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5í carniça é uma 

em Imperatriz, 
. "eocupações do prefeito eleito 

lldon Marques de Souza 

•es 

JC 

O retomado t^xotórico 
Pcof» Zen assina seu 
h»r(>sc«ix) no Jornal Capital. 
O Prof Zeo é reconhecido 
internacionalmente por 
realizar metodologias de 
aferiçãt) para mapas astrais. 
Pagina A B. 

Leia a coluna Imperatriz 
Urgente. A primeira coluna 
ligada diretamente com a 
Internet. Todos os dias 
Francisco do Vale publica 
um de seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. Não 
deixe de ler Página 1C. 

■ Futebol 

Único invicto 

da segundona, 

Guarani vence 

Apil e 

conquista o 

título de 

campeão da 

chave A. 

Página 6A. 

Economia 

Estado do Tocantins 

vai criar Banco Estatal 

O Governo do Estado 

do Tocantins anunciou 

esta semana a intenção 
de criar uma instituição 

financeira gerida pelo 

Estado, O Banco de 

Desenvolvimento do 
Tocantins, BDT. O novo 

Ganeleiros 

Ednardo 

0 Caneleiros Bar, 

um dos principais 

poinfs da cidade, 

apresenta show 

nesta sexta-feira, 

18, com o cantor 

Ednardo, que entre 

apresenta 

na sexta 

outros sucessos, é 

autor e intérprete 

de "Pavão 

Misterioso" e 

"Artigo 26". Vale a 

pena conferii. 

Página 3B. 

banco deverá iniciar suas 

atividades somente em 
março do próximo ano. 

Página 3B. 

■ Amarante 

Normas do 

Ibama impedem 

que a indústria 

desenvolva o 

munitípiode 

Amarante. 

Predestinado à vitória, lldon Marques de Souza 

mostra a sua história; a história da política feita com 

competência e seriedade, na luta para ser candidato, 

■para transpor os obstáculos da política e os 

adversários rumo à vitória definitiva. 

Foram pelo menos cinco meses de pura tensão, desde que lldon Marques 

deixou a interventoria do Estado no município de Imperatriz, para se 

candidatar ao cargo de prefeito, ocupando assim a administração municipal 

de fato e de direito, através do voto, escolhido pelo povo. No início vieram 

as dúvidas lançadas pela oposição sobre a legitimidade da candidatura de 

lldon. Depois foi a vez do^ PMDB vilipendiar sua filiação ao partido. Vencida 

a convenção partidária, registrada a candidatura, veio a oposição com três 

processos impugnatórios na Justiça. Vitória na Justiça de Imperatriz. Nova 

vitória no TRE, em São Luís. Mas faltava a decisão final. Enquanto isso, 

lldon vencia esmagadoramente as eleições nas urnas. 34 mil votos. 14 mil 

de diferença sobre o segundo, e vinte e tres mil de vantagem sobre o terceiro 

colocado. Finalmente veio a decisão de Brasília na tarde de terça-feira, 15 

de outubro. Ildão vence no TSE, 7x0. Pagina 3A. 

Taxista critica 

Justiça e Legislativo 

Pelo andar da carruagem 
ainda falta muito para que a 
polêmica criada pelos taxistas 
em torno do novo serviço de 
transporte oferecido à 
população pelos moto-taxistas 
tenha uma solução satisfatória 

■ Receita Federal 

para os dois lados. Os taxistas 
não aceitam a manutenção do 
novo serviço, que está com 
projeto de regulamentação 
tramitando no Legislativo 
Municipal de Imperatriz. Por 
outro lado, as críticas dos 

taxistas se estendem também 
ao Judiciário, que impede a 
expansão dos táxis que 
pretendem realizar corridas 
para Açailândia e Itinga, mas 
são barrados pela polícia por 
ordem judicial. Página 4B. 

Restituição de mais um lote 

N Í Ü 

a 

O teriado municipal da do quarto bte de restãuições do beneficiados os contribuintes 
padroeira de Imperatriz acabou Imposto de Renda de 96. ano base que entregaram suas 
adiando do dia quinze jiara o dia de 95. A caratitTÍstica deste lote declarações em formulários 
dezesseis o início da restituição de restituição é que só serão Página 4B. 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor: 
Muitos políticos de 

carreira já estão 
anunciando que serão 
candidatos nas eleições de 
98. Espero que o povo dê a 
resposta para estes 
políticos nas urnas, 
exatamente como fizeram 
nas últimas eleições, 
precisamos mostrar que o 
povo tem hoje uma nova 
mentalidade, sabe muito 
bem o que bom e o que não 
é bom para nossos estados, 
cidades e principalmente 
para o país. A escolha do 
presidente ê muito 
importante para que o 
Brasil se desenvolva lá 
fora, para que ganhemos 
credibilidade e assim 
investimentos para o país. 
C) próximo presidente tem 
que ser uma pessoa 
inteligente, que saiba 
reconhecer as nossas 
prioridades, e na minha 
opinião a prioridade do 
Brasil no momento, é sem 
dúvida a geração de novos 
empregos, a quantidade de 
pessoas desempregadas 
no país atualmente é coisa 
de louco. É preciso 
reverter o quadro não 
adianta nada termos uma 
inflação zero, e não termos 
condições econômicas de 
desfrutar do que nos está 
sendo oferecido, 
precisamos de dinheiro no 
bolso para suprir nossas 
necessidades. 

Narciso An to mio do 
Nascimento 

Bairro Jardim 
Morada do Sol 

Sr. Editor: 
Um fato que vem e 

preocupando 
imensamente, é a falta de 
condições dignas de 
moradia para dezenas de 
famílias imperatrizenses. 
Não estamos vivendo em 
um grande centro, onde 
isso já virou rotina, 
estamos falando é de 
Imperatriz do Maranhão, 
uma cidade situada no 
Portal da Amazônia na 
Região Nordeste, formada 
por pessoas dos mais 
diversos lugares do Brasil 
e do exterior, uma cidade 
cheia de oportunidades, 
entrada e saída de vários 
estados. Não ê possível 
que isto esteja 
acontecendo aqui e nossos 
governantes não tomem 
nenhuma providência para 
resolver este problema tão 
grave e tão fácil de ser 
solucionado. Bastaria a 
instalação de algumas 
empresas, e todas estas 
famílias estariam 
empregadas, tendo 
condições de pagar um 
local decente para 
viverem, comprar 
alimentação para seus 
filhos e calculá-los em uma 
escola pública. Mas porque 
que as pessoas que tem o 
poder para tomar estas 
decisões não fazem nada? 
Não consigo acreditar no 
que os meus olhos estão 
me mostrando, chega a ser 
desumano o que está 
acontecendo em 
Imperatriz. 

Pedro Magalhães de 
Almeida 

Bairro Três Poderes 

N acionalismo X 

intemacionalismo 

O gênio de Stalin desfaz uma contradição 

1» 
1 

Pedro, o Grande não pediu licença ao 
iniciar o império russo 

Quando o mundo já estava se 
acostumando ao ritual dos países 
que renunciam a parcelas 
expressivas de sua soberania 
para associar-se a outros, vêm as 
repúblicas que constituíam a 
antiga União Soviética e 
('iicenam o sh( )W o|«tsto. Quant 1( > 
já havia entrado para o reino das 
verdades indiscutíveis que o 
futuro não tem fronteiras e que a 
tendência são associações como 
a Comunidade Européia, vêm 
nações recentemente 
ressuscitadas dos livros de 
história para os noticiários de TV 
e exibem um nacionalismo que 
acredita obsoleto como uma 
carga de cavalaria. 

O mesmo ocorre na 
Iugoslávia, em forma de tragédia, 
enquanto se entredevoram 
sérvios, croatas e eslovenos. 
Teria o filme da História voltado 
para trás? Teria o projetor 
enguiado em algum ponto antes 
da I Guerra Mundial? A resposta 
é não. Na verdade é apenas 
aparente a contradição entre a 
voga internacionalista que marca 
este final de século, caracterizada 
pela integração de povos e de 
economias e o nacionalismo 
redivivo do leste. Há perfeita 
coerência entre as duas 
tendências, e tudo se explica 
quando se atenta para as 
conclusões de um jovem 
bolchevique que, em 191!». 
debruçou-se sobre questões 
semelhantes, num trabalho 
intitulado O Marxismo e as 
nacionalidades. Seu nome: josef 
Vissarionovilch Djugatchvili. 
Vulgo Stalin. 

Ele mesmo. Stalin, entre 
outras coisas horrendas, passaria 
para a posteridade como um 

trucidador de nacionalidades. 
Mas, como para provar que na 
juventude também teve um 
coração, além de uma mente 
lúcida e idealista está lá sua tese 
de 1913, de que dá notícia o 
escritor Isaac Deutscher, em sua 
biografia clássica do tirano 
soviético. "Todos os povos 
oprimidos i)elo czar deveriam ter 
a liberdade de se deparar da 
Rússia e se constituir em Estado 
Independente", escreve 
Deutscher, resumindo o 
pensamento de Stalin. "É 
verdade que o socialismo não 
favorecia os seoaratismos 
nacionais. Sua meta definitiva era 
a sociedade socialista 
internacional. Mas, conforme 
afirmava Stalin, a sociedade 
socialista internacional só 
poderia ser fundada mediante 
acordo voluntário dos jxivos que 
a integrariam; e acordo 
voluntário significaria que cada 
nação deveria conquistar, em 

primeiro lugar sua completa 
liberdade." 

"Acordo voluntário", eis a 
expressão que fornece a chave 
para superar a aparente 
contradição entre o atual surto 
nacionalista no Leste e a 
tendência mundial à 
internacionalização. Na verdade 
não havia "acordo voluntário" 
algum entre as diversas nações 
que compunham a URSS. Se 
Pedro, o Grande (1672-172!)), 
não pediu licença a ninguém 
quando começou a construir o 
imjiério russo, conquistando os 
povos do Báltico e 
empreendendo as primeiras 
incursões ao Mar Negro, a 
mesma tradição foi seguida i )elos 
comunistas. No início, deram-se 
agenerosidades como ceder, de 
graça, a independência à 
Filândia. Logo, porém, as 
veleidades independentistas 
passariam a ser sufocadas a ferro 
e fogo. notadamente sob Stalin. 

: : 

Tanques na Guerra 

O que distingue o 
nacionalismo atual de seus 
antecessores históricos é o 
acordo voluntário. A 
Comunidade Européia baseia-se 
no cabal consentimento dos 
países associados e nem 
ausência de qualquer 
preeminência constrangedora de 
um dos membros sobre os 
outros, ao contrário de todas as 
anteriores associações 
européias, do império de Júlio 
César ao Reich de Hitler, 
passando por Carlos Magno e 
Naixfieão Bonaparte. Essa é a 
grande novidade. Na União 
Soviética, o que aconteceu foi 
que o suposto país do futuro, a 
sociedade de vanguarda que era 
anunciada pelos bolcheviques, o 
que fez foi prolongar a vida do 
último grande império do 
passado, erguido e mantido nos 
mesmos moldes imperativos e 

Civil da Iugo s lá via 

truculentos do Império Otomano 
ou do Império Austro-Húngaro. 

Para voltar ao jovem pensador 
Stalin antes de qualquer coisa as 
nações precisam conquistar sua 
liberdade. E isso o que estão 
fazendo as antigas repúblicas 
soviéticas. Uma vez livres e 
soberanas, aí sim podem se 
permitir os acordos voluntários 
de associação. E possível que o 
gesto praticado na semana 
passada pela Rússia e pala 
Ucrânia, ao selar um acordo de 
cooperação fora do quadro da 
União Soviética, para o qual em 
seguida convidaram outras 
repúblicas, marque a 
passagem do 
intemacionalismo do passado, 
cujo nome é imperialismo, 
para o intemacionalismo 
baseado na igualdade e no 
consentimento que se anuncia 
para o futuro. 
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Justiça 
Finalmente o Tribunal 

Superior Eleitoral em sessão 
plenária realizada na tarde- 
noite da última terça feira 
julgou e retificou que o 
empresário e ex-interventor 
Ildon Marques é elegfvel, 
colocando um final feliz nesta 
novela que já deu tantò o que 
falar. 

Capítulos 
Os capítulos finais da 

novela nem chegaram a criar 
um clima de suspense, pois a 
última cena já estava 
programada pelo maior 
interessado na 
inelegibilidade, o deputado 
federal Sebastião Madeira , 
que e ruma- decisão 
surpreendente benefiéiou o 
seu adversário Ildon 
Marques. 

Julgamento 
A ação de imaginação da 

candidatura de Ildon 
Marques havia entrado na 
pauta do julgamento 
aproximadamente às 4 horas 
do último dia 3 de outubro, 
dia das eleições, quando o 
advogado de" Sebastião 
Madeira ex-ministro Célio 
Silva pediu vistas no 
processo, suspendendo 
assim a votação. 

Premeditação 
O pedido de vistas no 

processo foi premeditado e 
devidamente autorizado por 
Sebastião Madeira, que na 
pior das Hipóteses imaginava 
que venceria as eleições e 
poderia deixar o julgamento 
da ação para depois. 

Incompetência 
Na verdade, contar com o 

poder de influência do ex- 
ministro Célio Silva, que era 
principal trunfo de Madeira, 
acabou resultando em uma 
confissão pública de 
incompetência, de falta de 
conhecimento jurídico e a 
certeza de que a sua 
influência de deputado 
federal pelo PSDB. o partido 
de FHC, nada representa em 
julgamento realizado pelo 
TSE. O Julgamento foi 
jurídico, e não político, 
conforme esperava Madeira. 

Acordo 
Segundo observadores 

políticos que tiveram acesso 
à campanha de Sebastião 
Madeira, ele teria feito um 
acordo com a governadora 
Roseana Sarney para que o 
processo fosse retirado da 
pauta de votação do TSE. As 
bases do acordo nunca foram 
reveladas. 

Desemprego 
A tendência natural em 

período de crise é de 
recrudescimento de 
desempregados no mercado 
de trabalho. Na Região 
Tocantina o problema é mais 
grave jjorque a governadora 
do Estado além de impedir a 
instalação de novas 
empresas, contribui de 
forma sistemática para o 
fechamento das existentes. 

Política 
A política desenvolvida 

por Roseana Sarney já 
impediu que empresas 
importantes se instalassem 
em Imperatriz. Balsas e 
Açailândia, levando-as para 
São Luis com o oferecimento 
de incentivos fiscais e outras 
benesses do Governo. 

Fechamento 
O maior e principal grupo 

madeireiro de Açailândia 
está encerrando suas 
atividades e outras empresas 
devem seguir o mesmo 
exemplo até o final do 
próximo ano, estendendo-se 
a gravidade do problema 
liara Imperatriz, onde o 
maior exportador de 
madeira pode transferir-se 
para o Estado do Pará. 

Programa 
Embora a governadora 

anuncie que o seu governo 
está preocupado com o 
social, permite que o 
desemprego aumente a crise 
na Região Tocantina, o que 
certamente deve contribuir 
para o aumento da 
criminalidade. 

Para 
meditação 

"Não temas porque eu 
sou contigo: nào te 
assombres porque eu sou o 
teu Deus; eu te fortaleço, e 
te ajudo e te sustento com a 
minha destra fiel". ( IS 41- 
10) 

Utilidade Pública 17/10/96 

Policia Militar • 
Delegada de Planiào   
Corpo de Bombeiros i; 
Hospital de Plantio (Geral) . 
Hospital de PLaatto (Pediatria) 
Aeroporto : 

190 
722-1287 

MaterOmica 
São Vicente 

Kstaçâo de Trem 
Hemomat , 
Tropigás  
Paragás .■ 

723-2260 
W-2737 
721-4528 
imm 

Afcóoücoi Anônimos 
Prefeifura Munidpâ i 
Câmara Munidpaí 

jm 
722-li 

mi 
22-1748 

Fórum Henrique Dc La Roque 
Disque Boi m Moita , 
Defesa do CoTmanirfoj -  
Cemar 

LMM 
im 

196 
; Çâetna_ 
Cúuctos 
Reeeita Fedetif 'JL; 
Secreraria Estadual da Fazenda; 
Foficia Federal JJMl 

MM, 
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lldon Marques 

A História de um Vencedor 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

656 dias. Excelência, de 
todas as coisas que a 
senhora prometeu para a 
Região Tocantina, hoje vou 
cobrar somente duas, que 
eu e toda a população 
i m p e r a t r i z e n s e 
consideramos 
imprescindíveis. Trata-se 
da segurança pública tão 
sonhada e da saúde 
governadora. A senhora há 
de convir comigo 
excelência, que são duas 
reivindicações fáceis de 
serem cumpridas e de vital 
importância para todos 
nós. Querer viver em uma 
cidade onde existi1 

segurança para podermos 
sair e retornar a nossas 
residências sãos e salvos 
não é nenhuma utopia é um 
sonho até fácil de ser 
alcançado, se por acaso 
tivermos um governo que 
se preocupe com o bem 
estar de seus cidadãos. Sua 
outra promessa de 
campanha e até o momento 
não cumprida, é com 
relação a saúde pública. A 
população menos 
favorecida 
economicamente necessita 
de um bom sistema de 
atendimento coisa que 
nunca tivemos. O Socorão, 
sai ou não sai, 
governadora? 

Os notáveis 
do Congresso em 98 

Em 98 teremos uma 
enxurrada de candidatos a 
Câmara Federal. Os 
deputados Sebastião 
Madeira e Davi Alves Silva, 
vão tentar a reeleição, 
jornar Fernandes e José de 
Ribamar Fiquene, ambos 
tem uma boa base política. 
'• certamente terão chance 
de conquistar uma vaga na 
Câmara, mas devido ao 
desgaste sofrido por 
Fiquene na eleição de 03 
de outubro, dos dois é 
Jomar que tem mais 
chances. O ex-depulado 
estadual Chico do Rádio 
também vai disputar as 
eleições, mas tem que 
começar a trabalhar 
imediatamente em sua 
campanha, pois está 
afastado da política há dois 
anos, e isso o deixa em 
desvantagem com relação 
aos- demais. Deoclides 
Macedo, vai contar com o 
apoio de todos os prefeitos 
que conseguiu eleger na 
disputa ao Congresso 
Nacional. E finalmente 
surge um novo nome entre 

os políticos de carreira, é 
o do Médico Haroldo 
Chagas proprietário do 
Hospital Santa Maria, tem 
grandes chances de 
conquistar uma cadeira na 
Câmara devido ao respeito 
de que goza diante dos 
imperatrizenses. 

Ildão 
7x0 no TSE 

O prefeito eleito lldon 
Marques de Souza, pode 
dizer que ê realmente o 
homem que comandará a 
cidade de Imperatriz 
durante os próximos 04 
anos. O Tribunal Superior 
Eleitoral, desacatou o 
pedido de impugnação à 
candidalura do Ildão por 7 
votos a 0. Uma grande 
vitória. Uma vitória que 
comprova o que o povo já 
havia decidido nas urnas, 
lldon pode e vai governar 
Imperatriz mais uma vez. 

A dança 
dos lobos 

São vários os 
vereadores que estão 
colocando seus nomes 
para disputarem a 
presidência da Câmara 
para o biênio 97/98;- 
Alguns deles estarão 
cumprindo o primeiro 
mandato, é o caso de Mary 
de Pinho e do doutor 
Arnaldo Alencar, os outros 
estão do segundo mandato 
pra frente e são maioria, 
entre eles estão Adhemar 
Freitas, Valmir Izídio, Joel 
Costa. O prefeito eleito 
lldon Marques, acredita 
que qualquer que tenha 
experiência, poderá ser 
um bom presidente. 

Festejo de Santa 
Te reza D'Ávila foi 

um sucesso 
Foi encerrado ontem 

com sucesso os festejos 
em honra a Santa Tereza 
D'Avila. Mantendo a 
tradição dos anos 
anteriores,-foi realizada 
uma procissão pluvial, em 
seguida uma missa que 
reuniu mais de dez mil 
fiéis e por último, 
encerrando as 
homenagens, cerca de três 
mil pessoas participaram 
da última noite de 
quermesse. Este ano, a 
organização do festejo 
contou com a colaboração 
direta de Francisco 
Almeida, gerente do 
Paraíba e de Fernando, 
diretor da Rebil, 
distribuidora dos produtos 
Cerpa na região. 

■ Periferia 
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A presençn de lldon Mnrqae* foi o mm* importante 
puni à população dn periferia da cidade 

Foi uma autêntica corrida de 
obstáculos, o percurso feito i)or 
lldon Marques de Souza, entre 
a sua estabilizada vida de 
empresário e a condição de 
prefeito eleito de Imperatriz. Se 
alguém imaginava que a última 
barreira caiu com esmagadora 
vitória de 3 de outubro ê porque 
não sabia que residiam em 
Brasília as últimas doses de 
dificuldade: três pedidos de 
impugnação, em grau de 
recurso ao Tribunal Superior 
Eleitoral, que só foram cair no 
começo da noite de terça-feira 
passada - doze dias após a 
eleição - quando os sete 
ministros do TSE sepultaram, 
por sete votos a zero, as últimas 
apelações dos candidatos 
derrotados, ratificando o 
julgamento do juiz Gervásio 
Protásio dos Santos Filho - de 
Imperatriz •- e do Tribunal 
Rêgióríal Elêilórãl do Maranhão, 
bem como opinião do Dr. 
Aureliano Neto- também juiz de 
imperatriz - várias vezes 
manifestada em artigos 
publicados em jornais. 

-Até para contar a trajetória 
de lldon Marques, é necessário 
que se tenha muito fôlego - diz 
um dos assessores do prefeito 
eleito .Fôlego foi o que não 
faltou a lldon que, em nenhum 
momento, demonstrou 
desânimo. As barreiras tanto 
existiram no campo da justiça, 
levantadas pelos adversários, 
como a nível de boatos, que 
contaminaram a cidade de 
dúvidas durante toda a 
campanha. Especialistas 
calculam que esses boatos, 
colocados de forma tão 
insistente, desestiraularam 
muitos eleitores convictos de 
que votariam e lldon - daí o alto 
índice de abstenção. 

Ildão 

O primeiros obstáculo 
colocado diante de lldon 
Marques foi justamente o seu 
ingresso na vida pública, o posto 
de interventor estadual na 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, A cidatle vivia o caos, 
com todas as ruas e praças 
tomadas pelo lixo, funcionários 
com seis meses de salários e 
mais o décimo terceiro salário 
do ano anterior atrasados, 
professoras em greve e a 
população inteira desesperada. 
- Por dia inúmeras famílias 
deixava Imperatriz rumo a 
outras cidades, a cada mês, 
várias casas comerciais 
baixavam as portas, gerando 
centenas de desempregos. Os 
cofres da-prefeitura estavam 
vazios e o interventor teve que 
valer-se de muita criatividade e 
do seu poder de gerenciamento 
para suj x-rar a primeira barreira. 

O segundo obstáculo, lldon 
Marques encontrou dentro do 
seu primeiro abrigo político, o 
PMDB, partido no qual o então 
interventor se filiou como única 
opção de densidade eleitoral: 
terminados todos os prazos, no 
dia da convenção para a escolha 
do candidato peemedebista, 
detecta-se em meio aos 
convencionais, focos 
dissidentes - falou-se até em 
compra de convencionais por 
agentes de outros candidatos 
de outras siglas que já anteviam 
as dificuldades para vencer 
Marques. Mesmo com a 
desistência de outro 
peemedebista ã candidatura do 
prefeito - o engenheiro 
Welinghton Costa - ainda assim 
alguns convencionais votaram 
contra lldon Marques. 

Depois veio a seqüência de 
pedidos de impugnação na 
justiça, dois por iniciativa do 

candidato José Fiquene e um do 
tucano Sebastião Madeira: a 
cada véspera de julgamento, 
uma festa dos autores das 
ações, criando um clima de 
muita preocupação em meios 
aos segmentos de apoio a lldon 
Marques. "Era o terrorismo da 
contra-informação, praticado 
pelos adversários já 
conscientes de que, no voto, 
jamais teriam chance. De certa 
forma, o clima de perseguição 
estabelecido contra lldon 
Marques tornou os autores das 
ações antipatizados por muita 
gente, mas as incertezas que 
eles criaram quebrava o clima 
de entusiasmo de muitos 
seguidores do candidato lldon 
Marques", - declara a 
assessoria do prefeito eleito. 

.0 primeiro julgamento 
contra a candidatura de lldon 
Marques foi em Imperatriz, 
logo no início da campanha no 
rádio, na tv e nas ruas: o ex- 
interventor ultrapassou o 
terceiro obstáculo, com a 
decisão do juiz Gervásio 
Santos, que o considerou 
elegível, levando Madeira e 

Fiquene a recorrerem ao 
Tribunal Regional Eleitoral, em 
São Luís, que, vinte dias depois, 
também julgou todos os 
processos contra o que pediam 
os adversários de lldon 
Marques de Sousa: o quarto 
obstáculo vencido pelo 
candidato. 

O último recurso, na busca 
da inelegibilidade de lldon 
Marques, Madeira e Fiquene 
foram buscar em Brasília, no 
Tribunal Superior Eleitoral. E 
desse recurso, os dois passaram 
à prática do "terrorismo da 
desinformação", procurando 
confundir os eleitores: a todo 
instante era anunciado que lldon 
não era mais candidato. O 
candidato Sebastião Madeira 
chegou a fazer comentários 

dizendo da influência que ele 
teria na decisão de Brasília, por 
ser deputado federal do PSDB, 
o que, na prática não se 
confirmou. 

Os recursos elevados a 
Brasília acabaram não sendo 
julgados antes de 3 de Outubro, 
mas isso não fez com que 
Madeira e Fiquene- 
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Todos fizeram questão de abraçar lldon Marques durante 
a campanha num gesto de gratidão 

desarticulasse a rede da má 
informação: até o dia da eleição 
as ruas da cidade eram cobertas 
de panfletos dizendo da "queda 
da candidalura de lldon 
Marques". Milhares de pessoas 
votara em dúvida e muitas 
outras até desistiram de votar, 
ficando em casa. "Essas 

■mentiras feriram o processo 
democrático, inibiram uma 
manifestação mais densa do 
nosso povo, mas fica como mais 
uma lição contra os que 
praticam a política da mentira 
e da perseguição" - desabafa 
lldon Marques. 

O resultado de 3 de outubro 

foi o quinto obstáculo vencido 
por lldon Marques. Os 
adversários ainda propalaram 
que a decisão de Brasília 
reverteria o resultado da 
eleição, deixando dezenas de 
milhares de pessoas 
apreensivas. Enfim, veio o 
resultado do TSF, na noite de 
15 de outubro. Segundo lldon 
Marques. "Se não pôde ser no 
dia das crianças, íoi "bom 
também que tenha sido no dia 
das professoras a última palavra 
a favor da nossa eleição"- numa 
referência a dois segmentos da 
população de Imperatriz mais 
empenhados na sua campanha. 

A humildade da vitória 

Em entrevista concedida na 
noite de terça-feira, durante 
edição extraordinária do 
programa Imperatriz 24 Horas, 
a ê onor Farias, lldon Marques 
de Souza fez questão de frisar 
que não existem pessoas 
vencedoras ou vencidas - existe 
sim a vitória de uma nova idéia, 

de um novo ideal. lldon 
Marques também fez questão 
de ressaltar que Imperatriz 
viverá um novo tempo a partir 
de janeiro de 97. Ele foi o 
responsável por esta mudança 
de mentalidade coletiva, e que 
ficou, inclusive durante a 
campanha, registrado quando, 

mesmo atacado moral e 
politicamente durante os 
programas eleitorais por seus 
adversários, manteve a 
serenidade e a determinação de 
jamais agredir quem quer que 
fosse, lldon agradeceu a 
confiança que a grande maioria 
depositou em seu nome e 

tornou relevante que a sua 
vitória foi a do "não" - não às 
promessas, não ao 
assistencialismo, não às 
situações ilusórias que tem 
oprimido o povo. Vou fazer uma 
administração voltada para o 
meu povo, para a minha gente - 
afirmou. 

TCI 
TCI 

VALÊTRÀNSPORTE 

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 

. Jesejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários, 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Emancipação 

Prefeito de São Miguel bota a boca no trombone 

Ex-govemador do Tocantins 

critica Siqueira Campos 

Um dos problemas mais 
comuns, já anunciados 
amplamente por vários 
segmentos, principalmente a 
imprensa regional, é a falta de 
recursos que os 
administradores do novos 
municípios criados no 
Maranhão irão enfrentar. A 
exemplo disso existem as 
críticas deflagradas pelo 
prefeito Otacílio Gregório, de 
São Miguel do Tocantins, 
referente, principalmente, à 
falta de condições financeiras 
a que seu município foi 
relegado. 

Emancipado e instalado em 
92, a nova unidade 
administrativa de São Miguel 
do Tocantins foi só festa para 
as eleições municipais, que 

teoricamente refletiam a 
vontade popular no exercício 
democrático do sufrágio 
universal, o voto. Na prática, 
tudo conversa fiada. Venceu as 
eleições Otacílio Gregório. O 
discurso de progresso era 
proeminente. Mas, sem verbas, 
sem recursos, provimento 
financeiro. nada de 
desenvolvimento foi possível 
nos quatro anos de 
administração que o prefeito de 
São Miguel teve de enfrentar. 
E o pior. Agora, ao final de seu 
mandato, tem muito pouco o 
que prestar contas à sua 
comunidade porque pouco, ou 
quase nada foi possível realizar. 
Até mesmo a prefeitura e a 
câmara de vereadores ainda 
funcionam no prédio de uma 

antiga escola porque não houve 
dinheiro para construir a 
estrutura física da 
administração municipal. 

Otacílio Gregório botou a 
boca no trombone, e com toda 
razão, afirma que não teve 
durante sua administração 
apoio de qualquer esfera 
superior, nem Estado, nem a 
União Federal investiram no 
município, até mesmo como 
determina a constituição no 
caso do Tocantins, onde o 
próprio governador Siqueira 
Campos vive em Brasília 
cobrando do governo 
brasileiro os compromissos 
sociais para com seu estado. 
Esta, infelizmente, será a 
realidade da maioria dos novos 
municípios daqui a 4 anos. 

■ Acailándia 

Pagamento do funcionalismo 

sai na segunda-feira, dia 21 
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lide mar Gonçalves, prefeito de Açailândia 

funcionalismo público do 
município. Apesar de não ter 
conseguido eleger seu sucessor, 
Ildemar tem realizado um 

O prefeito de Açailândia, 
Ildemar Gonçalves, anunciou 
I )ara a próxima segunda-feira, 21 
de outubro, o pagamento do 

governo de expressão, 
conseguindo saltai* obstáculos 
dentro das possibilidades 
financeiras do seu município, 
para manter o percentual anual 
de crescimento de Açailândia. 
Sem sombras de dúvidas, na 
região não houve qualquer 
município que houvesse 
alcançado o progresso 
econômico gerido em 
Açailândia durante os últimos 
quatro anos. Mesmo assim os 
problemas também foram 
muitos. O pagamento do 
funcionalismo foi dos 
obstáculos mais terríveis 
enfrentados por Ildemar 
Gonçalves, que anunciou a 
quitação do débito do município 
para com o funcionalismo 
público municipal, para a 
próxima segunda-feira. 

Em recente visita à 
região do Bico do Papagaio, 
o ex-governador do Estado 
do Tocantins. Moisés 
Avelino, criticou a forma 
como o governador 
Siqueira Campos vem 
administrando a política no 
norte do Estado. Ele fez 
questão de ressaltar o 
abandono em que se 
encontra as estradas <■ 
principalmente os 
municípios que tiveram, a; 
partir de 92. sua 
emancipação decretada. 

Na verdade, o motivo da 
visita de Moisés Avelino ao 
Bico do Papagaio, foi o: 
anuncio de sua provável; 
candidatura ao governo do 
Tocan ti ns, c ar go q u e 

exerceu até 94, quando não 
conseguiu eleger seu 
sucessor, e perdeu para o 
grupo político de Siqueira 
Campos o comando polilico- 
administrado do Estado 
Moisés Avelino foi 
desenvolver contatos; 
políticos na região c tratar de : 
respaldar sua candidatura: 
dentro das bases eleitorais.: 
Apesar do abandono social; 
em que se encontra o Bico do ; 
Papagaio, o número de votos ; 
do norte do Estado do 
Tocantins tem sido relevante ; 
na constituição da Câmara; 
Legislativa Estadual. 

Ainda faltam 2 anos para 
que se mude ou perpetue os 
poderes a níveis regional e 
nacional. Porém, as eleições 

municipais tem sido uma 
grande prévia das 
possibilidades de cada 
corrente política para 
formação dos poderes 
superiores. O Tocantins, 
por ser um estado novo, 
ainda precisa firmar 
tradição na política. Uma já 
parece definida. Siqueira 
Campos, fundador do 
Estado que retornou ao 
poder quando quis. Falta 
agora Moisés Avelino se 
firmar como uma 
expressiva liderança 
política, e isso só será; 
possível se ele, 
categoricamente, vencer; 
Siqueira Campos nas urnas; 
no próximo pleito ao 
Governo do Estado. 

Opinião 

A ordem e a justiça 

Nada mais do que 
providencial o alerta feito pelo 
juiz eleitora], Fernando 
Mendonça, à comunidade de 
Cainpestrc. A justiça eleitoral 
é traçada para manter a ordem 
eleitoral, não apenas, e 
unicamente, para realizar 
eleições. Não cabe ainda a 
qualquer das comunidades 
brasileiras, tenha ela o peso 
que for dentro da união 
municipal de nosso país, 
decidir por conta própria e 
desordenadamente suas 
divergências. A eleição, de 
forma simplória, é uma 

divergência. É uma conflitância 
de idéias e ideais. São 
propostas de governo 
colocadas à apreciação do povo 
liara que escolham a melhor, 
ou a que mais lhe agradar, ou 
até mesmo a mais simpática, 
mas que escolham 
simplesmente através do voto. 
Se houve fraude ou não; ou se 
houve descontentamento, 
existem os caminhos 
democráticos que incluem a 
justiça eleitoral como um dos 
órgãos constitucionais 
gestores da ordem pública e 
aberto a qualquer tipo de 

denúncia ou descontentamento 
a serem apuradas. Se há 
descontentamento com a 
própria justiça, até aí existem 
instâncias superiores para 
julgarem o procedimento dos 
juizes eleitorais. Não há como 
subjugar os poderes 
constituídos pela nação à 
desordem pública como 
querem alguns. E não é apenas 
Campestre que precisa 
aprender isso. Onde houver 
conflito é preciso lucidez, 
porque sem a lucidez voltada 
para o coletivo, perde toda a 
sociedade. 

UFMA 

Othon Bastos 

é o novo reitor 

O presidente da 

República Fernando 

Henrique Cardoso 

assinou ontem, quarta- 

feira, o ato de nomeação 

do professor Othon 

Bastos para reitor da 

Universidade Federal 

do Maranhão, para a 

próxima gestão. Othon 

aguarda apenas o 

chamado a Brasília 

onde deverá ser 

empossado pelo 

Ministro da Educação, 

Paulo Renato, o que 

deverá acontecer até o 

dia 21 próximo. Na 

verdade, esta data é 

determinada pela 

gestão da vice-reitora 

Regina Luna, que foi 

empossada, ontem, no 

cargo de reitora da 

UFMA, até que seja 

dada posse ao professor 

Othon Bastos, já que 

terminou nesta quarta- 

feira o período do atual 

reitor, professor Alair 

Melo de Araújo. As 

informações foram 

prestadas por José 

Rodrigues Lima, do 

departamento de 

jornalismo da Rádio 

Universitária FM, de 

São Luís. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21:00 hs 
Volta 

7:30 e 21.00 hs 
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Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 
para maior comodida- 
de dos passageiros e 
manutenção constan- 

te. 
Viajar com a 

de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILÂNDIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 
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faça a assinatura do Seu 
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Os fatos marcantes da 

grande Imperatriz por 

Josafá Ramalho 
Página 3B 
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Jussara Cerqueira dá as dicas 

do que acontece no mundo 

social Imperatrizense 

Página 2B 
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Sociedade 

JURARA CGRQUGIRA 

CONGMTA A ÇOCOADG 

mPGRATRIZGMÇG 
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Cidade 

Todas as novidades c fatos 

que são destaque 

na nossa cidade 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

S/em aí 
Aguardem a nova 

programação jornalística da 
TV Capital. Está em fase de 
montagem o novo programa 
da emissora que irá abalar a 
audiência local, com maior 
velocidade de imagens, 
prendendo a atenção do 
telespectador; mais dinâmica 
nos textos, e as notícias e os 
fatos sempre apresentados 
quando eles acontecem. 
Cobertura nas ruas da cidade 
dos principais acontecimentos 

num jornalismo forte e 
vibrante. A TV Capital promete 
e cumpre. Os melhores 
profissionais da área 
contratados para botar o 
telespectador por dentro de 
todas as notícias. Aguardem. 

Por onde 
andará 

O casal que ficou conhecido 
nos bastidores da televisão 
imixíratrizense como o casal 20. 
deixou a cidade e nunca mais 
deu qualquer notícia. Estou me 
referindo a Maria Espíndola e SSsSSíSíá» SSS 
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Sérgio Cativo Barros, vindos de 
São Luís contratados pela TV 
Difusora, onde permaneceram 
durante muito tempo 
conquistando um grande 
público, foram posteriormente 
contratados pela TV Capital, 
onde exerceram os cargos de 
diretor executivo e 
apresentadora 
respectivamente. Para 
relembrar uma foto tirada no 
coquetel de boas vindas 
oferecido por Conor Farias. Da 
esquerda para direita: João 
Vitor, Ildon Marques, Maria 
Espíndola, Sérgio Cativo, 
Conor Farias e o delegado 
Oliveira. 

Mudanças 
radicais 

O cinegrafista Lailson 

Santos, mudou radicalmente 
de vida, em termos. Entrou 
para o rol dos homens sérios 
casando-se com Edna, filha 
da vereadora Aldenora da 
cidade de João Lisboa, trocou 
de estado e cidade 
atualmente está residindo no 
Pará, só não trocou de 
profissão, continua 
exercendo a função de 
cinegrafista. 

Redação 
impecável 

O programa Aqui Agora 
Maranhão, conta com uma 
redação impecável, o 
responsável pelos textos é o 
âncora do programa, Luís 
Carlos, que tem ou 
desenvolveu o dom de 
escrever. Parabéns. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 
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Aries 
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Gêmeos 

Mrsmo que acurde pensandu que 
tudo esta certo e que nada de mau 
poderá acontecer no próximo tempo, o 
destino poderá se encarregar de 
surpreender as suas expectativas. A 
mente pi .r vezes confunde e atrapalha. 
Móm r 1--sortedeT.' 

Pretendendo superestimar o 
desgaste emocional você estará fugindo 
indiretamente dos problemas, eis o 
resultado da sua própria ambigüidade. 
Ao invés de ficar tentando evitar isso 
ou aquilo concentre-Se nos objetivos. 
Numero de sorte 98. 

Leão 

Gaste mais seu tempo, até mesmo 
com quem não o merece, o seu tempo 
precisa ser valorizado e a melhor 
maneira de fazê-lo é compartilhá-lo com 
as pessoas. Ficar só é a pior solução. 
Para tal efeito deverá ficar bem atento 
e desperto. Número de sorte 19. 

Libra 

A grandiosidade do momento não 
se mede em |>alavras, ou em emoções, 
mas em fatos. Por isso, procure 
restringir o tempo que utilizaria para 
conversar ou para emocionar-se, e 
amplie o tempo da ação. Resultados, 
resultados... Número de sorte 15. 

Sagitário XN/W 
Aquário 

Se fosse por você e pelos seus 
impulsos, já teria agido há muito tempo, 
mas as circunstâncias continuam 
colocandolhe muitos obstáculos na sua 
frente. Por isso, ainda é prudente 
observar mais e agir depois. 

Número de sorte 1. 

Por mais que lhe pareça que o seu 
tempo se esvai em situações que não 
estão diretamente ligadas aos seus 
interesses pessoais, saiba que isso 
acabará revertendo no seu próprio 
benefício. Mas só quando o tempo 
passe. Número de sorte 23. 
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Touro Câncer 

Certamente gostaria que a vida 
estivesse andando mais depressa, de 
modo a conseguir fazer tudo de uma 
vez. Mas nada disso ocorre e o melhor 
a fazer é adaptar-se ao espírito dos 
acontecimentos, que as vezes são 
lentos. Número de sorte: 7fi. 

Todos os acontecimentos, os de 
negócios e os emotivos, nem sempre, 
têm como base a justiça, a injustiça e a 
justiça andam de mãos dadas.Exija seus 
direitos e cumpra suas 
responsabilidades. 

Número de sorte 87. 

ni) 
Virgem 

ni 
Escorpião Capricórnio Peixes 

O verdadeiro valor das pessoas e 
das coisas será provado no mundo 
concreto, na ação. O resto é puro papo 
furado, que será rapidamente superado 
pelas pessoas que se dediquem a agir 
mais e falar menos. E o seu caso? 
Número de sorte 23. 

Superar os acontecimentos e 
enxergar além daquilo que a realidade 
parece apresentar é o seu destino atual. 
Tudo conspira ao seu favor nesse 
sentido, mas somente com uma escolha 
livre da sua perte é que isso poderá ser 
consumado. Número de sorte 25. 

necessário compartilhar o seu 
caminho, tudo no destino atual conspira 
nesse sentido, e toda resistência que 
você faça em relação a iso se tornará 
imediatamente na sua frustração e no 
seu fracasso. Acompanhe o tempo. 

Número de sorte 50. 

Evidentemente, no fim de todo o 
processo atual do seu destino, 
acabará encontrando o verdadeiro 
valor das coisas da sua vida. Nem de 
todas, mas pelo menos de algumas 
importantes. Isso é essencial, o resto 
é resto. Número de sorte 56. 

PROCRAMACAO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal ^ CRC Canal J Capital Canal 1 
^Difusora Canal^0 Mirante Canal^J Nativa Canal 2^ 

TV 

CNT 

equipe 

pHoom 

ran G LUZ, 

ms un 

GNPRGGh- 

DINGMTO 

DO ÇISTGNA 

TUCANU") DG 

CCíWjAgÃO 

07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:20 Imperatriz 24 Horas 
13.00 O Radio na TV 
14:30 Super Vick 
15:00 Bill Body. 
16:00 Agente G 
17:30 O Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:00 Jornal da Record 
19:45 Informe São Paulo 
20:00 Zorro 
21:00 25® Hora 
22:00 Super Tela 
00:00 Cidade Alerta 2" Edição 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Vçrdade 
05:30 Despertar da Fé 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

06:00 .Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Eliena) 
10:00 Muppel Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Boby 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Escolinha do Golias 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jò Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce Pascowitch 
01:35 Perfil 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecurso Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2V Grau 
06:45 Telecurso 2000 1" Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1® Edição 
13:20 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo - Meu 

Bem, Meu Mal 
15:40 Sessão da Tarde - Sem Licença 
Para Dirigir 
17:30 Malhaçào 
18:00 Anjo de Mim 
18:50 Jornal do Maranhão 2® Edição 
19:00 Salsa e Merengue 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 O Rei do Gado 
21:30 Plantão Médico 
22:30 Interdne 
10:10 Jornal da Globo 
01:40 Campeões de Bilheteria 
03:40 Corujão 

07:30 Igreja da Graça no Lar 
08:30 Escola Bíblica da Fé 
09:00 Home Shopping 
09:15 Sailor Moon 
09:45 Samurai Warriors 
10:30 Grupo Imagem 
11:00 TV Alternativa 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Edição da Tarde 
13:15 De Bem Com a Vida 
13:45 Home Shopping Show 
14:45 Gente importante 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Corrida Maluca 
16:15 Super Human Samurai 
16:45 Grupo Imagem 
17:45 Sessão Animada 
18:00 Sailor Mooon 
18:30 Samurai Warriors 
19:00 Shurato 
19:30 Os Cavaleiros do Zodíaco 
20:15 Na Rota do Crime 
20:45 Jornal da Manchete 
21:45 Chica da Silva 
22:45 Jornal da Manchete 
23:45 Verdade 
00:15 Momento Econômico 
00:30 Home Shopping 
00:45 Igreja da Graça no Lar 
01:15 Clip Gospel 
02:15 Espaço Renascer 

TV, 

í 
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Capital 

Social 

Jussara Cerqueira 

Maneira errada 

Quem conversa com as autoridades do trânsito ouve sempre a mesma 

reclamação: o maranhense — e a grande maioria dos brasileiros — dirige mal, é 

imprudente, não respeita normas elementares de trânsito e esquece na prática o 

que defende em tese. 

E o que mais grave: tal comportamento prevalece também no transporte de 

crianças em automóveis, com resultados freqüentemente trágicos. 

A maioria dos motoristas, além de não dar a menor importância para o uso do 

cinto de segurança, ignora que. numa colisão, mesmo com o carro em velocidade 

média, uma criança de aproximadamente 5 quilos passa a ter repentinamente 

mais de 150 quilos — peso que, é evidente, ninguém consegue segurar; tanto no 

colo quanto sentada no banco da frente, ela não tem qualquer proteção. 

O Conselho Nacional de Trânsito recomenda que menores de sete anos viagem 

no banco traseiro dos automóveis, mas para alguns especialistas até 12 anos não 

deveriam nunca sentar no banco dianteiro. 

Em alta 

Valéria Carneiro, a mais nova advogada de Imperatriz, acaba de montar seu 

escritório e espera poder contar com uma pesada clientela. Valéria, competente 

que é, tem tudo para destacar-se na profissão que escolheu. Seu comportamento 

retilíneo fará com que ela trilhe, sempre, pelo caminho da ética e defenda, na 

verdadeira acepção do termo, os interesses da cidade e sua gente. 

Cegonha chegando 

E, por falar em Valéria Carneiro, após 6 anos. ela receberá brevemente a 

visita da cegonha (com mais um herdeiro). O paizão Beto pulou de felicidade 

ao receber a notícia e vive a mil por hora. 

Assumindo comando 

O empresário José do Espírito Marques acaba de assumir o comando da 

Associação Comercial. Industrial e Agrícola de Rosário, em lugar do médico Manoel 

de Jesus Carvalho, que se afastou do cargo. 

Os filiados da associação, compreenderam o gesto do presidente, mas querem 

manter a entidade viva. daí porque vêm se reunindo constantemente sob a direção 

de José Marques. Ele pretende tornar a entidade influente em toda a região do 

Munim. 
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m 
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Francisco e Iranete Almeida, curtindo os festejos em honra a Santa Tereza D 'Ávila 

Comemorando níver 

Aniversanriante de hoje, Carlos Feitosa receberá os amigos em sua residência 

para festejar tão significativa data. 

Sebrae na Comunidade 

O Sebrae na Comunidade é uma ferramenta do Proder — Programa de 

Desenvolvimento de Emprego e Renda que atua no interior do Estado divulgando 

as ações do Sebrae. 

O Programa é uma ação conjunta das coordenações de Financiamento, 

Educação. Informação e Negócio, desenvolvido nos municípios onde o Proder já 

foi implantado e também em outros, quando solicitado. Foi o que aconteceu em 

Santa Luzia. 

O município solicitou a presença do Proder. que agiu através do Sebrae na 

Comunidade durante os dias 15, 16, 17 e 18. Na oportunidade, o órgão levou 

seu Balcão Itinerante e mobilizou a população para visitar o Balcão e conhecer 

os produtos que o órgão tem a oferecer. 

Duranye o dia realizou-se uma pesquisa junto a comunidade sobre expectativas 

do Sebrae e a noite uma feirinha de produtos regionais com 48 estandes de 

comercialização. 

Dia do Professor 

O Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino colocou em prática 

uma vasta programação, a fim de comemorar o Dia do Professor, transcorrido 

na terça-feira. 15. A festa conseguiu reunir boa parte da categoria e foi realizada 

na sede da entidade. 

Mais uma vitória 

O prefeito eleito de Imperatriz. Ildon Marques de Sousa, conseguiu mais 

uma vitória e continua contando com o apoio da comunidade. Sua candidatura 

foi confirmada, pelo Tribunal Superior Eleitoral por sete a zero. Foi um 

verdadeiro nocaute do ex-interventor na oposição. O documento favorável a 

Ildon Marques foi até assinado pelo presidente do TSE. ministro Marco Aurél 

de Melo. em Brasília. 
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Duce, Shirley e Maristela Sole to. O trio curte momento de raro lazer 

Função de diretor 

Somente 12 meses após terem deixado os cargos, os ex-presidentes do Banco 

Central e do Banco do Brasil poderão se tornar proprietários ou exercer a função 

de diretor de empresa nacional ou multinacional que mantenha contrato de 

qualquer natureza com o governo, caso seja aprovado projeto apresentado pelo 

senador Ernandes Amorim (PMDB-RO). 

Amorim disse que a medida proposta é de significativa importância para a 

defesa da probidade na gestão da coisa pública no País. Ele quer fixar os mesmos 

impedimentos para os ex-presidentes e ex-vice-presidentes da República. 

Preparando evento 

Angélica Casanova (leia-se O Mandarim) e o colunista social Jonas Ribeirão 

já estão trabalhando na preparação de màis um evento na city. Detalhes, com 

certeza, nas próximas colunas. Acompanhe-me e confira. Certo? 

Fique ligado! Vem aí. 

IKcveillon Tro|»ic»l 

Juçara Clube 

Ait-Promoçòesí 
Promovendo 

com arte 

Eventos e publicidades / Produções para TV, Rádio 

e Jornais / Editoração e computação gráfica 

5d. Centro Comércio Empresarial - 99 Andar, Sala 901 

• Praça Brasil - fone/fax (098) 721-0373 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA REGIÃO 

SOB O PONTO DE VISTA DE 

JOSAEÁ RAMALHO 
Página 2C 
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Esporte/ 

Francisco do Vale fala 

sobre as novidades 

esportivas de nossas 

cidade 
Página 3C\ 
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A cobertura total do esporte 

local e regional do jeito que 

os fatos acontecem 

com Francisco do Vale Págimsc 

Cidade 
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ATUALIDADG9 DA TERRA DO 

FREI GOM LÉO COSTA 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Detran 
A chiadeira dos 

proprietários de veículos é 
geral, falta tudo no órgão, do 
arame as taxas para emissão 
de do pagamento. Um 
proprietário de um veículo 
local ligou para a redação do 
Jornal Capital "P" da vjda. O 
comunica,nte linha ido ao 
Detran para providenciar a 
documentação e como não 
tinha as taxas de emissão 
para o pagamento retornou 
do Ciretran sem solucionar 
o problema o pior de tudo e 
que na primeira esquina foi 
multado. K mole ou quer 

mais... Já tem neguinho 
sobrevivendo da venda dos 
pedaços de arames cujo o 
preço já é incluído no 
pagamento das taxas. 

Atendimento 
Este mesmo cidadão 

contou ao colunista.que o 
atendimento na Ciretran é 
nota 10, que os funcionários 
daquele órgão atendem com 
maior carinho... Acreditem se 
quiser! Esse mesmo 
atendimento e a compra do 
arame ocorreu com o 
colunista na última semana. 

Profissional 
Um curso de 

aprimoramento técnico 
inicia-se hoje sob o 
comando do experiente 
professor Delgado, que 
espera cerca de 100 anos. O 
curso será grande 
importância para os 
treinadores de futebol 
amador de Imperatriz que 
saíram do mesmo com o 
diploma em mãos. 

Fim de praia 
Os barraqueiros que 

freqüentaram a praia do 
cacau no período de 
Verjanelò estão fetorTTahchr 
daquele local. As fortes 
chijvas que caírafu *obfe^a 
çidjade de ImpeéaíViz hos 
últimos dias aumentaram 
em! quase cinco metros o 
nível d' água. Agora é só 
torcer para que no próximo 
ano nos tenhamos menos 
acidentes com os banhistas. 

Ondas Curtas 
® Virgem que Riqueza II 

® Arame virou ouro em Imperatriz 

® Tem neguinho que já colocou toda a família em busca de arame 

® E o Brasil de ontem, 

® Será que é o futuro do amanhã? 

® E homem dos 40 milhões de dólares 
\A.\ h\ •Av v\ »\jV»v.V. 

® Vale ou não vale a oena?  - 

Deu na 

Imprensa 

Amigo leitor, você que se enquadra n-a catggoria dos, 
consumidores, dòve cstar \ivendo o mfámh diltma que no 
momento me aflige. Seguinte ; se voéê cohsnmif. será 
imediatamente responsá\eI por qualquer aumento áa inflação. 
Assim, se você tiver automóvel, não compre gasolina, Sç o Carro 

for a álcool, não compre álcool. Aliás, você?errou ao comprar o 
automóvel em primeiro lugar. Por que essa fnania consumista dé 
comprar um carro com o dinheiro adquirido honestamente com o 
seu trabalho? Qúe falta de imaginação! A frase " ganhar o seu pão" 
também devé ser substituida. pois já implica o ato de comprar um 
pão. Vamos parar com isso! A inflação é um monstro adormecido à' 

spreita em todas as esquinas, Pode estar aguardando você á porta da padaria mais próxima. 
Comprando o pão. você já vai estar contribuindo para a inflação Voltando ao carro: por que 
comprar um automóvel quando você pode ir de ônibus ou de metrô? Com cuidado! Se você 
comprar muitas passagens de ônibus ou de metrô, isso se refletirá no consumo das passagens 

. aumentando o consumo, aumenta a inflação É preciso ser üífi consumidor consciente. Mas 
) que será um çonsuqiidor conscienté'., Será aquele que tem consciência de que está gastando 
bu aquele que Conscientemente não consome? ' ^ 

-Meu bem. vamos jantar? IT '■ rT r> 
-Como. jantar? Está louca? Çomer é consumir, . j O 1 -O 
Claro que a culpa cabe. como sempre, à classe média, que riâo pode ver um dinheirinho 

sobrar no fim do mês que já quer logo esbanjar Ainda não aprendeu que tem de fazer com o 
dinheiro que tem valor o mesmo que fazia com o dinheiro que não valia nada. Só que o 
dinheiro que não Valia nada era guardado exatamente por isso. porque não valia nada. Era 
guardado para ver se. no fim do mês. ele v alia pelo menos a mesma coisa que valia no inicio. 
Oçu para cntender') Era muito melhor não imprimir mais dinheiro. Já que não c pará gâstar. 
mprimir para quê?. Não entendo por que^astax dinheyo para fazer um dinheiro cjue não é 
para ser usado como dinheiro. 

Até a conhecida expressão dinheiro foi feito para gastar" deve ser bandida. , 
Ninguém me explicou ainda por que é que, no resto do mundo, quanto maior o consumo, 

quanto maior a produção, e. quanto maior a produção, melhores ficam os preços e menor fica 
a inflação. Aqui. é claro, tudò tinha dc ser ao contrário. Senão, não tinha graça. 

De qualquer forma, o conselho do momento é pechinchar. Pechinchem! Pechiúchem! Se 
br caro. não comprem! Pechinchem!" Gozado, onde é que será que eu já ouvi isso antes9 

"v 
(?) jhynario poderá voltar.avestir aaamisa rubrq-negra.^ 

f ; i ' r • í : \ V * ■ v 'v- 
® O técnico do Valênciá não abre mao... 

® Na Espanha Romário continua no banco... 

® No Brasil e no Flamengo Romário continua... 

® Sendo a esperança   

® Que diga os vascaínos 

r '\ / \ 'r ? \r t . .♦ 
® Teresina, teve o privilégio de receber a Seleção Brasileira 

®, E o Maranhão de Roseana... 

® Quando será que terá uma chancezinha? 

® E iireciso colocar bastante água no Café.... 

® Òií seja, na Cafeteira, Cafeteira... 

\ r \ - ' ) '! i>íll'ílíí ()! ■ i /1 i > ' ■ ■■ -■ i 
® (Itair Moreira, esteve na redação do Jornal Capital 

® VifgíMii que Riqueza II Grande companheiro 

i _r 

l ■ J ■ 

Quero comprar 

arame! 

procura o Ciretran 

de imperatriz, que 

tem de montão'. 
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Os Fantas minhas 

Marím & Bondo 
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Macêdo assume Secretaria em Davinópolis 

Eleito vereador por Imperatriz, Macêdo está sendo investigado pela Polícia Federal 

por Josafá Ramalho 
Da Editoria de Regional 

Apesar de ler se mantido no 
an^e da política local, o 
deputado federal Davi Alves 
Silva, que lambem já foi 
prefeito de Imperatriz, vê cair 
por terra o seu "império 
político criado sobre as foi\a< 
da política do clicnielismo. ou 
seja. comprando votos com 
sacolinhas. pedaços de Iranpo- 
e favores. 

Ale pouco tempo. <• 
deputado linha tanto presliipo 
na cidade e região (|ue bastava 
indicar alguém como seu 
candidato, que a festa de 
comemoração quanto ao 
resultados tias urnas já se 
iniciava. Sensacionalismo ou 
nao, o homem linha até 
mesmo, poi parte de alguns 
orgãos d< comunitação. uma 
eterna admiração (bajulação) 
Mas tudo durou pouco. Davi 
amarga hoje a dt rroia. como a 
de náo podt i st- lançar 
candidato e disputar a 
Prefeitura na ultima eleição 
Tentou fazer a imagem de uma 
t andidata que nao leve votos 
suficientes para elt ger-se uma 
vereadora, alias, ele deixou 
\lbeliza ainda no meio da 
estrada. Mostr.mdo-se ligura 
de "bom garoto Davi foi a 
televisão no horário gratuito 
pedir votos para os seus 
candidatos a vereador, e foi 

quando leve a certeza de que 
os eleitores tinham acordado 
do pesadelo, da "lh a l )avi". qin 
teve o seu desmoronamento 
desde o assassinato do e\ 
prefeito Renato Moreira. 

Na eleição do dia d th 
outubro passado, as urnas 
trouxeram ao atual deputado 
federal, a certeza de que nao 
está indo bem na opinião 
publica. P.legeu apenas o sen 
primo João Macêdo n então 
vereador João Silva nao 
eoiwguiii algo melhor do qin 
uma suplência, apesar de ri i 
assumido uma k adeira no 
I egislalivo antes de pôr o sei 
nome em julgamento mais uma 
vez. 

Mas tomo se diz, para lud'> 
dar-se um jeito. Para garanlii 
vaga de João Silva na Làmara 
Davi Alves Silva, jimtamenn 
tom sou ii ma- > 1 hmie! SiK a 
ai ticularam para que o prim<• 
loão Mai « ilo. assum.i um 
Scerelaria na Pi eh uura d. 
I e c e m e n» a n c i p a d . 
I iliqpoüs. onde o n ma 
deputado loi eb iio primeiro 
pi eleito. . aoritle por torça d 
influem ia que !< m I 'av 
naqu» le reduto.»lesta lorma. ■ ■ 
ikpulado estaria la presentad. 
polit iramenle tanto m; 
Imperatriz como Davinopolis. 
a fim de continuar mantendo 
acesa a chama quer lhe 
permite sonhar com Brasília 
mais uma vez 
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perder n voga no Legi sl.it ivo 

Problemas com a Justiça 

Segundo informação, o vereador João Macêdo pode ser impedido pela justiça de ser diplomado como vereador. 

Isso porque dias antes da eleição ele foi acusado de distribuir lotes a eleitores, o que a Justiça entende como troca 

de favoreci mento por votos, o que configura crime eleitoral. 0 assunto esta sendo invesligado pela Policta federa!, 

conforme determinação do juiz da B.T' Zona. Doutor Manoel Aureliano ferreira Neto. 

Congresso discute doenças 

sexualm ente tran smi ssíveis 

O encontro reuniu especialistas na 

área de saúde da Região Tocantina c das Américas 

Aconteceu no p< i i-kIo deOR 
a \'l do mês t m curso, em 
Porto Alegre, no Rio (u and» do 
Sul. o ti' C ongresso Brasileiro 
e o 1" Panamericano sobre 
DST/AIDS. 

Imperatriz esteve 
representada pelo medico 
Pedro Mário, coordenador da 
divisão DS 1 local. Segundo 
informon o especialista, o 
encontro onde esteve presente 
médicos de todo o Brasil, países 
da América d») Sul e America do 
Norte foi bastante proveitoso. 
Ainda segundo o 1 Kmior Pedro 
Mário. o v ongresso 
proporcionou uma troca de 
inlormaçôes. foi considerado 
posilivo pelo motivo de ter sido 
na verdade, uma avaliação dos 
tiabalhos desenvolvidos p< las 
divisões de DS1 AIDS 

No Tongresso loi dist ulido 
as doenças sexualmente 
transmissíveis de modo gerai. 

ma^ d1 u-se. segn mio o 
eoord- nador da d:\ isao di 
Ijnpt 1 atriz, nina maior alençao 
para^ a^ qiu sto. v rxposlas 
sobre a 1 nissível relaçao entre as 
verrugas (Tondiloma 
Combinado), mi eãneer de |K'nis 
011 o eãneer de colo de lílero. 
assim como a importãm ia do 
coquetel de drogas indicado 
como paliativo no Iratameiilo da 
Aids. f alando do loqnelel de 
drogas ainda em analiso por 
espei ialista. o medito lãulro 
Mário disso que lodo mundo 
quer. mas nem lodo^ poilein 
tomar, e ressalta qm o nu smo 
nao r» presenl,» a 1 ura da 
doeiKa. razão para qual o 
assunto esliveNse si mio o 
centro da alíMiçõc sduranit os 
debates P.le garantiu naohav r 
nenhum til 10 de drog.u apaz d< 
dar segurança a cura da 
doetua. conhecida conto o 
"mal dt 1 st tailt• e rec'ic. '"i>tu 

que o melhor e e\'i!ar ale que 
st' aponte uma solução para 
ai aliará 111 (f llnitivo < om o mai 

Pedro Mário anumiou 
também (pie durante o 

■ Aids 

Estatística fatal 

A legião Toeanlina 
çouiabiliza um preocupante 
I •erçenlnai decasosda doeijça. 
Apenas a pouco tempo, 
meados deste ano que. numa 
luta isolada, o medico Pedro 
Mário eon-a guiu oficializar um 
numero de leitos para os 
paci' nles soro-posilivos. <) pior 
da situação e que os nunu ros 
oficiais divulgado (H-los Orgaos 
oficiais, não refletem mais do 
que vinte e trinta por cento da 
realidade. A ausência de uma 
polltieíl de saúde ' SpecillCa 

Radar 

Regional 

Josafá Ramalho 

Formação 
Dos vereadores eleitos no 

pleito de d de outubro nos 
innnicipm da Região 

1 oçanlina. poucos devem 
estai realmente preparados 

ira assumir suas funçêws. 
A fei Orgânica e nm (Km 

assuntos desconhecidos por 
muitos dos legisladores, 
principalmente das novas 
unidades Vale ressaltar que o 
problema não e o 
analfalx t ismo. mas a absoluta 
talta de formação. 

Rabo preso 
Assim deverão fu ar muitos 

1 prel( lí"-- 1 leitos çoní o apoio 
' da laiuiÜa Sarne.v. 

Ila mais de trinta ano- a 
i trenli do poder maranliense. 

o- Sai iu "mvesliram alio 
na- nhima- eleições a lim de 
el« gi i<un alguém 'ine possa 
dar -u-u nlaçao a ltierar(|uia 
I 01110 p • (víii íicão ao pleito de 
pius 

Por falar em 98 I 
A eleição d< (|uc definira 

(1 suç<■—< »i" (U i\<iseana Sarncy 
-era sem du\ ida limadas mais 
disputadas dos últimos 
leinpn- 

c 'om ia rleza, mais uma vez 
deveiao e-iar pvo ando torças 
II grupo li1 lerailo |" 11,> senador 
|osr Sarncy e um "Utro f|U( 
lioviaua-ulí deve unirjacksoiv 
lago. atual candidato a 
pia-joito da capital do l.slado 
i o-,nador f.pitai io c aleleira. 

Por falar em 93 II 
IJuand" ^ 1.1 que o povão 

do Maraiiiiao vai acordar do 
sono de qua-t Jôanos»- tomar 
1 ons» iêni ia di qui e pia < 1-0 
mudar a im.igeui do t un erno 
;• o iístad" pu br mdo " 
luoiiopolio j»olit ico d» Sai iu y 
i a v hega f. li 11 ipo d' mais d. 
opri --ao c d' s< aso para com 
,1- ne» - -suladi - do povo 
mãrauliens' • 

(, oiigf' --o talou -1 -"tua uma 
\ a» tua pie - m mui' a- 
i li I"l luacõe-. esl a s, iid" 
cl.ibota-i 1 para •> traianienl" da 
Aids. 

(«uai um mal lenuinal preocupa 
toda a sociedade, a exemplo 
do (pie aconteceu com o 
câncer no inicio do século, 
ma- graças ao avanço da 
ciênc ia já esse tem a cura para 
noventa porcento dos (i|>oS(ie 
l ãncer. assim como se e-i^ ra. 
num íuluro bem-próximo, 
possam euconlrar uma 
formula de combate ao viru- 
IH V, que tem ceifado 
incontáveis vidas sem a 
mínima esivrança de vitoria 
sobre a doença. 

Unidos de novo 
I ive a opoi 1 unidade de 

re. er Rauui : do i" ir' iiM d.i 
Silva. " Mnmlõr e 
Desmantelo, batendo papo 
novamente. Ale bã poneo os 
dois não se entendiam bem. 
lendo (tu vista que 
di-pulavam uma cadeira no 
I.egislativo por partidos e 
coligações dilerenles, so rpie 
no mesmo bairro na vizinba 
cidade de Joa»> I.isb<ia. Rena 
qm neni um dos dois 
i onsi gniram çb« gai la 

Festa adiada 
() \ creador ( leito em 

c ampe-t 11 . f.dimilson 
Mai lins. o men amigo, meu 
irmão e 1 ompadre. adiou a 
festa (ia vitoria qm havia 
programado para o domingo 
proximo pa-sado Segundo 

ele. as razões eram esperar 
mais um pomo pela decisão 
da Justiça quanto ao cargo 
eletivo daquele immictpio. ja 
que o seu eamlidalo. o 
Rmlessor Murilo, recorreu 
por ler perdido por apenas 7 
VotoS 

Tudo calmo 
f como esta a situação cm 

Ralmas, capital do f.stado do 
Tov antins. Ali que saia a 
decisão judicial sobre o 
re-ultado da eleição de •> de 
oítiiibro. 

No período da eainp.mha. 
o- m rvos esiiveram 
fervi ndo em Ralmas, houve 
(i11 i onfroiito de 1 abos 
e!i d"rais em plena via 
píiblica. qu.mdo muitos 
-airam gravi mente 1-. rido- 

Tá difícil 
|- 1 01110 si- eneoiit ra a 

silnaçao da M.VJSO. estrada 
qm liga Imperatriz a Montes 
Ali"-, a im-suia que recebe 
diai iaim "li nm ei ande 
numero. d» veículos 
pequenos médios e grandes. 
ainda nao recebeu este ano 
qualquer ImiuIícÍo dc 
recuperação on manutenção. 
A estrada deve licar 
Interditada no |)crio(lo 
invernoso. caso não receba 
agora trabalho- que visem 
garantir a elicieitcia da 
mesma 

Também difícil 
A estrada qm liga João 

1 isboa a \maranie. l. otn a 
aproximação do inverno 
muito- dos proprietários de 
Taniiiat» Ri- (iue la/em linha 
diariamente para arpiela 

•» idade siispendein a 
viageie- Rouco--ao os qm 
ai riscam 

No tit 1 ho compreendido 
eiitre Inãc I i-boa ( 
Bnritir.iii 1 • xiste apenas nu; 
inial d» ! I quiloiueiros i)U( 
nao rei ebi u camada aliai' ica 
duranI• o l«ovi rno ih 
eafi leda, de Bnriiii ana a 
\ma 1.1 ui 1 >t esj| ;i(1,1 i 
buracos 

Adiado 
A Rasioral de Juventude 

de João I i-boa adiou para 
data ainda nao tf tinida, a 
realizaçao do décimo terceiro 
Bnconlrão Jovem 

As razoe-, segundo 
iníornuui a 1 omissão 
Raroqnial. loi a realizaçao da 
Assembléia Diot t -ana de 
Çebs »• a Assmnbleia 
Raroqnial a ser realizada no 
proxillío final de -emana, 
onde Iodos (i> represenlatiles 
das t ointmidades ia tf verá»"» 
se desloçaretn ali <1 sede do 
Munii ípio. o que lii aria 
muito lumulmado e eansalivo 
iwira qm-m mora no interior. 

A-, f 
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Confusão envolve AIHs em Am ar ante 

Depois da tumultuada campanha eleitoral e dos resultados das 

eleições, comentários envolvem hospital, distribuição de AIHs e a ameaça da prefeita mudar do município 

Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Mercosul 
O ministro das Hclaçõos 

Kxlcriorcs. Luiz là-lipc 
l ampreia, disse ontem em 
Porto Alegre, cjue o Mercosul 
está se consolidando dentro 
do quadro de integração 
continental. Para isso. 
diversos processos estão em 
andamento, com o Chile, 
Holívia e com os dentais 
países do hemisfério. 
S( j»undo ele. e desejo de 
Iodos que o novo mercado 
nao se dilua e que sua 
personalidade seja 
aproíundada através de uma 
serie de medidas que 
asscnlue sua especificidade. 

Dificuldades 
Ao lulai sobre o Hrasil e a 

iuh uraçao na lu ileracao das 
hid ri;,!1* d 1 Pi' linmde do 
Sul. o i mhaixador explicou 
pie existem sim alvrumas 

(lificuldades. mas rpie são 
questões operacionais, de 
gestão normal, que estão 
sendo resolvidas na medida 
em que elas se apresentam, 
como é o caso dos automóveis 
da Artfenlina. que já entram 
no Hrasil hoje, com mais 
facilidades, do que os 
provenientes de outros países. 

Inflação 
() Pais pode fechar o ano 

com unia inflação de menos 
de 10' . A previsão e da 
()rdem dos p i onoinislas de 
Sao Paulo, que divulgou o 
IC\M — índice do Custo de 
Vida da Classe Média. 
Sevrundo a entidade, durante 
0 mês de setembro, o IC\ M 
reqisirou uma inflação de 
apenas 0.02". I*>te.numero e 
bem inferior ao 0,10 
reçisirado em a,qos|o \os 
Ullillios 12 lUevt ». o lc\M 
acusa uma alta d' I2.P.I' Nos 
1 I " • " IIH ses do alio, o 
custo de vida acumula um 
aumento de «.70%. O ICVM 
calcula o custo de vida das 
famílias paulistanas com 
renda entre 10 a 10 salários 
mínimos. 

Deflação 
O IHi.K registra dellaçao 

em seis cidades, O índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor — INPC. a 
inllaçao medida pelo IRtiM 
apresentou variação de 
apenas 0.02% em setembro, 
caindo 0.4« ponto percentual 
em relacao ao O.fiOá da 
inflação de acosto, A taxa. diz 
respeito ao consumo das 
famílias com renda entre 1 e 
« salarios mínimos. f|ue foi 
pesquisada em 11 regiões tf(-, 
País. das quais seis 
apresentaram deflação em 
relação ao mês de abril, com 
destaque para Salvador, com- 
0.40% e Kecife com -0.:i0%. 

Analfabetismo 
Hnlpresários se unem ao 

MKC para melhorar o nível de 
educação dos trabalhadores. 
Pescpiisa feita em l.üãl) 
empresas brasileiras revela 
que 00% dos trabalhadores 
tem apenas o 1" grau 
completo. Pm outros países 
do mundo a escolaridade 
mínima e de 12 anos. Para 
reverter o quadro brasileiro. 
0 presidente da Confederação 
Nacional das Industrias 
elaborou o documento 
"competitividade", proposta 
dos empresários para a 
melhoria da qualidade da 
educação. 

Resposta 
(l documento e uma 

resposta ao apelo do 
presidente Peruando 

1 lenrique Cardoso, que a| tosta 
na parceria governo/ 
empresa, para que o 
trabalhador brasileiro possa 
se adaptar ãs novas 
tecnologias. "Melhorar a 
educação do trabalhador, c 
construir um País melhor", 
disse MIC, 

Debate 
A Comissão de 

Constituição e justiça e 
Uedaçao da Câmara dos 
1 'epulados. está analisando 
este ano. diversas proposta^ 
de modificação do sistema 
político brasileiro. Pntre as 
varias propostas, a Comissão 
vai debater a questão da 
fidelidade partidária, a 
limitação no uso tias Medidas 
Provisórias e a adoção do 
parlamentarismo. 

Critica 
Auuuslo Carvalho, do PPS 

do Distrito federal criticou o 
presidente da Republica por 
vetar dispositivo da I ei de 

1 )iniri/es (ircaiucuiaria-. que 
obrigava <» Hanco Central a 
1 irestar esclarecimentos sobre 
«> Proer. Augusto Carvalho 
apontou a alitutPe do 
presidente como uma 
tentativa de ocultar alguma 
coisa do Congresso Nacional 
e do publico, que pa^a todos 
os desmandos coltK'1 idos pelo 
Hanco Central com base no 
Proer. 

CVRD 
Pilemon Rodriques. do 

PTH de Minas (ierais 
condenou a piuqtosta de 
privatização da Companhia 
Vale do Rio I )oce. afirmando 
que a venda de patrimônio tão 
importante deveria ser melhor 
discutida e nao ser conduzida 
a loque de caixa. Para Pilemon 
Rodrigues a solução para a 
baixa rentabilidade de um 
bem publico não e aliená-lo. 
mas sim corrigir sua 
administração 

Assim comoo que aconteceu 
em João Lisboa com o atual 
prefeito Raimundo Cabeludo, a 
prefeita Knilde Hverton de 
Almeida não conseguiu eleger 
seu sucessor, que foi derrotado 
por Ribamar Carlota. que volta 
a assumir a chefia do Kxeculivo 
dafiuela cidade. 

Amarante. a exemplo do que 
acontece a cada período 
eleitoral, tem sempre muita 
movimentação, comentários e 
confusão. 

I.ojío apos o resultado das 
urnas, o prupo político 
vencedor começou a divulgar 
boatos de que a prefeita, 
revoltada com o quadro político 
apresentado no resultado da 
eleição, teria decido ir embora 
da cidade, o que levou Knilde a 
se manilestarde publico sobre 
i > assimio. ja que os c< mi<■nlárii »s 
se espalhavam por toda a 
reçiao. Km pronimciamenlode 
esclarecimento a imprensa, a 
prefeitadissi-que: "aocontrario 
do que muitos estão 
apregoando, ela permaneci r.i 
na ciilade e Ia. a o que for 
possível para ajudar o soi 
município. 

Governo 

do Novo 

Tempo 

esquece 

Região 

Tocantína 

Amarante esta temendo o 
fechamento do único 
hospital existente na cidade, 
porque ja conhece o pouco 
interesse que o (loverno do 
Kslado tem demonstrado 
pelo município, assim como 
em relaçao a Ioda a Região 

I oi ant ina. V omo ja nmilo se 
denunciou pelos meios (}e 
comunicacao de massa tpie 
nao tem i nl er* sse e in 
p romo", er o ço\ t r uo de 
Roseana sua 
Kxcelencia ale o momento 
não disse a que veio. 

Apesar de estar se 
preparando para a eleição 
estadual de IbíKS, o (ioverno 
do listado não tem mostrado 
interesse em investir nas 
cidades da região. Com isso. 
Roseana çanha a antipatia da 
população, sobretudo dos 
menos favorecidos e mais 
esquecidos da camada 
social. 

Se continuar caindo ;t 
popularidade da atual 
governadora. analistas 
políticos acreditam que 
aumenta-se a probabilidade 
de que Valei eira seja o 
pi oxinio (jovernador. ja 
que pode levar o apoio de 
parte dos partidos de 
oposição do Ksiado. Km 
jackson Laço e o senador 
podem estar juntos. K 
esperar para vê! 

A saúde vai mal em 
Amarante. O único hospital da 
cidade, a Maternidade Doutor 
Liorne, opera com dificuldades 
e não oferece as condições de 
atendimento ãs pessoas que 
procuram aquele centro de 
saúde. Vom a eleição do novo 
prefeito, surgiram comentários 

■ Ibama 

de que o hospital iria fechar as 
portas. Segundo os mesmos 
comentários, o Governo do 
Kslado iria suspender as AIHs 
que são destinadas ao hospital, 
e em razão disso, a jiopulaçào 
menos esclarecida teme ficar 
sem o único meio de assistência 
médica, mesmo que atue 

precariamente. 
No seu esclarecimento ã 

imprensa, a prefeita Knilde 
Kverton disse que o hospital 
continuará funcionando 
normalmente e que é 
responsabilidade do Estado 
manter a saúde do povo, "isso 
será garantido", disse ela. 

Um empencilho ao desenvolvimento 

Distante pouco mais de 
100 quilômetros de 
Imperatriz, Amarante é hoje 
uma cidade que passa por 
uma grande dificuldade, 
tendo em vista que o 
comércio de madeira, 
principal fonte de trabalho e 
renda das famílias, está 
paralisado por determinação 
do Ibama. que desde <> ano 
passado inlensificou a 
fiscalização nas áreas 
indígenas, evitando assim, a 
devastação total e sem limites, 
de onde indústrias madeireiras 
de diversas regiões do Laís 
eompravam a matéria-prima 

por valores abaixo de mercado, 
segundo denúncia feita na 
época por uma fonte não 
idenlifieada que trabalhava 
como representante de uma 
dessas empresas em Amarante, 

Antes de ser [taralisado pelo 
IBAMA, o comércio da madeira 
dava à cidade, um grande 
mov i rn en to. 1) iar iame n t e 
chegavam no município 
pessoas vindas de várias 
( idades do Kslado e até de 
regiões mais distantes. Os 
pequenos hotéis viviam lotados, 
quase sempre não olereciam 
espaço, o que obrigava 
hmeionáriós de empresas a 

alugarem casas para 
permanecer enquanto 
trabalhavam. O comércio local 
estava aquecido, registrava 
alio consumo. Empresas 
atacadista de Imperatriz 
também se interessaram na 
estabilidade comercial que 
Amarante apresentava e com 
mais intensidade enviaram a 
cidade seus representantes 
comerciais que vendiam 
desde o fósforo até o uísque. 

Com as medidas 
estabelecidas pelo órgão 
defensor do meio ambiente, a 
cidade entrou na sua maior 
recessão da historia. 

105 FIM Apresenta: 
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Double Vou 

Dia 24 de outubro - quinta-feira, no 

Ginásio de Esportes do Juçara Clube 

Ingressos: R$ 10,00 (limitados) 

O m i 
CAIU Uãi BOTÃO AQUI! 

Q O j A revista Moda Mola es deste mês està dando de presente um kíf com botões, linhas, agulha 

/ ^ aluríete^ E mais. modeltjo.s nas cores verde e amarelo que vao ser o novo tchan deste verão, além 
/ das cores círricas como tangerina, lima e limão. Tudo ' f MÀ Sã f 

rimando de um jeito que vai encher seus olhos. batícas fMQÚOf^OlíãGS ^ 

....  " MUITA MA-S MODA Pt?A FAZER Ç USAR, QCOBO 
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Subsagrima prepara vacina contra 

Olho 

Vivo 

Léo Costa 

Lixo 
Os motoristas de alguns 

caminhões responsáveis pela 
coleta do lixo de Imperatriz, 
estão fazendo um trabalho 
bastante precário na cidade. 
E que eles, com os seus 
caminhões carregados de 
lixo, andam em alta 
velocidade pelas ruas da 
cidade, fazendo uma 
verdadeira sujeira. A prova 
do que eu estou falando, foi 
o que aconteceu na Rua 
Ceará, no bairro Nova 
Imperatriz. Um caminhão 
Mercedes, de cor vermelha, 
de placas e motorista não 
identificados, deixou cair 
alguns sacos de lixo na 
referida rua. Digo uma coisa, 
isso não acontece com todos 
os motoristas, mas a maioria 
precisa de uma boa 
instrução por parte da 
Secretaria de Obras. Porque 
senão, não adianta ter gastos 
com caminhões para 
apanharem lixo, porque para 
pegar em umas ruas, e 
saírem esparramando por 
outras... não dá. 

Vem ai 
FCM 

Com certeza, muitos 
brasileiros já sabem alguns 
nomes que poderão 
concorrer à presidência da 
República em 9b. Na 
realidade, já se especulam os 
nomes de Paulo Maluf, do 
PPB (Partido Popular 
Brasileiro) e Lula do PT 
(Partido dos 
Trabalhadores). Muitos 
outros nomes pretendem 
alcançar o Palácio da 
Alvorada, e dentre esses 
nomes está as pretensões do 
ex-presidente Fernando 
Collor de Melo. Talvez você 
não esteja acreditando, mas 
é uma grande verdade, o ex- 
chefe de Estado, concedeu 
entrevista à uma emissora de 
TV internacional, dizendo 
que fora inocentado pela 
Justiça do Brasil, e que, em 
98, o seu nome estará a 
disposição da nação 
brasileira para lhe julgar. 
Olha, talvez você esteja neste 
momento dizendo que isso ó 
um grande absurdo, só que 
na realidade ele tem todo 
direito de ser candidato. 
Você não tem nenhuma 
obrigação de votar nele. 
Caso você faça isso, aí sim, 
será o cúmulo do absurdo. 

ST/ 

O Sindicato dos Taxistas 
de Imperatriz, que tem sobre 
sua presidência o taxista. 

João Assunção, o popular 
Joca, continua aguardando a 
boa vontade dos legisladores 
da cidade. É que no período 
das eleições municipais, os 
vereadores argumentavam 
que não tinham como 
trabalhar em cima da 
questão dos moto-taxistas. 

E agora? O que está 
acontecendo que eles ainda 
não votaram o tal projeto? 

Lixão 

Os moradores do bairro 
Vila Lobão, ainda continuam 
com um verdadeiro lixão na 
entrada do bairro. Como 
sempre, eles se vêem 
obrigados a jogar o lixo em 
uma de suas entradas, por 
não terem a coleta de lixo 
diariamente. Com isso, o 
bairro a cada dia está se 
transformando em uma 
verdadeira fedentina. O mal 
cheiro está tomando conta 
das ruas, e das casas da Vila 
Lobão. 

£ 

Caneleiros 

ü Caneleiros Bar, a maior 
casa artística de Imperatriz, 
terá amanhã mais uma 
apresentação artística, 
sendo que desta feita, será o 
cantor Edinardo, que ê 
considerado um dos grandes 
talentos musicais da Região 
Tocanlina. Na oportunidade, 
Edinardo estará 
interpretando músicas 
famosas como; "Pavão 
Misterioso", Artigo 20", e 
muitas outras músicas. 
Então você não pode perder 
esta grande festa, que será 
amanhã por volta das 2()h0(), 
no Caneleiros. 

Vila 
Davi 

Os moradores do bairro 
Vila Davi, a recém 
emancipada cidade de 
Davinópolis, estão prestes a 
ficar isolados do restante das 
demais localidade. E que sua 
principal via de aceso está 
em verdadeiro estado de 
intrafegabilidade, e caso as 
autoridades não venham a 
observar a situação do 
referido bairro, eles poderão 
ficar até mesmo sem 
transporte! E que em 
algumas partes da estrada 
que liga a Rodovia Belém - 
Brasília ao bairro de Vila 
Davi. está bastante esburacada. 
Neste caso o primeiro prefeito 
eleito de Davinó|K)lis,' terá que 
dar prioridade aos trabalhos de 
asfajlamento a estrada da 
cidade. 

Francisco Coelho, secretário de Estado da .Agricultura, 
deverá marcar presença no lançamento oficial da campanha 
de vacina contra Febre Aftosa 

Os atuais trabalhos da 
Eniater (Empresa 
Maranhense Técnica em 
Extensão Rural) e da 
Subsecretária Regional, de 
Agricultura estão mais 
voltados para a ultimação 
dos preparativos para a 
segunda etapa da 
campanha de vacinação 
contra a Febre Aftosa. 

Segundo i n f o r mo u o 
subsecretário Moésio de 
Brito, nos meses de 
novembro é dezembro, 
deve ser realizada a última 
vacinação do ano. 

A primeira ocorreu nos 
meses de maio e junho., 
conforme cronograma 
estabelecido pela 
Secretaria de Estado da 
Agricultura.. 

A data exata para o 
lançamento oficial dessa 
etapa da campanha de 
vacinação contra a Febre 
Aftos.a ainda não foi 

definida. . . r 
A governadora Roséana 

Sarney, que poderá vir 
pessoalmente a Imperatriz 
para o lançamento oficial 
da segun da etapa da 
campanha, também poderá 
s.er Representada pelo 
sé^f-ctáTio de Agricultura, 
Francisco Coelho. 
3 Pulras autoridades 
estaduais poderão marcar 
presença na data, que tão 
logo seja definida será 
levado ao conhecimento da 
população regional. 

Caso a1 governadora 
venha a Imperatriz, 
especialmente para este 
evento, será selecionada 
uma propriedade onde seria 
sediado o evento. 

"Ainda não é oficial a 
vinda da governadora. Sabe- 
se que o acontecimento se 
dará em novembro, podendo 
a governadora estar 
presente", disse Moésio. 

Moésio faz balanço positivo 

O subsecretário Moésio de 
Brito disse que gostaria de ler 
feito muito mais. 

Entretanto, por questões 
da economia nacional, tanto 
ele quanto o secretário 
Francisco Coelho ficaram com 
ás mãos quásé que atadas. 

outros. 
"Nós temos desenvolvido- 

um trabalho nesse campo da 
agricultura, embora seja um 
setor f|ue lem-Njtíçido muâo 
com a poluica econômica", 

O súl^c^iVtlirôo afir^i^e 
Mesmo assim, afirmou que o potencial que dispõe?daria 

muito tem sido feito, mesmo ipara faz((r)^hJi{ofr|iái 
porque alguns estados tinfelizmente^não se 
tenham sofrido mais do que Ipossíve]. . g .r, j » 

I JjJiJ 

1S] c 
que 

tornou 

Para o próximo ano, a 
expectativa é que, desde que 
hajam comissões, a situação 
vai ser melhorada mais ainda. 

A Sagrima trabalha com o 
apoio do BNB (Banco do 
Nordeste do Brasil) é do BB 
(Banco do' Brasil) j1 que 
faiilitam tdohí o custeio 
agrícola. 

iAlém disso, há1 ainda a 
parceria que envolve emprésás 

eifcdoQ 

privadas, que elaboram 
projetos pará que o pequeno 
produtor possa desenvolver a 

:pequena lavoura mais 
racionalmente. 

"Então nós esperamos que, 
para o próximo ano, ós agentes 
financeirÓS disponham de 
recursos para que possamos 
usar alguma tecnologia para 
que o trabalho seja melhor 
refnúnéRado", Concluiu. .. 

O 

No momento, também são 
desenvolvidas diversas 
atividades pela Subsecretária 
de Agricultura. 

Moésio de Brito lembra 
que estamos vivendo o 
período de entre-safra, 
quando o solo é preparado 
pelos pequenos produtores. 

"Com a autorização do 
órgão competente, nesse 
momento são queimadas ás 
pequenas áreas para que, a 
partir da segunda quinzena 
de novembro, dar início ao 
plantio do arroz, feijão e da 
mandioca, entre outras 
culturas". 

Sobre a parceria da 
Subsecretária de Agricultura 
com os pequenos produtores 
da região, Moésio de Brito 
confirmou que está sendo 
realizado um trabalho nos 
assentamentos dê João 
Lisboa, através da Emater, 
órgão vinculado á Secretaria 
de Estado da Agricultura. 

"Na área do Tabuleirão. 
por exemplo, vamos plantar 
em torno de 22 mil pés de 
eájus". 

Esse é ura trabalho novo, 
(lesenvqlyicloníifluela ck 
graças áoempeiího de 
e dos pequenos produtores 

...M- 
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ocanüna Roça de arroz em AçaiJândia, um dos centros produtores da Região 

rurais daquela êidacie. 
"São culturas perenes, nas 

quais o pêqueno produtor não 
Terá sua renda baseada 

sojmente na1 colheita do arróz, 
milhoé feijão"', disse. ' 

í Essa é únta oportunidade 
dáda para que os produtores 

se ocupêm num niomento em1 

que não teriam outra atividade 
para desenvolvêr, segundo 
explicou o subsecretário. 

Sorteio principal dia 31 de outubro às 20:30 horas 
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Tocantins vai criar 

Banco Estadual 

Anunciada pelo Governo 
do Estado do Tocantins a 
criação do Banco de 
Desenvolvimento do 
Tocantins, BDT. No entanto, a 
primeira intenção em se criar 
um banco estatal é a captação 
de recursos a serem 
empregados no financiamento 
do estado. A Secretaria 
Estadual de Finanças do 
Tocantins realçou também 
que o governo não pretende 
resolver os problemas de 
ordem financeira do estado 
com a criação do BDT, mas 
pretende junto ã iniciativa, 
ajudar a desenvolver áreas e 
seguimentos produtivos do 
Tocantins. 

Um estudo já está sendo 
realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas, sobre o 
impacto da criação da nova 
instituição financeira estatal 
do Tocantins na economia 
regional, para que se lenha 
uma idéia mais formalizada 
sobre as atividades do novo 
banco. O funcionamento da 
nova instituição financeira 
ainda está atrelada ã liberação 
pelo Banco Central para início 
das atividades. No entanto, o 
governo tocantinense espera 
abrir as portas das agências já 
em março do próximo ano. 

Os contatos desenvolvidos 
no exterior pelo governador 
Siqueira Campos, na área de 
financiamentos coletivos, 
fatalmente arrastaria o Estado 

do Tocantins para a criação de 
um banco próprio pela 
necessidade de gerir os 
recursos adquiridos no 
estrangeiro, que vão, na 
verdade, favorecer as contas 
da união no Banco do Brasil. 
Com esta iniciativa o 
governador Siqueira Campos 

completa o ciclo estrutural 
econômico para que o 
Tocantins possa ter cofres 
para receber o dinheiro 
pertencente ao estado, assim 
como completo domínio sobre 
a espécie, além de atuar no 
mercado financeiro com 
implementos de recursos. 

Vestibular 

Uma prova que nada prova 

0 vestibular brasileiro 
continua sendo o maior 
obstáculo, além da discutível 
qualidade do ensino, para a 
adequada formação social e 
profissional do cidadão. A 
realidade atesta que o 
vestibular não passa de uma 
prova seletiva e descritiva 
sem nada acrescentar ao nível 
educacional do país. A outra 

conseqüência é que a 
necessidade do vestibular 
reflete unicamente a deficiência 
dos números de salas de aula 
no país , que não conseguem 
atender ao número de 
pleiteantes a um curso superior. 
11 ma outra situação catastrófica 
para a nação, causada pelo 
vestibular, é a limitação na 
capacitação da mão de obra de 

nível superior, especializada, 
que é despejada no mercado, 
já que, por necessidade de 
sobrevivência, os derrotados 
no vestibular são literalmente 
despejados no mercado de 
trabalho em busca de um 
lugar ao sol, a meio caminho 
andado para a especialização 
profissional, sem qualquer 
esperança de alcançá-la. 

■ Economia 

Torneira aberta 

Os bancos estatais tem 
sido alvo de críticas e. a 
situação do BANES PA, 
Banco do Estado de São 
Paulo, com uma dívida 
inexplicável de 20 bilhões 
de dólares, não enobrece 
em nada as instituições; 
financeiras estaduais. A 
prática financeira dos 
bancos estatais tem 
comprovado o abuso 
político dos recursos e em 
nada atesta as finalidades 
sociais com que estes 
bancos são criados. 
Campanhas eleitorais são 
financiadas com o dinheiro 
do povo e até mesmo 
empréstimos pessoais a 
políticos privilegiados, que 
jamais são pagos, fazem o 
rombo que arrastam os 
bancos dos estados pari a 
bancarrota. O Banco do 
Estado de Minas Gerais. 

BEMGE. conseguiu ser 
saneado depois de ura 
intenso desgaste, pelos 
mesmos motivos que o 
Banco do Estado do Êio de 
janeiro. BANERJ, quase 
quebrou. O caminho dos; 
bancos pertencentes aos 
estados brasileiros traçam i 
sempre um único rumo, o 
rombo nas contas. Era 
episódio recente, o Banco 
Econômico, que pertence 
era parte ao governo da 
Bahia. figurou nas 
manchetes dos jornais 
nacionais durante um bom 
tempo até ir parar na 
iniciativa privada 
comprado pelo Excel. O 
Banco Central tem 
acenado com uma única 
alternativa para estas 
instituições, a 
privatização. Falta apenas 
vontade política. 

■ Vestibular 97 

Ufma isenta 243 candidatos 

A Ufma (Universidade 
Federal do Maranhão) 
divulgou Edital de 
Inscrição para o 
C o n c u r s o 
Vestibular 97, 
e s l a n d o 
aberto a partir 
do dia 21 deste o 
período inclusive 
no Campus II de 
Imperatriz. 

A taxa de inscrição 
ficou mesmo fixada em 
R$ 50,00. Porém, muitos 
candidatos deixarão de 
pagá-la, porque foram 
isentos após entrevista feita 
pelo Departamento de 
Concursos. 

Segundo o assessor 
administrativo da Ufma, dos 
mais 900 formulários 
entregues, houve interesse 
da parte de apenas 500, 

aproximadamente, que após 
seu preenchimento 

tomaram parte 
numa 

entrevista. 
Desse 

total, 
apenas 243 
oram 

isentos. Esses 
candidatos não 

devem pagar taxa 
de inscrição no 

Concurso Vestibular 97 
da Ufma. 

O procedimento 
normal, a partir de agora, 

é esses candidatos se 
dirigirem até o Campus da 
Universidade, onde também 
estão sendo feitas as inscrições 
normais, com pagamento da 
taxa. 

O candidato isento vai 
receber o formulário, no 

Campus II da Ufma, que em 
seguida ao seu 
preenchimento receberá 
também o Manual do 
Vestibular 97. 

Para tanto, terá que levar 
o protocolo de isenção, que 
lhe foi entregue após a 
entrevista feita pelo 
Departamento de 
Concursos, bem como sua 
Carteira de Identidade. 

"Naturalmente, na 
relação vai estar o nome do 
candidato isento e, então, a 
gente vai entregar o Manual 
do Vestibular para ele, sem 
que ele pague nada", disse 
Vicente Marques. 

Em Imperatriz, a Ufma vai 
oferecer vagas somente para 
3 cursos: Direito, Pedagogia 
e Ciências Contábeis, cujo 
número de vagas será 
aumentado. 

Receita notifica ITR 96 

■ V 

. ' "V--, A Í VÍ" 

De acordo com Nery 
Mendonça, que em ImiKTalriz 
coordena o Programa do 

ImiKíslode Renda, as notificaçõís 
do ITR (Imposto Territorial 
Rural), feitas em fevereiro deste 

ano, foram canceladas porque 
houve um erro no lançamento 
do tributo. 

Após o cancelamento, a 
Receita Federal preparou novas 
notificações referentes ao I TR 
95, colocando-as à disixisição 
em setembro passado. 

Agora, a previsão já é 
relacionada ao I TR 96, cujas 
notificações já estão sendo 
preparadas, e deverão ser 
entregues até dezembro deste 
ano. 

Edinardo se apresenta 

dia 18 no Ganeleiros 

O Caneleiros Bar, principal 
casa artística de Imperatriz, 
continua apresentando de 
quarta a sábado, o melhor da 
música ao vivo, com cantores 
da terra. 

Quem deu essa garantia foi 
o cantor e compositor, Wilson 
Zara, proprietário do bar 
cultural. 

Ele anuncia para o próximo 
dia 18, amanhã, a 
apresentação do cantor 
Edinardo, intérprete de 
músicas famosas como: 
"Pavão Misterioso", "Artigo 
26", entre outras. 

•iw 

Bai Wilson Zara, proprietário Caneleiros 

"Portanto, no dia 18, 
Edinardo estará aqui no 
Caneleiros, fazendo um super 

show", disse Zara, ao falar da 
principal atração para este 
mês de outubro. 

ADVOGADOS 

(..colocarei a Justiça como prumo...) Is. 28.17. 

Wilson Filho e Avelino do Carmo 
OAB.MA - 4431 e OAB.PA-1574 

RUA GODOFREDO VIANA N0 100 - SL. 203 
(Entre as Ruas João Pessoa e Rafael de Almeida) 

FONE/FAX (098) 722 - 1838 
mVTLRATRIZ - MARANHÃO 

ÓJac/(É 

OAB.MA 748 e OAB.GO.2024 

RUA GODOFREDO VIANA N0 3456 - BACURI 
(Entre as Ruas João Pessoa e Rafael de Almeida) , 

FONE 721 - 1999 E TELEFAX 723 - 3158 | 
MMPERATRIZ - MARANHÃO j 
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Produções. A 

produtora de 

áudio e vídeo 

mais completa 

da região * 

REBIL, DISTRIBUIDOR DOS PRODUTOS: 

Cerra, Grapete e Guaraná River 

Cerveja é CôfpCI. o resto é blá blá blá! 



4B □ cidade □ Quinta-feira, 17 de outubro de 199G JORNAL CAPITAL 

Projeto Moto Táxi 

Sindicato aguarda aprovação da Lei 
A tramitação do projeto que 

visa a regulamentação da 
concessão do serviço de moto- 
táxi, na Câmara Municipal de 
mperatriz, já dura quase três 
meses. 

Atualmente, o projeto se 
encontra em análise na 
Comissão de Obras e 
Transportes Públicos, que é 
presidida i)elo vereador Joel 
Gomes Costa (PRP). 

O prazo final para análise 
havia vencido no dia 30 de 
setembro, mas o relator da 
comissão, vereador Adhemar 
Alves de Freitas (PSDB), 
pediu prorrogação do prazo 
por mais vinte dias, no que foi 
prontamente atendido pela 
Mesa Diretora da Câmara. 

O vereador teria alegado 
que não lhe restou tempo para 
análise e posterior emissão do 
parecer, em decorrência do 
período que antecedeu as 
eleições municipais. 

Knquanto o projeto não é 
levado a plenário, para votação 
final, a posição do Sindicato 
dos Taxistas é apenas de 
esperar. 

"Nós estamos aguardando 
a posição da Câmara", disse, 
ontem, o presidente Joca 
Assunção. 'Tão logo a Câmara 
se manifeste, iremos acatar a 

Aí •. A 
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Vereador Adhemar Freitas, relator da Comissão de Obras 
e Transportes Públicos 

decisão do legislativo" 
Joca não descarta a hipótese 

de deixar de acatar a Lei, 
mesmo depois de aprovada. 

"Nós aguardamos a decisão. 
Depois, ê que vamos tomar as 
medidas necessárias, ou acatar 
a Lei que for aprovada", 
afirmou. 

Na avaliação de Joca 

Assunção, o Sindicato dos 
Taxistas tem cumprido suas 
funções dentro daquilo que é 
estabelecido. 

Para concluir, Joca 
confirma que o 
funcionamento do serviço de 
moto táxi em muito tem 
prejudicado a categoria que 
representa. 

Taxista critica 

juiz e vereadores 

Foíoí Pinheiro 
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Joca Assunção, ex-presidente do Sindicato dos Taxistas 

"Eu acho que não tem 
condição de a Lei segurar esse 
tipo de serviço na cidade", 
disse, em tom de revolta, o 
taxista Elias de Sousa 
Ferreira, ao ser indagado 
sobre qual é a sua posição, 
como profissional de praça, 
diante da questão que envolve 
a "regulamentação do serviço 
de moto táxi em Imperatriz". 

Ele prosseguiu citando que 
os taxistas também estão 
sendo prejudicados com uma 
decisão judicial, proveniente 
da Comarca de Açailândia, que 
os impede de fazer corrida de 
uma cidade para outra, após 
ter havido deferimento em 
favor da empresa Viaçào 
Nossa Senhora Aparecida. 

com sede naquele Município. 
"Nós, quando vamos de 

Imperatriz para Açailândia, a 
Polícia Militar dá em cima, não 
deixando a gente passar. Se eu 
pego um frete daqui para o 
Itinga, é a mesma coisa: a PM 
não deixa passar, alegando a 
existência de uma liminar que 
impede a passagem de taxista, 
carregando passageiro", 
afirmou Elias. 

Enquanto isso acontece, 
segundo afirmação de Elias 
Ferreira, em Imperatriz os 
moto-taxista. que considera "a 
maioria irresponsável", fazem 
corrida sem que tenham 
sequer a documentação. "Não 
têm documento nem do veículo 
nem deles mesmos. E isso aí a 

Lei não olha, o major não 
olha". 

Com relação aos 
vereadores imi)eratrizenses, o 
taxista, que trabalha no Posto 
Nossa Senhora de Fátima, 
afirma que "eles não falara 
nada, não sabem de nada, e o 
pau está quebrando aí". Ele 
argumenta que alguma 
providência precisa ser 
tomada o mais breve possível. 
"Porque não liberam essa 
linha de Imperatriz para o 
Itinga, Dom Elizeu e outras 
cidades?", questiona. 

As críticas são porque a 
categoria enfrenta grandes 
dificuldades, principalmente 
no que se refere ao 
pagamento das prestações de 
seus veículos, muitas delas há 
muito atrasadas. "Não tem 
jeito de ir para o Itinga, porque 
na barreira da Polícia Militar 
nós não podemos passar", 
conta, revoltado. "E ordem do 
juiz de Açailândia", lembra, 
citando que "a Aparecida paga 
o juiz, e por isso a situação é 
agravada". 

"Aqui em Imperatriz, o 
moto táxi roda de todo jeito e 
ninguém faz nada. Eu acho 
que isso está errado. Cadê a 
Lei? A Lei tem que olhar 
daqui. Um táxi pode ir para 
qualquer lugar que quiser: 
para São Paulo, Rio, enfim 
para onde quiser. Não tem 
nada a ver. E um carro de 
aluguel, nós pagamos nossos 
direitos", concluiu. 

Segmentos comentam 

reeleição de vereadores 

A reeleição de 8, dos 19 
vereadores imperatrizense é 
vista de maneira salutar pelo 
cantor e compositor Wilson 
Zara, que também está atento 
aos acontecimentos da política 
local. 

Ele disse que esperava que 
os reeleitos fossem em número 
menor. "De qualquer forma, a 
Câmara foi melhorada para a 
próxima legislatura", citou, 
referindo-se a futura formação 
do parlamento mirim. 

Na avaliação de Zara, no 
geral, o voto do imperatrizense 
foi de qualidade. "A gente viu 
que as pessoas que acabaram 
com Imperatriz, não foram 
votadas, e nem as pessoas 
defendidas por elas". 

Com relação a próxima 
legislatura, o cantor espera que 
haja mudanças, porque esse é 
um processo que se iniciou com 
a melhorada na qualidade do 
voto. 

Já o desportista Moreira 
Silva, presidente da Escolinha 
do Marwel, chama a atenção 
para o número de vereadores 
que foram reeleitos. " Eu acho, 
que é mais uma prova de que 
se o vereador não trabalhar, ele 
não volta", disse. 

Vale destacar entretanto, que 
dos 19 vereadores, apenas If» 
disputaram a reeleição e. desses 
15, vários não tiveram a votação 
necessária. Mas, fica essa lição, 
só se reelege quem trabalha. E 

Vereador reeleito, 

agora só não aprende quem não 
quiser. Hoje, tem muito 
vereador chorando, porque não 
foi reeleito. 

Prefeito 
Afirmando que Ildon 

Marques, será um grande 
prefeito para o Município de 
Imperatriz, o desportista 
Moreira Silva, confirmou as 
pesquisas do Instituto da 
Econométrica, que já refletiam 
bem antes, aquilo que mais 

Joel Gomes Costa 

tarde se confirmou com a 
vontade popular. 

"Ildon Marques, provou i)ara 
a oposição, que se alguém 
quiser ganhar eleição, tem que 
mostrar projeto e falar o que vai 
fazer pela cidade", disse. 

Moreira Silva é contra aquif 
que classificou de "baixaria" e 
critica a falta de projetos 
observada em alguns 
candidatos, durante a campanha 
que passou. 

■ Imposto de Renda 

4o lote é colocado 

à disposição 

Ç) feriado de Santa Teresa 
D'Ávila acabou adiando do dia 
15 para ontem, 15 de outubro, a 
entrega do quarto lote de 
restituição do Imposto de 
Renda 95. ano base 95. 

A informação foi dada pela 
coordenadora do Programa do 
Imposto de Renda em 
Imperatriz, Nery Mendonça, 
acrescentando que no resto do 
País as restituições foram 
colocadas à disposição dos 
contribuintes, na rede 
arrecadadora, desde a terça- 
feira lassada. 

O quarto lote de restituição 
é composto somente por 
declarações feitas em 
formulário, ix)rque todas as que 
foram feitas em disquete já 
haviam sido processadas e 
colocadas à disposição. 

Mas se o contribuinte ainda 
não foi notificado, pode 
procurar a Receita Federal para 
tomar conhecimento de qual foi 
o problema. 

"Porque com certeza, essa 
declaração teve problema", 
disse Mendonça. Para saber 
qual é a solução desse 
problema, basta que o 
contribuinte compareça à 
Receita Federal, levando 
consigo o CPF. 

Nery Mendonça também 

explicou que essa restituição, 
que se encontra à disposição 
desde ontem, foi corrigida a 
partir de 30 de abril, pela Selic 
(Sistema de Liquidação e 
Custódia), taxa variável 
mensal. 

As notificações foram feitas 
através dos Correios. Quem 
optou por declarar o IR em 

disquete também fez a opção 
pelo banco onde desejaria 
receber a devolução. 

() dinheiro vai ficar no valo.. 
fixado até este mês de outubro, 
mas o contribuinte poderá 
apanhá-lo de volta até outubro 
do ano que vera, já que se 
estabelece um ano como prazo 
final. 

GASTROCUNKA 

Dr. Nailton J. f. Lyra 
Vídeo Endoscopia, Esòfago Gastro 
Duodenoscopia, Colonoscopia, 

Retossigmoidoscopia, Clinica e Cirurgia do Aparelho Dogestivo, 
Colo-Proctologia. Cirurgia Video-Laparoscopia e 

Colangiapancreatografia Endoscopica 
Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 722-1046 

Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MA 
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Serviços e peças para REFRIGERADORES, 
CONDICIONADORES DE AR e BALCÕES FRIOS. 

Wdson Sales - Técnico 
CGC: 00.455.587/0001-23 - Insc. Est. 121.411.834 

Rua Henrique Dias, 157 - Bacuri. Fone: 721-7557 
iMPÊRAtRlZ - ' MARANHÃO 

Sintonize a Rádio Capita! AM 950 

Khz, 10 mil watts de potência. 

A Sua Melhor Onda. Ligi.e-se 



JORNAL CAPITAL Quinta-feira, 17 de outubro de 1996 □ política □ 5/i 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

FHC lança pacote 

anti-desemprego 

O presidente Fernando 

Henrique Cardoso lançou 

ontem um pacote de 

medidas visando o 

combate ao desemprego, 

beneficiando recém- 

formados e pequenas 

atividades informais, 

além das micro e 

pequenas empresas. 

O pacote de medidas, 

cujos recursos são 

oriundos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador, 

via Caixa Econômica 

Federal, chega no 

momento em que o 

governo enfrenta críticas 

por conta de outro pacote, 

que visa a redução de 

gastos públicos e coloca 

no olho da rua milhares 

de servidores da União, 

além de estabelecer a 

prda de benefícios até 

então garantidos aos da 

ativa e também a 

aposentados. 

Muda o IRPJ 

O ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, anunciou 

também ontem, um projeto 

que será enviado ao 

Congresso Nacional 

visando nas regras do 

Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (empresa) para 

1997. 

O projeto define 

sobretudo o que é 

denominado de "paraíso 

fiscal". 

Além da definição, o 

projeto visa deter a fuga de 

dinheiro para os "paraísos 

fiscais", através dos quais 

grandes empresas deixam 

de pagar o IRPJ todos os 

anos, enquanto as micro, 

pequenas e médias 

empresas, não têm por onde 

fugir das "garras do leão" 

do IR. 

Imposto único 

As micro e pequenas 

empresas recebem com 

A vxih/e^baricwfce&AClI 

* José de Ribamar V. Nepomuceno (Escritório 

Opção Ltda); 

* Isaura Chaves M. Brandão (Moema Móveis); 

* José Alcerte de Sousa Jr. (Ortec Contabilidade); 

* Advance Palace Hotel. 

Aniversariam hoje e recebem os parabéns e votos 

de muito sucesso do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo 

e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Getúlio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas- centro Fone 721- 

3565. 

M evc&dxy-fUuwA^eíro- 

y o' - / 

Poupança 

Hoje  1,06% 

Amanhã 1,12% 

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

Ufir 

Semestral até 31 de dezembro de 96: 

R$    0,8847. 

Dólar 

* Paralelo    R$ 1,03 

* Turismo 7%. R$ 1,04 

* Comercial R$ 1,02 

Cotações de ontem (meio-dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F: 

R$  12,63. 

Salário Mínimo 

Outubro/9ó   R$ 112,00. 

Salário Família 

Outubroo/96   R$ 7,66. 

alegria uma boa notícia por 

conta de outro projeto do 

governo que propõe a 

implantação de um imposto 

único para o setor. 

O projeto do governo vai 

de encontro a um outro de 

autoria do presidente do. 

Congresso, Senador José 

Sarney (PMDB-AP), que 

define o novo estatuto da 

microempresa, já aprovado 

no Senado, dependendo 

apenas de votação na 

Câmara dos Deputados. 

José Sarney disse que 

está à disposição do 

governo para negociar. 

Efemérides 

Ontem, 16, foram 

comemoradas as seguintes 

efemérides; 

* Dia da Ciência e 

Tecnologia; 

* Dia Mundial da 

Alimentação; 

* Dia Nacional do 

Anestesiologista; 

* Dia de Santa 

Edwirges, a protetora dos 

individados. 

Vale o registro com os 

nossos parabéns, embora 

tardiamente. 

Ribamar 

Nepomuceno 

Quem também 

aniversaria hoje é o boa 

praça José de Ribamar V. 

Nepomuceno, titular do 

Escritório Opção 

Contabilidade, instalado na 

Rua Bom Futuro, entre a 

Maranhão e a Piauí, 

próximo ao Timbira 

Shopping Center. 

Ribamar Nepomuceno 

está chegando de Belém do 

Pará onde foi no início da 

semana para tratar de 

assuntos de interesse de 

cliente instalado no Itinga. 

As comemorações do 

seu aniversário ficam para 

o próximo domingo, na 

chácara Jabotá, de sua 

propriedade. 

Vale o registro com os 

nossos parabéns. 

Dr. Tadeu 

Depois de alguns dias 

curtindo a Ilha de São Luis, 

onde foi para tratar de 

assuntos particulares e 

aproveitar para um bom 

descanso, quem já está 

novamente no batente, é o 

Dr. Carlos Tadeu Borges de 

Matos, da Otornnocenter, 

ali na Luis Domingues, 

entre as ruas Maranhão e 

Piauí. 

Vale o registro e o fone 

da Otorrinocenter: 721- 

8921. 

Isaura Chaves 

A data de hoje é 

também da senhora Isaura 

Chaves M. Brandão, 

mulher do empresário 

Alair Chaves de Miranda, 

da Moema e presidente da 

FUNDECO. 

Administradora da loja 

da Moema Móveis 

instalada na Dorgival 

Pinheiro de Sousa, Isaura 

Chaves M. " Brandão 

começa o dia recebendo 

muitos aconchegos por 

conta do seu aniversário. 

Vale o registro com os 

nossos parabéns. 

Duas amigas estão no salão de beleza, as cabeças 

metidas num secador: 

- E aí? - pergunta a primeira amiga. - Como andam 

as coisas com o seu marido? 

- De mal a pior, querida. Imagine que ele ouviu 

dizer que na África há um lugar onde as mulheres 

pagam aos homens 25 dólares cada vez que eles 

transam com elas. Depois disso, o idiota vive 

ameaçando me largar para ir morar lá. 

- E você não tem medo que ele cumpra a ameaça? 

- Que nada, querida. Em lugar nenhum do mundo 

dá pra viver com 25 dólares por mês! 
(Playboy/Ago/96). 

Fecima 

Iniciada ontem, 16, em 

São Luis, a X Feira do 

Comércio e Indústria do 

Maranhão (FECIMA), 

promovida pelo Sebrae- 

MA. 
Instalada no Espaço 

Cultural, a FECIMA será 

encerrada no próximo 

domingo, 20, com 

previsão de 50 mil 

visitantes aos 150 

estandes montados e 

movimentação financeira 

da ordem de R$ 1 milhão. 

'LANTÃO GERAL/HOJE. Hospital 

São Rafael (721-1713); PEDIATRIA: Hospital 

Sta. Tereza (721-2187; OBSTETRÍCIA: Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 

ORTOPEDIA; Clínica de Acidentados (721-6454). 

Oferecimento. Drofa Sol, na Luis Domingues, 

esquina com a Rio Grande do Norte (Mercadinho), 

de plantão até às 21h00. Fone 721-6755 

Vídeo Cassete 

Vende-se ou troca-se por mobilete, um aparelho de vídeo 
cassete, Semp Toshiba, 4 cabeças, novo, na caixa. Tratar com 
este colunista pelo 721-4135 (deixar recado na Servet), ou na 
Rua Bom Futuro, 551. 

GRANDES NEGÓCIOS 
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Já está nas bancas (via Dimapi), a edição de outubro de 
"Pequenas Empresas Grandes Negócios", considerada 
a "bíblia" dasmicro e pequenas empresas do país, pelo 
conteúdo veiculado mensalmente de interesse de quem 
já está estabelecido e dos quwe estão iniciando o seu 

próprio negócio. Títulos de primeira página: "Monte seu 
posto de escapamentos"; "Franchising-Franquias sem 

sair de casa"; "Terceirização - o que ganham as 
pequenas"; "Crianças ■ Um mercado bilionário" 

(reportagem de capa), além de um Especial sobre 
Automação Comercial (informática). Vale conferir, sem 

dúvida. 

Materiais para 

PjnhnhírJ. escrítóri0'es<:olar' '*<4/lAÁAs bobinas oara Fax. bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 122- 

IMPERATRIZ 

>^T Pírsmoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,Uü 
úsma) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Rua Simplíciç Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

lií.peratriz-MA 

H1 

m 

NAR 

Clínica Lab. e Pet Sh?3p 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA - 0190 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA-0189 

Rua Luís Domingues, 1469 ■ Certtro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - o204 
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Guarani: Campeão da chave "A" 

Vitória diante da Apil confirmou o bugre imperatrizense como o único invicto da segundona 

logo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Começa hoje 
O curso de arbitragem que 

será ministrado pelo professor 
Jelgado, inicia-se hoje. A 

expectativa é de que pelo 
menos 50 treinadores 
participem do curso. O 
professor Delgado, 
juntamente com a LID — Liga 
mperatrizense de Desportos 

e o professor Jackosn Silveira, 
irão diplomar todos os 
participantes do curso. 

Importância do curso 
O curso será de suma 

importância para os 
treinadores do futebol amador 
de Imperatriz, que militam 
sem nenhum conhecimento 
técnico. O conhecimento do 
professor Delgado será 
fundamental para o 
aprimoramento destes novos 
treinadores. 

Futebol de Salão 
A Liga Imperatrizense de 

Desportos de Futebol de 
Salão abriu inscrições para 
seus filiados no sentido de 
iniciar o Campeonato de 
Futebol de Salão desta 
temporada. Os organizadores 
contam com a inscrição de 
todos seus filiados. 

Torneio Início 
A II Copa Coelho Neto 

inicia-se amanhã. A abertura 

oficial dos jogos está 
programada para as 18;()() 
horas. Em seguida acontece 
a primeira partida da 
competição entre Amaral 
Raposo e Coelho Neto — 
Futsal Feminino. 

A seqüência dos jogos 
acontece no sábado, com o 
encerramento previsto para 
o domingo. Durante a. 
programação serão 
realizados vários jogos entre 
as escolas devidamente 
inscritas na competição. 

Congresso técnico 
A apresentação da tabela 

dos jogos do campeonato e o 
regulamento aconteceu na 
manhã de ontem, com a 
presença de todas as escolas 
inscritas e a comissão 
organizadora, que abordou 
vários assuntos objetivando o 
sucesso tia 11 Copa. 

Objetivo 
A II Copa da Escola 

Coelho Neto tem como 
finalidade principal 
desenvolver maior 
intercâmbio entre os alunos 
e diretores das escolas 
participantes. 

Na abertura oficial é 
obrigatório a participação de 
todos, sob pena de serem 
punidos caso não 
compareçam. 

Eis as categorias 
Futsal 

Pré Mirim - Mirim - Infantil - Infanto - Juvenil 

Feminino 
Fut-campo 

Juvenil-Masculino 
Handebol 

Mirim Feminino - Infantil Feminino - Infanto 

Masculino - Juvenil Feminino 
Voleibol 

Infantil Feminino - Infanto-Feminino 
Queimada 

Infantil Feminino 

Escolas participantes 

Coelho Neto - Sesi - Santa Terezinha 

- São Francisco Xavier - Imperador - 

Dom Bosco - Delta - Ceril Objetivo - 

Polivalente - Delahêr Fiquene - 'Edson 

Lobão - Campos Sales - São Jorge - 

Escola Rui Barbosa - João Dantas - 

Jonas Ribeiro - Frei Gil - Pedro 

Ferreira - São Vicente de Paula - 

Amaral Raposo - Escola Manancial da 

Vida - Dom Marcelino - Santo Antonio 

- Santo Inácio de Loiola. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esportes 

O Guarani Futebol Clube 
está embalado na divisão de 
acesso, competição que 
garante as duas equipes de 
melhor campanha na divisão 
especial do próximo ano. 
Foram cinco rodadas, 15 
pontos ganhos e o ataque 
mais positivo, além da zaga 
menos vazada. O Guarani é 
comandado pelo experiente 
técnico Codó, que ainda 
encontra tempo para 
defender a equipe da 
Ajuventus, líder da primeira 
divisão. 

A diretoria do Guarani 
está confiante na volta à 
primeira divisão e por isso 
todo elenco está motivado e 
embalado para as disputas 
das semifinais da segundona. 
A vitória de 2 a 1 sobre a Apil 
confirmou a boa campanha 
do clube, que aguarda 
somente a definição da chave 
para saber quem será seu 
adversário. A diretoria do 
clube já sabe que, como o 
Guarani foi o primeiro 
colocado do grupo, irá 
obviamente pegar o segundo 
do outro grupo. 
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O Guarani, embalado, aguarda o adversário para as semifinais da dhisão de acesso 

Codó também participa do curso 

O técnico Codó, campeão 
do grupo "A" pelo Guarani 
Esporte Clube, também 
participará do curso de 
aperfeiçoamento técnico 
ministrado pelo professor 
Delgado. Codó é o principal 
responsável pela boa 
campanha do clube, que em 

cinco jogos conseguiu obter 5 
vitórias, tornando-se assim, o 
único clube da divisão de 
acesso invicto na competição. 
Em emtrevista ao jornal 
Capital, o treinador disse que 
a boa fase do Guarani é 
atribuída ao elenco, que eom 
todas as dificuldades 

souberam corresponder 
dentro de campo c fazer do 
Guarani um time vencedor. 
A vitória diante da Apil 
garantiu ao clube a melhor 
campanha do torneio, além 
de motivar os jogadores em 
busca do título do 
camrxíonato. 

PSV poderá ser eliminado 

Junta Julgadora volta a se reunir 

hoje, para definir o futuro do PSV na Taça Café Viana 

A Junta Julgadora de 
Desportos da LID — Liga 
Imperatrizense, volta a se 
reunir hoje, a partir das 20:00 
horas para definir a situação do 
PSV na Taça Café Viana de 
Futebol Infanto. O campeonato 
que é homologado pela Liga 
Imperatrizense está paralisado 
desde o início do mês de 
outubro, devido um recurso 
que foi enviado pela Sociedade 
lísportiva Janduí ao JJL), da 
LID. No recurso, o presidente 
do clube, Janduí Diniz, pede a 
eliminação do PSV Futebol 
Clube, tendo em vista que pela 
segunda vez consecutiva o 
clube coloca jogador irregular 
em competições oficiais da qual 
participa. Se for seguir o 
CBDF, a Junta Julgadora 
eliminarão PSV da competição 
e, neste caso, classifica-se o 
Janduí, segundo colocado do 
grupo. "O PSV é reincidente", 
disse Janduí Diniz, tentou fazer 
isso com o América e agora 
com o meu time, acrescentou. 
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Janduí conseguiu provai- que o atleta do PSV estava irregular 

Dirigentes do 

PS V protestam 

O presidente do PSV, 
radialista Arlindo, protestou 
contra o recurso impetrado 
pelo presidente da Escolinha 
de Futebol Janduí, emprosárk> , 
Janduí Diniz. Para Arlindo 
não [tassa de uma armação 
para eliminar a equipe do PSV 
do campeonato, Segundo o 
diretor, ele não tinha 
conhecimento que o jogador 
estava irregular e por isso não 
vê mot ivos para a eliminação 
da equipe da competição. Nas 
semifinais, o PSV perdeu a 
primeira partida jiara o Janduí 
pelo placar de 3 a 2. e no jogo 
de volta o PSV conseguiu uma 
brilhante vitória, também pelo 
mesmo placar, depois que o 
Janduí vencia de 2 a 0. Nos 
pênaltis o PSV teve mais sorte 
e acabou derrotando o J anduí 
pelo placar de 3 a L 

Marília e Plaza jogam hoje 

A partida entre Plaza e 
Marília que estava prevista 
para ontem, foi transferida para 
esta quinta-feira, no Estádio 
Municipal Frei Epifânió 
D'Abadia. O lime do Marília 
aproveitou o dia de ontem para 
realizar mais um coletivo, 
visando a importante partida. 
A derrota para a Ajuventus 

abalou os sonhos do Marília 
em consquistar o segundo 
turno do campeonato, mas a 
diretoria ainda não descartou 
a possibilidade de vencer os 
próximos compromissos e ficar 
torcendo por um tropeço da 
Ajuventus, que tem um difícil 
compromisso no próximo final 
de semana contra o 

Corinthians, que vem subindo 
de produção nos últimos jogos. 

A diretoria do Plaza Futebol 
Clube está confiante em uma 
boa apresentação do elenco na 
partida de hoje contra o 
Marília. Para o diretor Moisés 
Negreiros, o time precisa 
garantir na partida de hoje uma 
boa vitória e alimentar o sonho 

de permanecer na primeira 
divisão do Campeonato 
Amador de Imperatriz no 
próximo ano. A péssima 
campanha da equipe neste 
campeonato é atribuída a falta 
de dinheiro no caixa do clube. 
O Plaza para este campeonato 
não contratou nenhum jogador 
de expressão. 

Assistência Técnica 

Revendedor autorizado BINA - Identificador de Chamadas Telefônicas 

BINA: Identifica o número do assinante chamador 

Rua Piauí, n2 12 - bairro Juçara - Fone: 721-» :.«0 - imperatriz - Maranhão' ■  
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Cônsul^ 
Refrigerador CÔNSUL 

275LTs,Mod. RC 28E 

rs4SS,oo 

12XR$ 

a vista ou 

.00 

por mes 
pu 5 chçaues de 

02,00 

I 
I 

Fogão CÔNSUL I 
4 Bocas Essencial Next | 

Mod. CFA50A j 

RS t 79, o o | 

I 

12XR$ 

2a vista ou 

Sm,oo 

por mes 
ou 5 cheques de 

RS 40,00 

r ÃRNCf 
I Com a garantia de ser Arno. 
| Lavadora de roupas 
| LAVETE Mod. LAVL 

1 RS f79,00à vista ou 

1 ±2 

i iE&WLTEC 

| 12XR$ 

| por mês 
ou 5 che 

1,00 

I ou 5 cheques 
^de R$ *3,00 7 J 

I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 

Fogão ESMALTEC 
Canoa 4 Bocas,Mod. 3480 

RS 109,OOà vista ou 

12XR$ 13 50 

por mês 
ou 5 cheques de 
RS 24,40 

WALITA 
faz Com Carinho 

L 

Batedeira WALITA 
Topa TudoMod. BT32 

RS 79,oo 
à vista ou 

Jr.SO 

. #B1ACK Sl DECKER | 

\ràZ0$ttc,í&DECKE* v 1 

I R$24roo 

I à vista ou 
12XR$ ^,80 

por mês 
u 5 cheques de 

I I 

I I 12XR$ 
I I 

I 
I 

I 

R$ 17,70 | \ por mês 
5J2heques de R$ 5^40 

SUNDOWNm B/KE 

/ 

3L 

Bicicleta SUNDOWN 
18 marchas Rain Drop 

as f99, oo 
à vista ou 

carnet 12X 

1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

R$ 

ijwarnet 12X 

^^p"""' chre 5X ^ ^ 

por mês 
ou 5 cheques 
de R$45,00 ^ 

ELGIN 

Condicionador de ar ELGIN 
I 6.000 BTUs,Mod. ELE6000 

I rs 3 8S, o o 
| à vista ou 

12X R$ 

èl® 1 por mês 
ou 5 cheques 
de 00 

r 

j L 

PHILIPS 

Rç 378,0°à vista ou 

12XR$ 46 ,00 por mês 

cheques de R$ 84,70 

Stéreo System CCE 
Rack, Duplo Deck, AM/FM 

RS 179,00 à vista ou 

21 12X R$ 4Bv 0 ,00 por mês 

ou 5 cheques de R$ 39,00 

1"  

w% 

WÊ •mm. 

0 

iS 

TV CCE 
14 Polegadas Controle Remoto, 

Mod. HPS1470 

RS 3F9,OOà vista ou 

38 00 por mês 

^ ou 5 cheques de R$ 70,00 ^ 

12XR$ 

*20" Polegadas 
^C/Controle, 
*Em cores 
*Timer 
*Relógio digital 
^Indicação 
de funções 
* Ajuste de 
imagens 

Gcirontío Totol 

3 finos 

CINERAL 

TV CINERAL 20" 
Cores d Contí ole Remoto 

Mod. TC 2011 

RS339,OOà vista ou 

12XR$ 41 ,00 por mês 

ou 5 cheques 
de R$ 76,00 

    

FAET 

Ventilador FAET 
30 CM, Mod. 1048 

! rs 32, o o à vista ou 

j 12XR$. %P,90 

. por mês 
I ou 5 chet 
\deRS 

rdciiDE 

COMPRAR I 

uai DE 

PAGAR! 
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Elemento rouba veículo e atropela moto 

Proprietário de veículo vai a polícia explicar colisão do seu veículo na Euclidés da Cunha 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Polícia 

O lanterneiro Antonio 
Alcimar Silveira de Oliveira, 
brasileiro, casado, 43 anos de 
idade, residente na Rua 
Tocantins, bairro Vila Nova, 
compareceu na Depol para 
explicar como aconteceu a 
colisão do seu veículo Fiat com 
uma moto na Rua Euclides da 
Cunha. 

Segundo o comunicante, o 
fato ocorreu no último dia 07 
de outubro, quando o Antonio 
Alcimar se encontrava no 
interior de um bar localizado 
no bairro Vila Nova, local onde 
ocorreu uma briga, ocasião em 
que segundo o queixoso tinha 
ido ao banheiro e quando 
retornou um elemento 
conhecido por Renê de Tal 
havia saído em seu veículo de 
marca Fiat 147-C, placas HOP 
9941. de Imperatriz-MA., ano e 
modelo 86, em nome do 
proprietário. 

O comunicante acrescentou 
ainda que desde as primeiras 
horas daquele dia se 
encontrava no local e que não 
linha conhecimento com Renê. 
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titular da DAT - Delegacia do Trânsito, investiga 
acusado ainda esta semana 

Delegado 
o caso e ouvirá o 

O acidente 

O proprietário do 
veículo, Antonio Alcimar 
Silveira de Oliveira, 
informou à polícia que ao 
sair para ir ao banheiro um 
indivíduo conhecido por 
Renê de Tal aproveitou sua 
ausência e a confusão 
ocorrida no local para fugir 
em seu veículo. Segundo 
ele, o veículo estava 
estacionado nas 
proximidades do local, 
tendo o comunicante 
esquecido a chave no 
contato do mesmo e o 
elemento ao passar pelo 
local viu a chave na ignição 
e fugiu do local tomando 
rumo ignorado, vindo a 
colidir em seguida com uma 
moto na Rua Euclides da 
Cunha, no mesmo bairro, 
oportunidade em que a 
Polícia Militar fazia ronda 
pelo local e fez a apreensão 
do veículo recambiando o 
mesmo para o Ciretran. O 
delegado Francisco Alves 
tomou conhecimento dos 
fatos e irá investigar o caso. 

Advogado tenta inocentar acusados 

Os três acusados de estarem 

planejando um assalto em Imperatriz poderão ser soltos 

Advogado Aroaldo Santos aguarda a chegada do juiz da 33 

Vara Criminal, Dr. Sérgio 

O advogado Aroaldo 
Santos, entrou com um 
pedido de relaxamento de 
flagrante na prisão dos três 
elementos que foram presos 
pela equipe do delegado 
George Miranda, do ÍV 
Distrito Policial e que estão 
recolhidos nas celas do 
Cerec. Em uma rápida 
conversa com o advogado 
dos acusados, Aroaldo 
Santos, ele nos informou ã 
reportagem do Jornal Capital 
que Caumir Pereira, que 
estava com o veículo cujo 
estava sendo acusado de ter 
sido roubado em Goiânia, 
provou através de 
documentos que o veículo foi 
comprado pelo mesmo. Com 
relação a Carlos André e José 
Abelardo Costa, os dois 
foram funcionários deste 
último, que casualmente se 
encontraram na Rodoviária. 

Alvará de soltura 

Com a chegada do juiz 
da 3- Vara Criminal, Dr. ; 
Sérgio Batista, os três 
acusados poderão ser 
postos cm liberdade. 
Devido o processo poltlico, 
o juiz nau se encontrava na 
cidade, mas segundo o i 
advogado Aroaldo Santos, ; 
com a chegada do: 
magistrado, tudo será 
resolvido ainda hoje. 
quando o mesmo terá 
conhecimento do fato. Os 
três são acusados pela 
polícia de terem 
participado do roubo a: 
agência do BEM — Banco 
do Estado do Maranhão, 
cm Montes Altos, cujo dois 
dos elementos são filhos 
daquela cidade e residem 
em Imperatriz 

Assaltantes agem no Bonsucesso 

O estudante das iniciais 
M.S.S., de 16 anos de idade, 
foi abordado por dois 
elementos armados de 
revólveres quando saía de sua 
residência c se dirigia para o 
colégio por volta das 13:00 
horas da última segunda-feira. 

O assalto ocorreu na 
Avenida Industrial, e segundo 
a vítima, em entrevista ao 

Jornal Capital, um dos 
elementos de posse de uni 
revólver calibre 38, apontou a 
arma para sua cabeça e o 
ordenou que abandonasse a 
bicicleta e os livros, enquanto 
que o segundo elemento ficou 
ao lado impedindo que o 
mesmo reagisse. 

Disparo 
Além dos assaltantes 

terem levado a Montain Bike 
c os livros do estudante, um 
dos assaltantes 

deu uma pancada com o 
cabo do revólver na cabeça 
do menor, fazendo com que 
o ele ficasse desacordado por 
alguns minutos, tendo 
também na ocasião a arma 
disparado. Após o firo e de 
posse tios objetos do furto, 

Boletim de; 

Ocorrência! 

Joberth Aleixo 

Perda de documentos I 
Emerson Silva de Araújo, 

maranhense, solteiro, 22 anos 
de idade, comunicou que 
perdeu todos seus documentos 
pessoais como: Carteira de 
Identidade Civil, Título de 
Eleitor e outros, assim como 
um carnê de compra de uma 
bicicleta Montain Bike 
adquirida no Armazém 
Paraíba. O caso foi levado ao 
conhecimento das autoridades» 
Perda de documentos II 

Alcimar Cardoso" da Silva, 
brasileiro,.paraense, solteiro, 
26 anos de idade, esteve na 
Deixil para comunicar que na 
noite da última terça-feira, 
perdeu sua porta-cédula 
contendo todos^ seus 
documentos pessoais. 

Segundo informou o 
queixoso, a bt )lsa deve ter caído 
do seu bolso nas imediações da 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, ocasião em que 
pegou uma carona em uma 
bicicleta. 

Perda de talão de 
cheque >• 

O Sr. Carlos de Oliveira 
Massalai, capixaba, 36 anos de 
idade, casado, residente na Rua 
Florianópolis, Dom Elizeu- PA, 
em trânsito por Imperatriz, 
comunicou que perdeu um 
talão de cheques do Bradesco 
daquela cidade. 

Arrombamento I 
Guilherme de Menezes 

Santos, maranhense, casado, 
35 anos de idade, residente na 
Rua Henrique Dias, bairro do 
Bacuri, comunicou na DRF 
que elementos desconhecidos 
arrombaram sua residência e 
retiraram vários objetos, tais 
como. uma TV açores Philips, 

16 polegadas, um vídeo 
cassete e várias peças de 
roupa. O coraunieante 
afirmou à reixirtagem que o 
fato ocorreu por volta das 
19:00 horas da última terça- 
feira e que o çaso foi Jevado 
ao conhecimento das 
autoridades... 
Perda de documentos 

III 
Maria de . Jesus 

Nascimento, maranhense, 
solteiro, 25 anos de idade, 
residente na Rua .Salvador, 
Vila Fiquene, comunicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais. A 
queixosa informou à 
reportagem que os 
documentos possivelmente 
caíram do seu bolso nas 
imediações da Pra^a' 
Tiràdentes, localonde tomou 
o ônibus com destino a seu 
bairro. 

• Arrombamento 
Lídia Guimarães 

Santos, maranhense, casada. 
46 anos de idade, do lar,, 
residente na Rua Projetada, 
109, Bacuri, esteve naDRF — 
Delegacia de Roubos e Furtos 
para comunicar que na última 
semana elementos 
desconhecidos arrombaram 
as portas lie sua residência e 
retiraram 01 TV a cores 14 
polegadas Philips, 01 
ventilador e várias panelas» A 
comunicante informou à 
reportagem que á)« 
elementos, após praticarem o 
furto, deixaram os objetos em 
um' matagal às proximidades 
da sua casa, qhe mais tarde foi 
localizado pela mesma. O caso 
foi levado ao eonhecimenlc 
das autoridades. * ■ 

mM s 

os elementos evadiram-se do 
local tomando rumo 
ignorado. 

A vítima informou à 
reportagem que os 
elementos são 
desconhecidos e que não 
lembrava da fisionomia dos 
dois assaltantes e que ele, foi 
a segunda fez que foi 
assaltado naquela avenida. 

Quinta-feira, 17/10/96 
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