ildon 
Marques assinou, ontem (27), 
o Decreto de número 056, que 
unifica o horário de trabalho 
dos funcionários públicos da 
administração direta, indireta, 
autarquias e fundações do 
Município. O novo horário, 
das 13 h às 19 h, entrará em 
vigor a partir do próximo dia 
l9 de novembro. 

Segundo o secretário 
municipal de Administração, 
José Moura, com o novo 
horário estipulado, os 
funcionários terão mais tempo 
para se reciclar, fazer cursos, 
se atualizar etc. 

Moura ressalta, ainda, que 
o novo horário de 
funcionamento da Prefeitura 
vai possibilitar a melhoria de 
qualidade de vida de seus 
funcionários. "Eles terão 
mais tempo para o lazer, a 
família e inclusive de 

conseguir um trabalho 
alternativo que lhe possibilite 
aumentar a renda familiar", 
disse. 

O horário único já vem 
sendo aplicado também na 
administração pública do 
Estado e pela prefeitura de 
São Luís. Com o novo 
horário, a Prefeitura de 
Imperatriz também ganhará 
em redução de seus custos 
fixos como consumo de 
energia, telefone, água etc. 

O Decreto 
Segundo o Decreto 

assinado pelo prefeito Ildon 
Marques, o horário único de 
trabalho vai valer, inclusive, 
para os funcionários 
ocupantes de Funções 
(iratificadas e Cargos em 
Comissão. 

Os funcionários que atuem 
em turnos, plantões ou em 
jornadas específicas em 
hospitais, maternidades, 
museus, bibliotecas, espaços 
culturais, galerias de arte, 

teatros, asilos, abrigos, 
oficinas, creches, centros 
comunitários, hematológicos 
e de criatividade, fiscalização 
e monitoramento do meio- 
ambiente, praças 
desportivas, atividades 
desportivas, atividades de 
segurança no trânsito, de 
educação e de programas de 
assistência social, deverão 
manter os horários 
praticados, segundo 
determinação dos titulares 
dos respectivos órgãos. 

Concursados 
Os aprovados e 

classificados no Concurso 
Público Municipal devem ser 
chamados até a primeira 
quinzena de novembro, 
segundo informações do 
secretário de Administração. 
Os nomes dos concursados já 
foram publicados no Diário 
Oficial do Estado desde o dia 
24 de outubro. 

Antes de chamar os novos 
funcionários, a Prefeitura vai 

realizar um seminário de 
apresentação para reuni-los, 
no próximo dia 7 de 
novembro. O seminário levará 
ao conhecimento dos novos 
funcionários um pouco do que 
é Administração Pública 
Municipal. Cada secretário irá 
expor sobre suas pastas. E 
além disso, os concursados 
receberão uma apostila sobre 
os direitos e deveres do 
funcionário público e deverão 
também preencher um 
cadastro com dados pessoais 
e endereço. Isso facilitará o 
trabalho da Prefeitura na hora 
da convocação. 

O seminário está sendo 
organizado pela Secretaria de 
Administração do Município, 
e para ele já foram convidados 
o secretário de Estado da 
Administração e Recursos 
Humanos, Luciano Moreira 
(confirmado) e também o 
procurador geral de Estado da 
Justiça, Jamil Gedeão (a 
confirmar). 
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Vacina é importante", diz professora 

O prefeito Ildon Marques, o vice Luiz Carlos Noleto e o secretário 

Carlos Amorim, da Saúde, abrem nova etapa da Campanha de 

Vacinação em Imperatriz 

Foi com entusiasmo, por 
considerar a vacinação 
importante, que a professora 
da Escola Sucesso da Criança, 
Ana de Jesus, nas primeiras 
horas da manhã de sábado (25) 
levou dois de seus cinco filhos 
para receberem a dose única 
contra o Sarampo e a segunda 
contra a Paralisia Infantil. 
Chegando no Posto de Saúde 
do bairro Nova Imperatriz, na 
rua Sousa Lima, Ana de Jesus 
encontrou o prefeito Ildon 
Marques, o vice-prefeito Luiz 
Carlos Noleto e o secretário 
municipal de Saúde, Carlos 
Amorim, que abriram 
oficialmente a segunda etapa 
da campanha em Imperatriz. 
"E imporante a vacinação", 
disse, recomendando a todos 
os pais e mães para que levem 
seus filhos e evitem que 
adoeçam no futuro. 

De acordo com a Secretaria 
da Saúde (Semus), a segunda 
etapa da campanha tem como 
prioridade a vacina contra 
sarampo e paralisia infantil. A 
meta da Secretaria de Estado 
da Saúde é vacinar 1 milhão de 
crianças em lodo o Maranhão. 

Para a semana de vacinação, 
Imperatriz recebeu 31.250 
doses contra o Sarampo, 5.280 
doses de DPT (Difteria, Tétano 
e Coqueluche), 6.170 de BCG 
(Tuberculose), 5.500 de DT 
(Tétano/Dupla/Adulto) e 
43.600 doses contra a 
Poliomelile. No total, foram 
trazidas 86.300 doses de 
vacinas, distribuídas em 51 
Postos de Vacinação, sendo 41 
volantes, nas sedes das escolas 
e entidades comunitárias 
situadas no Município, e dez 
fixos, nos Postos e Centros de 
Saúde. 

Para o prefeito Ildon 
Marques, a vacinação é 
importante, porque previne as 
crianças de seqüelas maiores 
nasuajuventudade ou mesmo 
na idade adulta. "O que nós 
estamos fazendo é cumprindo 
o nosso dever de proporcionar 
essa campanha em nosso 
Município", disse, ao abrir a 
segunda etapa, lembrando 
que, na anterior, realizada no 
dia 17 de setembro, Imperatriz 
atingiu 129,17% de cobertura 
vacinai, na faixa de idade de 0 
a 4 anos (a mela exigida era de 

24.882 e foram aplicadas 
32.139 doses); 140,41%, de 1 a 
4 anos (a meta era de 19.751 e 
foram vacinados 27.372); e 
85,89%, acima da meta exigida 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde, também na primeira 
etapa, na faixa de idade inferior 
a 1 ano. "Já há uma consciência 
muito grande das mães e dos 
pais", disse o prefeito, 
acrescentando que tanto os 
pais quanto as mães 
reconhecem da importância da 
vacinação. "A cidade já pensa 
diferente", emendou. 

Prevenção 
Para o vice-prefeito Luiz 

Carlos Noleto. a medicina 
preventiva é o que há de mais 
importante. "Nós não 
podemos mais viver com essa 
infinidade de doenças infecto- 
contagiosas em nossa cidade", 
disse, na abertura. O Dia de 
Vacinação, lembrou o vice- 
prefeito, não acontece apenas 
no Município de Imperatriz. "E 
o Dia Nacional de Vacinação! 
Portanto, os pais devem trazer 
seus filhos. Todos têm que ser 
responsáveis pelo sucesso 
dessa campanha". Médico, 

Iaiíz Carlos Noleto lembra que 
muitos pais, hoje, choram 
porque no passado deixaram 
de levar seus filhos aos Postos 
de Saúde. "A Paralisia Infantil 
está erradicada no mundo. Não 
podemos permitir que 
Imperatriz tenha a presença 
dessa doença", afirmou o vice- 
prefeito. 

Outro médico, Carlos 
Amorim, secretário da Saúde, 
reafirmou que essa etapa é 
uma iniciativa de suma 
importância. "Tenho certeza 
que todos os pais trarão seus 
filhos, porque eventos dessa 
natureza para uma cidade como 
Imperatriz, em crescimento, 
em formação e ema 
transformação, é importante 
cuidar daqueles que começam 
a viver agora, e que vão tomar 
conta da cidade", disse. Carlos 
Amorim lembrou que durante 
a campanha é necessário que os 
pais levem, junto com seus 
filhos, o Cartão de Vacinação. 
"A criança se livra de um mal 
irremediável, por intermédio 
da vacinação", disse, na 
expectativa de vacinar 35 mil 
crianças. 

Associação dos Barraqueiros tem novo presidente 

Aconteceu no último dia 25 
(sábado) , na Praia do Cacau, 
a eleição para escolher o novo 
presidente da Associação dos 
Barraqueiros. As votações 
foram abertas às 8h da manhã, 
com encerramento às 1 lh45.0 
resultado foi divulgado ao 
meio dia, com a vitória de 
Cácio das Neves Campos. 

Também concorreram à 
presidência da Associação os 
candidatos: Francisco de 

Sousa Lira e Davi Costa 
Teixeira. Antes de saberem o 
resultado, todos eles 
comprometeram-se em dar 
apoio total ao eleito, já que as 
propostas apresentadas eram 
do interesse de todos e serão 
trabalhadas em conjunto. 

Além dos barraqueiros e do 
ex-presidente da Associação 
Paulo César, esteve presente 
na eleição Alair Chaves 
Miranda, secretário da 

Indústria, do Comércio e dos 
Serviços, representando a 
Prefeitura Municipal. 

Os candidatos aguardaram 
o resultado das eleições, num 
clima de muita descontração. 
Cácio das Neves Campos, 
presidente-eleito teve 23 votos. 
Em segundo lugar ficou 
Francisco de Sousa Lira, com 
19 votos e Davi Costa Teixeira 
com quatro votos. 

Cácio Campos disse que 

antes de divulgar quaisquer de 
suas propostas para a 
Associação, será realizada uma 
assembléia geral no próximo 
mês. Ele garantiu que vai 
administrar a Entidade com 
seriedade, procurando atender 
as necessiadades de todos e 
agradeceu aos amigos 
barraqueiros pela confiança 
que depositaram nele 
escolhendo-o para representá- 
los. 
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Falta de livros 
Parece incrível, mas é 

verdade que em Imperatriz 
para a gente encontrar um 
bom livro, precisa suar 
bastante, e às vezes, apesar 
do esforço ainda acaba por 
não conseguir. Os locais 
denominados livrarias, 
vendem apenas material 
escolar e para escritório, e os 
livros lá expostos, são apenas 
didáticos. Livros para as 
saudáveis leituras, como os de 
literatura Brasileira e 

Estrangeira, são uma raridade. 
O porque não sabemos,mas 
talvez pode até ser pela falta do 
hábito de leitura da maioria da 
população, que está mais 
interessada em ver televisão do 
que em adquirir cultura através 
dos livros. Seja como for, 
esperamos que esta situação 
seja revertida, e que os amantes 
de uma boa leitura possam ter 
oi)ções em nossas livrarias. 

Domingo Milionário 
A Rede Manchete está 

3 

m 
M 

m 
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investindo alto no seu mais novo 
empreendimento, o Domingo 
Milionário, que de certa forma 
mudou a cara da Manchete nos 
dias de domingo. O programa 
não é muito diferente dos já 
existentes, como o do Sílvio 
Santos, por exemplo, no SBT, 
mas ao menos dá a chance do 
telespectador mudar de canal e 
não ver apenas aquelas 
produções de filmes sem graça, 
como era de praxe nesta Estação 
de TV. Agora, o que esperamos 
mesmo é que não caia na rotina, 
trazendo sempre as mesmas 
atrações porque aí sim vai se 
tornar insuportável. Eu só não 
entendi mesmo é porque 
escolheram esse nome assim 
tão antiquado, mas se eles 
acham que isso chama a 
atenção, então, vamos esperar 
e conferir. 

Mostrando 
copetència 

O Diretor de jornalismo 
da TV Difusora, Luís Carlos 
(foto), é um dos mais 
competentes de Imperatriz. 
Ele que também é 
apresentador do Aqui Agora 
Local?mostra que sabe o que 
faz. A naturalidade e 
simplicidade são marcas 
registradas desse 
profissional, que ébastante 
respeitado pelos 
companheiros pela sua 
seriedade ao desenvolver 
suas funções. Graças a sua 
dedicação, podemos notar 
que o Jornalismo da 
Difusora tem bastante 
qualidade e credibilidade. 
Nada mal um exemplo como 
estes. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimenlares. 

Sagitário 

Câncer 
iH) 

Virgem 

Plutão dá um tempero a mais 
à sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Aquário 
✓VW 

Sua necessidade de 
contato está em alta, e você 
tende a se relacionar de 
modo mais profundo e 
verdadeiro. 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Sua eaj laeidade de l rabí dl i< > 
esta sei k1< > rel( jrçac ki [ m >r 1 'lula»), 
que ajuda você a perseverar 
< m seus propósitos e até a 
i i,teodê-l(k melhor. 

0 poder regenerativo do 
seu organismo esta em alta, 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutão e Vênus ammeiflm 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade dc liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um penodo em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

Mora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagcip c 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

PROOSAMA 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

05:()() Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07;3ü 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 Ealar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede C idade 
19; 10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

10 

TV 

Mirante 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 Mnndode Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Iliompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16;00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio CapHal. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 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 
18:5,0 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares (hize e Meia 
OIT5 Jornal do T 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

(.)6:()() Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Ixir 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shuralo . 
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 Shuralo 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

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 SwatCats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11 :()0 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 
19:3.0 CNT Jornal (com D ila 
Richers) 
20:15, Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
()():()() Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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'Dando cfarme a coíuna de hoje: o empresário 

no ramo de foteharia Saídas (Batista 

m 

» 

1 

j 

Destaque da coluna de hoje; 

Antonio e Amélia Pereira 

V.í 

m ■ 

Osgatinfos: %íi[ton e %oney 'Jérrer 

sm m M: m ■■■■■ 
s* a « •>' 
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Éfl 
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m ■r 

.• '■SÊ&Ê&ím 'í7>*9ífí'y. 

'Miro'} erraz., S idney 'J igueredo, 

'Ten. Ciro 9junes e o major Tddson Morais 

1 

;íí;: •X*MvXvi*X 

m 

m ; 

:;x: 

r.v. 

Toda a elegância das Selas senhoras: Lucy 

Silveira, f átima Sobreira, iKita e Cjíícia 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

IMI 

Chico 

Programa: Brasil Sertanejo 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Tte^ííc (kneljícerttc 

Com hauí+o bom gos+o |oi rooll^oclo k\o ul+lmo sóbodo kvo 

Po rcjue cie Cxposições Lou^eiAço Vieira da Silva o 

des|ile ber\e|ieer\+e realizado pelas volur\+árias. 

yVa passarela »nar\eeas bas+ar\+e belas e ele0ar\+es 

desfilaram roupas da yVlaybella Bou+ipue e Seda Pura. 

/\)ossa graucle amiga p^ugela mos+rou o de mais bela 

rva passarela. 

o empresário y\ufouiasse aeredifaudo uo po+euoial de 

uossa eidade implauta apui o 2o C^Iube yVlaauaim do 

Brasil/ e rves+e fiua Ide semaua aeou+eeeu a arrarveada 

para o lar\<pamerv+o do graude empreervdimerv+o. 

yVlaarxaim/ e agui o aeampameu+o de Deus, o maior 

espaço evarvgelieo do AAaraubao. VeuKa voeê também 

eorvkeeer. Pua Pará/ 305/ Coujurv+o Ckoparral ou pelo 

foue 721-3053. 

'pcata da/tytfa 

galera )ove>n do Colégio da Se+ima serie promovem 

uo próximo dia 08 yA yXloi+e do T^gi+o rva Boyte pVreua. 

Se ra uma festa beuefieeute. (Ps irvgressos já estão a 

vervda pelo preço urvieo de 5/00. Prestigie esta 

juvervtude eo»npareeer\do. 

Coua muita agitaçao aeouteeeu mais um Po^niugo 

Al egre uo Balueário Cate Clube. C foi muito 

eoutagiaute/ o empresário Praueiseo Brasil em dupla 

com Clieue Prauça apreseutou o programa. O 

.empresário se saiu muito bem ua sua estreia ua TTV. 

♦ 

- 
V. 

Be-lo casal 

de d esta p ue 

ua city o 

simpático 

empresário 

Pr. jAfouso 

Pauda (Cbel)/ 

e sua be-la 

esposa 

Tatiaua. 

IP 
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m 

i 

■ 

■ 

m 

m? 

■ r-. x 
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Aniversariante 

do dia. 

Pestague para 

a bela Bucia 

AAeudes/ gue 

está 

aui versar ia udo 

boje e recebe 

desejos de 

muitas 

felicidades e 

sucesso de 

toda a eguipe 

gue faz o 

Capital. 

Po is casais bastaute simpáticos gue merecem uossos 

apreços formado pelos médicos Pr. Peusdete e 

Cleuza Sousa e Pr. Pacbeco e Pr. Sandra gue 

passaram uns tempos sumidos da terriuba. 

A 

m 

íí;, 

O empresário paulista Antoniasse em uma visi+í"\ ao 

secretário da Cudustria e Comércio/ Al air CKaves 

acompanhado por Pr. Oliveira em uma conversa 

bastaute importante/ foram cliçados pela comunista. 

■ / qf^liirjjdljLín \ .•-i4   >—> ■■—''—■ _ J i J , 1 
V* -ttt-wx ÊJK.-m, :a 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes} ^ 723-3394 
é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

0 129 - Centro n 

Fone: (098) 738-4194 
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Surpresas 
A Rodada do 

Campeonato Brasileiro do 
último final de semana 
apresentou várias 
surpresas. A derrota da 

Portuguesa para a equipe 
do Goiás Futebol Clube foi 
uma delas. O time goiano 
derrotou a Lusa por 2 a 1 no 
Canidé. 

Flu 
O torcedor do 

Fluminense voltou a sonhar 
com a permanência do 
clube na primeira divisão dg 
brasileira. Junto com o Flu 
na zona de risco estão; 
Bragantino, Guarani, e 
União São João de Araras já 
rebaixado. 

E agora Pelé? 
A Seleção de João Lisboa 

esta numa situação 
incomoda no Copãa 
Maranhão do Sul. Com um 
empate e uma derrota, o 
time de João Lisboa não 
está mais enxergando a luz 
do fim do túnel. A derrota 
para a Seleção de Porto 
Franco deixou o prefeito da 
vizinha cidade aborrecido. 
Para o idealizador do 
Copào, seu treinador pisou 
naboJa. 

Velho 
B/o 

Para o futebol não tem 
idade. Esta frase é usada 
pelo ex-camisa 9 da 
Sociedade Atlética 
Imperatriz. Velho 
conhecido do torcedor do 
Cavalo de Aço, Bio, deixou 
também marca no Estádio 

Francisco do Valle 

Cafeteirão. A Felicidade de 
jogar ao lado do filho, e 
marcar um golaço através de 
um passo dado pelo mesmo, 
fez o velho goleador chorar de 
emoção. 

Balanço 
A Dr3 Maria Divina, fez um 

balanço positivo da última 
Campanha de MultLvacinação 
realizada em Imperatriz e 
região. De acordo com a t)r*, 
os postos foram bastantes 
acionados pela população que 
começa a dispertar sobre os 
perigos das doenças como 
Sarampo, Paralisia Infantil e 
outros. 

Domingo 
Alegre 

O colégio Princesa Isabel 
será uma das escolas a 
participar da próxima edição 
do Domingo Alegre. O 
programa que é levado ao pela 
TV Capital vem recebendo um 
alto índice de audiência no 
horário. 

Chico 
Almeida 

Na última edição tivemos 
um programa totalmente 
redondo. O empresário 
Francisco Almeida, ao lado de 
Eliene França deram um show 
de auditório. O Show de 
calouros deu nova vida a») 
programa. A presença do 
jornalista Nilson Santos deu 
ao corpo de jurados mais vida. 

Mané 
Garrincha 

A Sedei -Secretaria de 
Desportos e. Lazer de 
Imperatriz vem lendo uma dor 
de cabeça enorme no sentido 

de organizar as áreas de 
atividades esportivas 
disponíveis da Mané. De 
acordo com o secretário 
Valdecir Ferreira esta é uma 
dor de cabeça boa. "Tem 
tantas cidades em.nosso País, 
que ainda não tiveram este 
privilégio de uma dor de 
cabeça como essa!" 
argumentou. 

A rol do 
Chagas 

E grande a badalaçào em 
torno da canditatura do 
médico Aroldo Chagas. Na 
opinião geral dos membros do 
partido Aroldo Chagas é um 
nome que representa 
segurança, respeito e 
honestidade. O médico André 
Paulino, (líder do partido na 
Câmara) afirmou a 
reportagem do JC na manhã 
de ontem que o médico 
Aroldo Chagas e ele se 
formaram na mesma 
Universidade, e pelo fato de 
conhece-lo muito bem, 
acredita em seu potencial. 

Apa 
De volta a cidade de 

Imperatriz após uma rápida 
viagem a nordeste no nosso 
País, André Paulino informou 
na manhã de ontem que esta 
acompanhando atentamente 
as definições políticas para as 
eleições vindouros. "Sou 
vereador eleito do PMDB, e 
volto a afirmar que estou a 
disposição do meu partido. 
Caso meu nome seja indicado 
para concorrer uma vaga na 
Assembléia irei lutar para bem 
representar Imperatriz e 
Região Tocantina" disse 
otimista. 

Deu na Imprensa 

Recebi informações que Justino Filho 

continua fuçando. Como diz o ditado porca 

que fuça, não ronca, e roncar é o mesmo 

que fazer barulho. Com nova estratégia 

montada, Justino Filho prefere fazer boca 

de Siri, ou seja, trabalhar na surdina. 

Igualzinho ao companheiro BSB. Como passas garoto. 
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O vereador Carlinhos Amorim é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Thompson Mota continua no pique total... 

"O melhor da América Latina". 

Alô Marinho, não é ora de pisar na bola garoto... 

Afinal de contas muita gente esta torcendo por você. 

Briga de "Gigantes" 

Arimatéia Jr., disse o que não devia... 

E ouviu o que não queria... Elson x Ari... 

Quem será o vencedor?...Cuidado com as orelhas. 

Os dois estão de beicinhos...Mas, 

São meus amigos! 

Antonio Pereira "Pneus Fort"... 

E Mauro (Ajuventus),... 

Quem será o verdadeiro campeão? 

Não deixem o Justino chegar perto! 

Um abraço a galera do SBT... 

Luzia continua cada vez mais simpática no vídeo... 

Curiosidade... 

Parece que ela está com alguns quilinhos a mais! 

A Seleção de João não tem sintonia... 

Lá quem decide mesmo é o delegado... 

As vezes! 

O velho Bio venceu mais uma... 

Biscoitos... 

Sine Emprego 

l ; J 

ITi, ' . 
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t FanttasM-MMtminh*ms 
*M§t> - O fensador 

Fone: 722 3317 

Operador de moto- 
nivcl adora 
Doméstica 
Mankura 

Caligrafia a 
Cobrador 

Encarregado geral 
dc ponte 

Encarregado de 
tubulação 

Patrolheiro de base 
Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

myymxssmk « -■ 
S % 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Clinicas, Microbiologia, Rotina Completa. Citopatologia, Dosagens Hormonais, Teste de 

Paternidade -DNS, Análise de Agua, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CDL/Banco ReaI vão 

Firmar convenío para 

TROCA (Je pRE'dATAdoS 

A Câmara de Diretores Lojistas de Imperatriz e a agencia 
local do Banco Real vão firmar um convênio na próxima sexta- 
feira, 31, durante coquetel a partir das 20b no auditório da 
Associação Comercial. A exemplo do que já foi acertado com o 
BB, o Banco Real passará, a partir da assinatura do contrato, a 
fazer a troca de cheques pré-datados dos lojistas filiados à CDL, 
a juros abaixo do que é praticado no mercado, na faixa de 2,9% 
ao mês, contra 3,9% cobrados pelos bancos não conveniados. 

O presidente da CDL, Osvaldo Marinho, esclarece que o 
convênio incluirá também a troca de cartões de crédito Visa. 
Nesse caso, o Banco Real fará a antecipação de faturamento de 
vendas já realizadas, cobrando a taxa de 2,5% mais lOC, "apenas 
para lojistas filiados à CDL". ressalta. 

SISTEMA ON'LÍNE 

A c DL está implantando também, o sistema on-line para 
consultas ao SPC - Sistema de Proteção ao Crédito. 

O sistema é destinado somente aos lojistas que fazem parte 
do quadro de (liados da CDL. 

CampaimIia dE INataL 

O coquetel da CDL/Banco Real servirá também para o 
lançamento oficial da campanha do Natal/97, organizado 
ai ^1 mente pelo setor lojista em parceria com a prefeitura. 
Inciüsive, a primeira reunião com o prefeito lldon Marquês 
estava prevista para ontem. 

m m 
m. 

Destaque também boje, para o C omandante Geral da PM 
do Maranhão, Cel. Bastos, e para o Ten. Cel. Linhares, 
Comandante do 3" BPM, em Imperatriz e também um 
dos sócios especiais do Marwel. A foto, de Moreira Silva, 
foi tirada em frente à TV Capital, minutos após o Cel. 
Bastos conceder entrevistas ã equipe de reportagem do 
Sistema Tucanu's (jornal-rádio e tv). Sempre assessorado 
pelo Ten. Cel. Linhares, seu abraço direito na região. 

Edital de Convocação de 

eleição com prazo de trinta dias 

A Diretoria da Intergrupal de Serviços de Alcóolicos 
Anônimos de Imperatriz (ISAAI-MA), no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o estatuto 
desta irmandade seção III artigo 6Q convoca os 
senhores representantes intergrupais (R. I. S.), para 
apresentarem suas chapas para concorrerem as 
eleições presidenciais que ocorrerá no próximo dia 
23 de novembro do corrente ano. 

Imperatriz, 26 de outubro de 1997. 

A Diretoria 

Mercodo- 

fiAXcuiceíro- 

POUPANÇA 
Hoje •. .........1,01% 

Amanhã 1,25% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Outubro/97  R$ 0,9108. 

UrFÍ (MunícípaL) 

Outubro/97    R$ 09,11 

UFr (EsTAdüAl) 

Outubro/97 R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 :. R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1J 5 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1.10 

Cotações de 27.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 27.10.97 

RS 11,69 
SaUrío Mínímo 

Outubro/97   RS, 120,00 

SaUrío FamíLía 

Setembro/97 R$ §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. 

Humor 

- Por que estás bebendo tanto? - 

Pergunta ao outro o amigo, na mesa de 

bar. 

- Tentando afogar minhas mágoas... 

- E estás conseguindo isso com a 

bebida? 

- Não, e bebo assim feito louco 

justamente porque não consigo. A danada 

da minha sogra detesta praia, lago, 

piscina... 

. (Playboy/out/97 nas bancas via Dimapi) 

Aníversaríantes 

ACII 

* Gabriel M. da Silva (Horizonte 
Madeiras). 

Aniversaria hoje e recebe os 
parabéns da ACII e do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 
quilo, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 
Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

OUIINA (544) 

04, 27,44,61,71 

IVUqA Sena (086) 

06,21,22,34,36,54 

SupER Sena (159) 

Ia Faixa: 15, 17, 18, 20, 42, 47 
2a Faixa: 01, 12, 14, 25, 29, 42 

Curso AdÍAdo 

O escritório regional do Sebrae adiou para data a ser definida 
em novembro, o curso sobre "Qualidade no Atendimento nos 
Serviços Turísticos",' que estava previsto para ser iniciado ontem 
e terminar na próxima sexta-feira, 31. 

O gerente Antônio (íarc-es explica que a instalação do 
escritório impediu que a equipe trabalhasse com mais afinco 
junto ao público alvo do curso, ficando decidido o adiamento 
em função de pouca procura, confirmando o que foi dito na 
coluna na edição de domingo. 

.A . ' ' ' 
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& . y 

Médico, empresário do setor de saúde, político, vereador 
e líder do PMDB na Câmara, o Dr. André Pau Uno 
d'Albuquerque é outro que recebe hoje o nosso destaque. 
Ele que, é também, sócio especial da escoUnha do Marwel 
comandado pelo arrojado Moreira Silva. Vale o registro. 

Mohilcte/Vende -se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor: R$ 800,00. Tratar com Ana 

Paula pelo ^ 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
tle inglês 

Vocc chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

!:M5» » «««■ 
Superintensivo 

1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Materí ais para 
/j / h/^7 h escritório, escolar, 

lÁÃSlAÁJy bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ r«SrmfCÍn Mprem' 
1478, Centro. Cx. Postal. 

- */ Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 oco ror. fic Qni ^Qn 

,resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) , ' ' ' 4yU K 
Imperatnz-MA ; 

Servet 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, V acinações, Hxamcs 
I .ahoralorias c Atcndimçnlo á propriedade rurais SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

José Lopes do Gênio Morio dos Sontos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário Médica Veterinário 

CRMV/Mfl -0189 CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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PSDB de Amarante realiza Convenção 

Na pauta do encontro previsto para o dia primeiro, diversas palestras e 

a presença de autoridades como o deputado Sebastião Madeira 

O Partido da Social 
Democracia Brasileira de 
Amarante realiza no próximo 
dia primeiro, sua convenção 
municipal. 

Segundo a presidente do 
legislativo amarantino, 
vereadora Terezinha 
Machado, atual dirigente do 
partido no município,, o 
encontro será o marco rumo 
as eleições do ano que vem. 

A convenção prevista para 
o período de ()9:00hs às 
I3:00hs, contará com a 
presenças de nomes como o 
deputado Federal Sebastião 
Madeira, Conceição, 
Varderley Saraiva e do 
vereador de Imperatriz 
Raimundo Trajano. 

Nesta quarta-feira, o PSDB 
de Amarante definirá toda a 
pauta para o encontro, na 

:: v 

m 
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Conceição Formiga, presença feminina atuante no PSDB 

oportunidade se estudará a 
possibilidade da formação de 
uma chapa de consenso com a 
inclusão dos três nomes que 
pretendem dirigir a sigla. 

Terezinha Machado disse a 
nossa reportagem que não 
pretende disputar a reeleição, 
para ele o momento é de 
proporcionar espaço para 
outras lideranças, "temos em 
Amarante, um PSDB forte, 
isso porque as lideranças do 
partido são pessoas altamente 
capacitadas" frisou. 

O PSDB, é um dos partidos 
que dar sustentação ao 
prefeito Ribamar Carlota, cuja 
administração, segundo 
avaliação do partido é boa. 
"recebemos no último dia 21, 
data do aniversário da cidade, 
o maior presente que 
Amarante já ganhou, um 

hospital equipado com 
aparelhos de última geração, 
ambulância nova e equipada, 
além de médicos para atender 
a nossa população, sobretudo 
a mais carente" disse 
Terezinha Machado, 
acrescentando que o 
município, hoje atravessa 
grandes dificuldades que 
"preocupam tanto o executivo 
como o legislativo. 

Durante sua convenção, o 
Partido da Social Democracia 
Brasileira, vai abrir uma ampla 
discussão sobre os problemas 
da cidade, na oportunidade, 
haverão palestras ministradas 
por convidados. 

Terezinha Machado, disse 
esperar a presença de um 
grande número de populares, 
a exemplo do que se registra 
em cada convenção do partido. 

-no 

do desenvolvimento 

Com a nova administração. 
Imperatriz busca encontrar o 

desenvolvimento. Isso há 
muito tempo era esperado. 
Essa mudança de direção só 

do prefeito Hdoa Marques de 
Souza, que vem dando tudo de 
si para implantar uma nova 
dinâmica na administração 

- ... 
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sua parcela de contribuição para 
o desenvolvimento da cidade. 

Quem sabe gerenciar uma 
empresa privada, sabe também 
gerenciar uma tmijarsa publica. 
Ainda que a problemática da 
segunda seja de maiores 
proporções. Assim, o novo 
administrador eslà dando uma 
nova fisionomia ã cidade, que 
andava desprezada, mas agora 

muninpal. O prefeito sempre 
afirma nos jornais e nos 
irrogramas de televisão que na 
sua administração o ser 
humanoéo mais importante. 
0 setor industrial também vai 
ser beneficiado com a vi nda de 
grandes indústrias do Sul do 
país, as quais irão trazer mais 
empregos pata a região. O 
analfabetismo vai acabar e o 
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Igreja realiza 

Assembléia diocesana 

A partir da noite de hoje, e se estendendo até sexta-feira, 

padres, religiosos, leigos e o bispo, farão uma avaliação dos 

trabalhos da igreja Católica em Imperatriz 

munkipa}. 
A cidade vinha sofrendo 

com as adntinistraçõcs 
passadas, que não deram a 
devida atenção a esta grande 
metrópole. E Imiterafriz passou 
por um longo período de 
verdadeira calamidade publica. 
Mas hoje o quadro é diferente, 
o {)ovo não redama tanto quanto 
reclamava antigamente Estã 
relativamente satisfeito com o 
trabalho do prefeito. Chegou a 
oportunidade de que todos 
participem, cada um dando a 

Imperatriz está no cammbo certo 
está nas mãos certas. O passado desemprego vai diniiniúr. 
não interessa àpojHjlaçàí). 

O que a i «opulaçao esperã do 
prefeito? ele trabalhe 
sempre voltado para os mais 
carentes e que invista 
maciçamente na educação. Esta 
última não era prioridade nas 
outras administrações. Agora, 
nossa cidade está caminhando 
para conquistar, com certeza, o 

Imperatriz tem um novo 
panorama político e vai 
começar a (sícrever uma nova 
hbtoria. E essa a visão dos 
analistas políticos do 
Maranhão. 

Portanto, deixamos aqui o 
nosso voto de confiança no 
trabalho do prefeito. 
Acreditamos que ele não irá 

espaço que havia perdido em decejK ionarajíOiniIaçãoqueo 

passarao a 
Isso é uma das metas do governo 

* Carlos Brito 

Começa hoje e se estende 
até a próxima sexta-feira a 
Assembléia anual Diocesana de 
Pastoral. Coordenado pelo 
próprio bisjK) ide Imperatriz dom 
Afonso Felipe Grégory, o 
encontro terá como tema 
principal as "Missões 
Populares", a ser enfocado pelo 
padre Mosconni, convidado 
especialmente para a 
Assembléia. 

No período do encontro, 
padres, leigos, religiosos e o 
bispo, farão uma avaliação dos 
trabalhos realizados pela igreja 
Católica durante o ano, cada 
paróquia, apresentará um 
balanço de suas atividades, assim 
como relatarão sobre suas 
dificuldades. 

As Cebs- Comunidades 
Eclesiais de Base, dentre o que 
vai mostrar, relatará o que foi o 
9° Intereclcsial realizado em São 
Luís. A coordenação das Cebs, 
vai pedir mais empenho das 
paróquias e comunidades, 

. quando na realização de eventos 
tão importantes quanto o 9°, 
limles Nogueira coordenadora, 
também vai falar dos próximos 
passos a serem dados por um 
dos maiores movimentos da 
diocese. 

A Assembléia, também dará 
enfoque especial aos "10 anos 
da diocese de Imperatriz", o 
tema será abordado por dom 
Afonso. Os padres, leigos e 
religiosos participarão de 
•trabalhos em grupos, que 
levarão a uma maior análise do 
que deve ser as prioridades da 
igreja para o ano de 98. 

De todas as comunidades 

mais distantes, estarão 
chegando na tarde hoje, 
representantes para o encontro, 
na maioria leigos, homens, 
mulheres e crianças que mais 
uma vez se colocam a serviço da 
igreja, agora para avaliar e 
planejar suas atividades. 

A Assembléia diocesa cl< 
pastoral, é o maior encontn 
tradicionalmente realizado pel; 
igreja, na oportunidade, todos a 
pastorais e movimentos si 
fazem presente ao encontr 
marcado por muitas discussões 
debates, reflexões e orações. 

■i 

m 

V 

m 
**y.m 

Dom Afonso Felipe, Bispo de Imperatriz 

Csporle é no Copilol 

na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação; Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

02 de 'Ttoveména Das lOhs ao meio-dia 

O desafio continuo. O 

programo que Irás uma 

novidade atrás do outro. 

Capitai portícípe você tombem 

Neste (dloiinnüutwoi CIDADE CONTRA 

CIUDADE,. ColéçiKO) Yanez Pilzoini (de Gov. 

^ vJE^liisoim Lolbão tC Colé^üo Saunit-ai Itsalbel 

Praquem . h . a a a a a a domingo ALEGRE a nova 

T M K K KKl-r IMAGEM DA TV 
Voce tira ^ ^ ^ Show de r imperâtrizehse, 

o chanén <J,ncana Z ? ae ^'neana apresentarão ^an í o 
1 Cultural Calouros Esportiva AtMElDA E tüENE r nc u 

m 

Anúncio grátis 

Se você quer vender, alugar, comprar, oferecer 

. seus serviços, enfim ter acesso ao grande 

público através deste diário, 

procure a Loja de Atendimento do Jornal 

Capital, na Rua Maranhão, 826 (prédio do 

lázigi) no setor Mercadinho. 

Telefone 72T5349, para informações desta e 

de outras promoções que a partir de agora 

estamos lhe oferecendo. 

O espaço é aberto também às pessoas jurídicas 

Venha ao nosso endereço ou nos telefone 

4 

d 

i --d < TvTTTT 

Assista de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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João Lisboa perde e se complica 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copão 
Apenas um jogo foi 

realizado domingo próximo 
passado. João Lisboa 1 x 2 
Porto Franco. 

O Jogo Estreito x Balsas 
foi adiado. Segundo 
informação do Presidente da 
comissão organizadora do 
Copão Jailson, o jogo será 
realizado em data a ser 
definida. 

Dois jogos estão 
marcados na tabela para 
domingo dia 2 de novembro. 
João Lisboa xTocanlinó|x)lis. 
Açailândia x Balsas. 

Brasileirào 
Confira os resultados do 

final de semana: 
Sábado 25/10 
Portuguesa 1x2 Goiás 
Santos 3 x 1 Bahia 
Inter 4x0 Flajnengo 
Domingo 26/10 
Palmeiras 5 x 1 Grêmio 
São Paulo 7 x 1 União 
Guarani 0x0 Juventude 
Sport 2 x 1 Bragantino 
Botafogo 0x0 Paraná 
Criciúma 3x4 Vasco 
Coritiba 0x2 Atlético PR 
Atlético MG 3x2 América 

RN 
Vitória 1 x 1 Cruzeiro 

Segunda Divisão 
Ouro Verde 2x2 Vera 

Cruz. Com este resultado o 
Ouro Verde conseguiu o 
título da competição jxir ler 
realizado a melhor 
campanha. Os dois times 
estão classificados para a 
divisão de elite do futebol 
amador de Imperatriz. A Liga 
homenageou o saudoso Zé 
Ota, entregando o troféu da 
comjietição que levou o seu 
nome. Zé Ota foi goleiro e 
treinador do futebol amador. 

João Lisboa 
Passou vexame dentro 

dos seus domínios. O Time 
tem os melhores jogadores 
da Região, mas não consegue 
apresentar um bom futebol. 

Na opinião do colunista, 
falta um treinador na Seleção. 
Pelé com todo resjjeito a sua 
pessoa não está conseguindo 
dar padrão de jogo ao time. 
Com a derrota de 2 x 1 para 
Porto Franco o time terá que 
vencer os dois jogos 
restantes c torcer por uma 

, série de combinações para 
chegar a final. 

Pança 
Atacante desabafou no 

final do jogo, dizendo que o 
treinador Pelé não tem culpa 
pelos resultados. Segundo 
ele o treinador recebe 
orientações da comissão 
técnica. Pança afirmou a 
reportagem da Rádio Capital 
que a comissão técnica é 
quem escala o time e 
enquanto estiver 
acontecendo, o time não vai 
alugar algum. 

Porto Franco 
Dois jogos. Duas vitorias 

e seis pontos ganhos. O Time 
precisa de uma vitória para 
garantir a vaga na chave " E " 
.Próximos jogos com João 
Lisboa e Tocantinópolis. 
Porto Franco também está 
torcendo pelo empate 
domingo de João Lisboa x 
Tocantinópolis, se isto 
acontecer o time do Porto 
fica com a classificação quase 
garantida dependerá a|)enas 
de um ponto. 

Série " C " 
Resultados do final de 

semana; 
Ferroviário 0 x 1 Sampaio 

Corrêa 
Tupi MG 1 x 0 CSA 
Ji-Paraná 0 x 3 Juventus 

SP 
Francana2x 1 Uberlândia 
Auto Esporte 3 x 1 Treze 
Sousa ()x 1 Botafogo 
Confiança 2x2 Santa Cruz 

SE 
Vila Branca 3 x 1 Atlético 

Sampaio 
Bolívia Querida venceu 

em Fortaleza no estádio 
Presidente Vargas, o lime do 
Ferroviário ikúo placar de 1 
x 0 . Com este resultado o 
time Maranhense jogará jkJo 
empate no jogo de volta. 

Conforme o Presidente do 
Sampaio Corrêa, o jogo será 
realizado no próximo sábado 
no estádio Castelão em São 
Luis. 

Flamengo 
Time da Gávea perdeu 

para o Inter no Beira Rio 
sábado (25), pelo placar de 
4 x 0. O Time Carioca está na 
7a colocação do campeonato 
brasileiro com 35 ixmtos. 

Flamengo faz o próximo 
jogo com o Vitória da Bahia 
no Rio de Janeiro. 

Time mais uma vez não apresentou um bom futebol 

A Seleção de João Usboa não 
apresentou um bom futebol e 
foi derrotada em pleno 
Cafeteirào j)elo Porto Franco 
por 2x I. 

O Jogo foi bem disputado 
com os dois times jogando com 
muita cautela i>or se tratar de 
um dos clássicos do futebol da 
região Tocantina. 

O Público apesar de não ter 
sido divulgado , superou as 
expectativas e lotou as 
arquibancadas do estádio. 

A Seleção de João Lisboa 
que tem a frente o treinador 
Pelé não conseguiu mostrar 
dentro de campo o seu 
verdadeiro futebol e não teve 
forças para parar o adversário. 
O Time realizou o coletivo 
apronto na sexta feira próxima 
passada, onde alguns jogadores 
ficaram ausentes, mas foram 
escalados |)elo treinador para o 
jogo com Porto Franco. Aliás 
Pelé foi criticado por vários 
torcedores, que procuram ajiós 
o jogo a reportagem da Rádio 
Capital no estádio Cafeteirào. 
Alguns afirmaram o que a 

iiP - 
* 

Jo/io Lisboa perde no cafeteirào 
equipe da galera já vem infelizmente o seu treinador 
batendo na tecla á vários dias. deixa a desejar. Os resultados 
A Seleção de João Lisboa tem estão aí, para quem tem dúvida, 
o melhor elenco do Copão, mas Com a derrota a seleção da 

Gameleira terá que vencer os 
seus próximos, com 
Tocantinópolis no próximo 
domingo em João Lisboa e no 
dia 9 de novembro e torcer por 
um tropeço de Porto Franco em 
Tocantinópolis. 

Ficha técnica do jogo: 
João Lisboa 1 x 2 

Tocantinópolis 
Local: Estádio Cafeteirào 
Gols: Capistano ( João 

Lisboa) Serginho e Bil (Porto 
Franco) 

Arbitro; Álvaro Cassiano 
Assistentes: Cloves Alves e 

Advaldo Fernandes 
João Lisboa 
Kelino, Tatá , Batata, Valdo 

e Fernando: Biro Biro Júnior 
Colinas ( Pança) Dinár ( Zé 

Neto) 
Marquinhos ( Capistano) 

Paulinho e Valdson. Tec: Pelé 
Porto Franco 
Sidney, Regis, Assis , Dilvan 

e Vaní : Marcones,( Dinak ) 
Jailson (Bebê) Tinó e Mareio 
: Bil e Serginho . 

Renda e público não 
divulgados. 

Sampaio Corrêa quebra tabú? 

Time joga sábado no estádio Castelão decidindo classificação c Ferroviário para sa 
O lime da Bolívia Querida 

venceu no domingo próximo 
passado dia 25 de outubro o 
Ferroviário do Ceará pelo 
placar de 1 x 0. 

O primeiro jogo aconteceu 
em Fortaleza. A vaga para a 
fase seguinte será decidida 
sábado dia Iv de novembro no 
estádio Castelão em São Iaiís. 
() Técnico Pinho escalou o time 
ofensivamente ,embora 
jogando na cada do adversário, 
mas os seus comandados 
renderam o suficiente para 
ganhar o jogo. 

Com a importante vitória 
que aconteceu em Fortaleza, o 
Sampaio joga por um simples 
empate no jogo do final de 
semana para passar a próxima 
quinta fase do campeonato 
brasileiro. 

Sampaio Corrêa retornou de 
Fortaleza na tarde de domingo 
e nesta terça feira começa os 
treinos visando o jogo de 
amanhã quarta feira com o 

H. 

Sampaio Corrêa vence Ferrím 
Moto decidindo o ponto de 
bonificação para o 
quadrangular final do 
campeonato maranhense de 
futebol. 

Presidente Manoel Ribeiro 
irá enviar nas próximas horas 
um ofício á CBF , pedindo a 
antecipação do jogo do 
campeonato brasileiro com o 

para sábado. O 
Presidente disse que os jogos 
no domingo o público não 
comparece em grande número, 
este o motivo do pedido de 
antecipação. 

O Técnico Pinho após o jogo 
agradeceu a Deus pela vitória 
e disse que o pensamento dos 
jogadores e comissão técnica 
está voltado para o jogo com o 
Moto. O Time do Sampaio 
espera vencer para provocar 
uma terceira partida e 
conquistar o ponto de 

bonificação. A Classificai^ 
para a fase seguinte Co 
brasileiro passa a ser uma das 
prioridades da Bolívia Querida. 

A Preocupação do treinador 
é com relação á Copa Norte/ 
Nordeste que deve começar no 
próximo domingo e o elenco do 
Sampaio é pequeno. Pinho 
afirmou ainda que terá que 
escalar time misto em alguns 
jogos. O Sampaio irá disputar 
três competições 
paralelamente. 

Ouro Verde é campeão da segundona 

Time vence Vera Cruz e estará na divisão de elite em 98 

O Campeonato amador de 
Imperatriz .segunda divisão 
teve a final domingo próximo 
passado as 9 horas no estádio 
municipal. Ouro Verde 2x2 
Vera Cruz, com o resultado 
o lime do Ouro Verde por ter 
realizado a melhor campanha 
ficou com o título. 

Conforme o regulamento 
do campeonato amador de 

Imperatriz, os dois times que 
ficarem nas melhores 
colocações na segunda 
divisão passam a primeira 
divisão no próximo ano. 

Ouro Verde e Vera Cruz 
entraram em campo 
domingo ,mas já estavam 
garantidos na divisão de elite 
do futebol Imperalrizense. 

O Jogo foi bem disputados 

digno de uma final. 
Os dois times 

apresentando um futebol e 
houveram poucas faltas, 
facilitando o trabalho do 
árbitro Carlos Magno. 

O Presidente da junta 
governativa do futebol 
amador esteve presente e 
passou as mãos do Capitão 
do Ouro Verde o troféu que 

levou o nome do saudoso Zé 
Ota. O mesmo foi jogador e 
treinador de vários time do 
futebol Imperalrizense. 

A Junta governativa do 
futçbol amador de 
Imperatriz, elogiou os dois 
times e a competição que foi 
disputada por cinco times, 
mostrou qualidade e 
transparência. 

Ltwe Jornal Capital 721 

Assim 0 Seu líder Diário 
2506 



JORNAL CALiiAL Terça-feira, 28 de outubro de 1997 □ marketing □ 1-11 

NUNCA FOI TAO FÁCIL COMPRAR! 

Vbce 

Refrigerador 
R$ 525,00 j vista ou 
1+23 Mensais de 

Porta reversível 
' Sistema de degelo tácil 
Porta - ovos removível 

' Gavetas para gelar líquido e garrafas : Design com formas arredondadas 
■ 293 litros 

39,50 

'íiw: 1+4 CHEQUES DE R$ 1 13,20 
W 

mm 

•L 

Cônsul^ 

10 PECAS 

NA GQIMPRA DE 
OUALQUER PRODUTO VOnSUI^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
2« 10*6 HECK 

Condicionador de ar 10.000 BTWs 
RS 678,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle de função simplificado 
* Termostato regulável 
* Filtro de ar removível 
' Gabinete galvanizado 
* Duas velocidades de ventilação 

49,90 

CHEQUES DE Ri 146,00 

Cônsul^ 

10 PECAS 

Fogão Retrycoski 
RS 125,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 4 Bocas 
* Tampa de vidro 
* Mesa inox 

9 40 

ouj^amKüiR$_ 26^95 

Petrycoski 

20 PECAS 

'/3SZ/EV/S AsCA//) ÁOJ/l 

: AC AIL ~ 

T\ 

Fa;a logo seu cadastro 

Ventilador 
RS 45,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

BRITANIA 

* Chave d 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm Hi 

S. 15 

OV 1+4 CHEQUES DE 9,70 10 PECAS 

TV 20" Cores 
RS 339,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

25,5o 

OU 1+3 CHEQUES DE R$ 89,70 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
* TV :VHF,UHF e CABO 
* Entradas de Áudio e Vídeo 

20 PECAS 

Vídeo Cassete 
RS 299,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

TOSHIBA 

34,40 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 66,00 

. a 
mmmm 

1 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
' Informações em Português/Inglês 
' VHF / UHF e CATV 
' Tracking automático 
' Limpeza automática • Timer 
' 100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 20 PECAS 

Bicicleta Barra Circular 
RS 164,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

HU-liWil 

18. 1,80 
JÈ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 35,35 30 PECAS 

Carro Galzerano Atlântico 
RS 139,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

' Assento reclinavel 
• Rodas dianteiras fixas ou livres 
* Travamento de rodas 

16. 00 
A 

OU /+*# CHEQUES DE R$ 29,90 
"Bl. 

10 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercádinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 01/11/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1+23) juros de ó,% a.m 12X (1+11) juros de 6,5% 
a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 % e 5% a.m,4X (1+3) juros de 3,9% a.m. Plano 

com ou sem entrada, pgtos. de 30 em. 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender 
no atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . 

Internet: http:// www.lilioni.com.br 
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Agente deverá se apresentar hoje 

Delegado Regional condena atitude tomada pelo 

agente da PC que atirou e matou menor 

— 
O agente da PC Valmir 

Barros dos Santos, 
maranhense, 38 anos de 
idade, deverá ser apresentado 
pelo advogado de defesa na 
manhã desta terça-feira. 
Valmir é acusado de ter 
disparado vários disparos 
contra sua companheira 
Regina Maria, com quem vive 
maritalmente a cerca de três 
anos. 

Os disparos atingiram o 
menor Rafael Bandeira, cujo, 
menor de apenas 6 anos de 
idade brincava em frente sua 
residência a pouco metros do 
local dos disparos. 

O casal não vinha tendo 
bons relacionamentos e de 
acordo com testemunhas que 
não quiseram se identificar 
este foi um dos motivos que 
levaram o agente da Polícia 
Civil ter perdido a cabeça e 
detonado vários tiros contra a 
companheiraValmir, após 
fazer um brilhante trabalho 
em Imperatriz no que diz 
respeito a segurança, havia 
sido transferido para a cidade 
de Bacabal, por determinação 
do delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu. O delegado 
Regional informou na manhã 
de ontem que o agente Valmir, 
era tido entre a equipe como 
um elemento de bom 

:LV 

Dr. Luciano Abreu diz que "Valmir" será punido de 
acordo com os rigores das leis 

comportamento. 
A reportagem também foi 

informada que o agente estava 
de folga e por isso se 
encontrava em um bar quando 
foi abordado pela 
companheira. Aborrecido ele 
teria sacado de sua arma e 
efetuado vários disparos. 

Novo decreto 
Conforme o Decreto N0 

2.222, de 8 de Maio de 1997, 
que regulamenta a Lei ng 

9437, de 20 de fevereiro de 
1997, que "institui" o Sistema 
Nacional de Armas-SINARM, 
estabelece condições para o 
registro e para o porte de 

arma de fogo, define crimes e 
dá outras providências, como, 
Art. 28. Porte de arma de fogo 
é inerente aos policiais 
federais, policiais civis, 
policiais militares e 
bombeiros militares. 

§ 1° Os policiais civis e 
militares e os bombeiros 
militares somente poderão 
portar arma de fogo nos 
limites da Unidade de 
Federação em que exercem 
suas atividades, exceto se 
houver convênio entre 
Estados limítrofes para 
recíproca validade nos 
respectivos territórios. 

2U Os servidores 
referidos neste artigo sujeitar- 
se-ão, naquilo que lhes for 
peculiar, as normas, deveres 
e restrições constantes dos 
estatutos ou dos atos 
normativos a eles aplicáveis. 

Caso Valmir 
Valmir Barros dos Santos, 

de acordo com o delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu, 
será submetido e punido com 
todos os rigores da lei. "O fato 
dele ser um agente, não faz 
com que nos aliviamos sua 
situação, ele tem que ser 
punido" disse o delegado. A 
companheira de Valmir apesar 
de ter recebido vários tiros 
não corre risco devida. 

Reconstituição de assalto 

não convence Delegado 

"Cláudio" nega acusações e continua afirmando que 

também foi vítima de assalto 

Recentemente o delegado 
Augusto Cabina e equipe 
estiveram fazendo a 
reconstituição do assassinato 
do pedreiro Pedro dos Santos, 
assassinato no início do mês de 
outubro quando se dirigia para 
o clube Casa Blanca na 
companhia de mais três 
pessoas, entre os quais um 
primo que também foi 
atingindo pelos disparos feitos, 
segundo ele, pelo elemento 
Cláudio da Silva. 

Por ocasião do assalto, a 
vítima teria sacado de uma faca 
tipo peixeira e aplicado vários 

golpes em "Claúdio", que teria 
evadido-se do local sendo 
minutos depois socorrido por 
uma patrulha da Polícia Militar. 

O reconhecimento de 
"Claúdio" foi feito no Hospital 
de Plantão. Os dois, o pedreiro 
e Cláudio teria ficado somente 
em um apartamento, Pedro, 
não resistindo aos ferimentos 
acabou falecendo horas depois. 

O primo de Pedro, e as duas 
mulheres que presenciaram o 
assalto afirmam que "Claúdio" 
é o elemento que proferiu os 
disparos contra a vítima. Antes 
de receber o atestado 

liberatório do médico, o 
delegado Augusto Cabina 

solicitou prisão preventiva para 
Claúdio. 

Opinião 

■ Nega acusações 

O acusado nega a participação no assalto, mas a Polícia diz 
que as evidências de participação tentativa de assalto seguido 
cie homicídio esta sendo cada vez mais evidente. "Cláudio" diz 
que também foi assaltado, mais ao chegar no local indicado 
por ele, ninguém o reconhece e afirmam que no setor não 
assalto a vários anos. 

Baseado nas acusações o delegado Augusto Cabina esta 
concluindo o inquérito para que seja enviado para a Justiça o 
mais rápido possível. Enquanto isso o acusado continua 
recolhido em uma das celas da CCPJ. 
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A visão lúcida 

do coronel 

-••••••• 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 
Segurança e tranqüilidade. 

Foi isso o que proporciou à 
população de Imperatriz o 
coronel Manoel Moreira de 
Jesus Bastos, quando esteve 
no comando do 3° Batalhão da 
Polícia Militar do Estado do 
Maranhão (PM-MA). 

O povo daqui conseguiu ter 
paz e calma durante todo o 
tempo em que o coronel 
Bastos esteve trabalhando na 
cidade. 

Promoveu maior 
organização na PM-MA 
quando esteve na direção 
geral do 3° BPM, dando uma 
nova vida a institiuiçào e 
fazendo com que o povo 
ficasse certo de que, quando 
necessitasse do apoio policial, 
o aparelho por ele comandado 
estaria sempre a sua 
disposição, mesmo sendo na 
parte da noite ou em feriados. 

O coronel Bastos segue o 
mesmo pensamento que tem 
Roberto Campos, economista 
e diplomata, deputado federal 
pelo PPB do Rio de Janeiro, 
que afirma "todo mundo gosta 
de segurança e tranqüilidade. 
Todo mundo deseja sempre 
alguma coisa a mais, e 
ninguém quer arriscar-se a 
perder coisa alguma. Isso 
parece tão óbvio que o leitor 
talvez se pergunte se é o caso 
de dizê-lo. Mas é porque 
algumas das discussões mais 
complicadas que ocorrem nas 
sociedades contemporâneas, e 
em nosso próprio País, têm a 
ver exatamente com as 
enormes distâncias entre os 
nossos desejos materiais e os 
meios de satisfazè-los". 

Estou solidário, outra vez, 
com as medidas tomadas pelo 
coronel Bastos, agora na 
condição de comandante da 
Polícia Militar do Estado do 
Maranhão I)irigrainsliluicão 
com o propósito do mudar sua 
imagem e torná-la 
efetivamente digna da 
confiança da comunidade 
maranhense. 

Trabalhando em São Luís, 
desde quando fora transferido 
de Imperatriz, elo mostra força 
de vontade e austeridade 
naquilo que faz. No entanto, 
trata-se de uma gestão 
pluralista, já que conta com 
respaldo comunitário. E tudo 
tem o seu objetivo. 
Acompanhe-me, por favor. 

Porém, visando apenas 
incrementar o aparelho 
policial e oferecer maior 
segurança à população, 
sobretudo as pessoas que 
vivem em regiões conflitantes, 
exemplo de Imperatriz até 
bem pouco tempo. 

E que, apesar da deficiência 

ainda hoje verificada, 
policiais PM's não medem 
esforços para prestar o 
devido socorro ao povo 
quando ele é reivindicado. Já 
tive a grata satisfação de 
constatar o que estou 
ratificando. 

O coronel Bastos 
permanece com pulso forte e, 
agora, lá em São Luís, 
anuncia correr com força 
total atrás dos autores de 
"rachas". 

Muitas vidas já foram 
ceifadas em conseqüência da 
ação dos "filhinhos de papais" 
que circulam em alia 
velocidade pelas rmm da 
capital lusitana. 

Não respeitam ninguém e, 
em alguns casos, promovem 
os "rachas" em plena luz do 
dia. No sábado passado, por 
exemplo, um vendedor 
ambulante foi morto nas 
imediações de uma praça 
localizada no centro da Ilha- 
Capital.Tal qual ainda 
Roberto Campos, que é autor 
do livro "A Lanterna na 
Popa", acredito que esta. i 
sendo sacudidos, aqui no 
Brasil, por uma onda de 
mudanças, que nos pegaram 
em cheio depois de vivermos 
muitos anos de costas para o 
mundo, no gozo corporativo 
de oligopólios bem 
protegidos, sob a sombra 
clientelística de um Estado 
irresponsavelmente 
frondoso e cada vez mais 
incompetente, misturando 
inflação, palavras de ordem 
nacionalistas e faz-de-conta 
"social".E por isso que, de 
peito aberto, uso as páginas 
desse jornal para dizer que o 
coronel Bastos tomou uma 
iniciativa que deve rec. Ir 
o apoio da comunidade 
não só de São Luís, mas 
também de Imperatriz, 
tendo em vista que a 
cidade continua sofrendo 
os males deixados pelos 
"donos da velocidade". 

Um não maiúsculo aos 
motoristas irresponsáveis 
que tomam conta de nossas 
estradas. O coronel Bastos 
disse que vai jogar duro 
contra essas pessoas. 

Muitas das viaturas 
policiais que estão 
percorrendo avenidas e ruas 
de nossas cidades, foram 
viabilizadas em face da lula 
empreendida pelo coronel 
Manoel Moreira de Jesus 
Bastos.O povo de Imperatriz 
acredita na força e na 
responsabüidade para com 
seus deveres. O Maranhão é 
todo Bastos, para melhor 
segurança. Parabéns, pela 
visão lúcida e coerente, 
coronel Bastos. 
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