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■ Rota 2000 

Curió 

defende 

garimpeiro 

O ex deputado federal 
Sebastião Curió tem uma 
trajetória de luta em defesa 
dos garimpeiros. 

H o que afirma 
Thompsou Mola em sua 
coluna, Rota 2000, que 
também mostra as Entre 
linhas. 

Confira na Página 1-4. 

■ Cidade Afilta 

Telejomal 

começa 

segunda 

A irreverência é a marca 
ua coluna Cidade Aflita, 
assinada por Frederico 
Luiz. que tem as seções, 
Frases, Pensamentos 
Clássicos, Curto e Grosso. 
Frederico também mostra 
como serão novo telcjornal 
da TV Capital, canal 5. 
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INDICADOR 

Briga interna marca encontro do PT 

Domingos Dutra, vice-prefeito de São Luís, quer adiar decisões 
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O Partido dos 
Trabalhadores, PT, iniciou 
ontem, o encontro estadual da 
sigla que é marcado por 
disputas internas. 

Dois grupos, um liderado 
pelo vice-prefeito de São Luís, 
Domingos Dutra quer adiar 
quaisquer decisão tomada no 
Encontro. 

O outro grupo, liderado pelo 
deputado estadual Luiz Vila 
Nova quer o Partido na 
dianteira das art iculações para 
a sucessão estadual e 
presidencial no próximo ano. 

Único representante do PT 
na Assembléia Legislativa, Vila 
Nova acusa a direção nacional 
do Partido de tentar 
"manobrar" com a soberana 
vontade dos petistas locais. 

Página 1-5 

Dominpos Dutra (centro) disputa controle estadual do IT 

Renê prende 

dois homicidas 
O delegado renê Almeida i 

titular ria Delegaria do Primeiro 
Distrito já tem o nome de três 

; dos dfemerto» envolvidos em 
assassinatos da ultima <cmana. 

Alfredo Nunes deixa 

La Rocque no caos 

imolar Comercial 
Compra .R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda   
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda  — 

R$ 1,0205 

Jl$ 1,1350 

.R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir 
Valor 111 

Salário Mínimo 
Agosto   

R$ 1.0010 

, R$ 1,0350 

,R$ 11,95 

1.1275% 

Salário Família 
Valor 

R$0.9108 

R$ 120,00 

RS 7,66 

O prefeito de Senador 
Rocque, Alfredo Nunes, leva 
seu município ao caos. 

Greves e pedidos de 
exoneração de membros do 
primeiro escalão é a marca da 
administração do município 
recém-emancipado. 

Nunes foi surpreendido, 
com o pedido de demissão do 
seu secretário de saúde Doutor 
José Wilson, que também já 
não acreditava em qualquer 
compromisso do executivo 
para com o setor de saúde. 

Recentemente, seus 
familiares foram vistos em uma 
vistosa D-20, cabine dupla, 
abusando de um conforto que 
falta à maioria da população. 

Em meio a manifestações de 
protesto e enfrentando greves 
de professores, Alfredo 

CCP é reformado 

pela Prefeitura 

Projeto paisagístico prevê 

construção de jardim 

O Centro de Cultura 
Popular do bairro Bacuri 
recebe completa restauração. 

A obra da Prefeitura foi 
acompanhado de perto na 
última quarta-feira 

prefeito ildoo Marques, que 
esteve acompanhado do vice, 
Luiz Carlos Noleto e do 
secretário de Obra, Jairo 
Oliveira, 
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mais 

Prefeito de Senador La Rocque, Alfredo Nunes, é 
responsabilizado por inoperância 

Tempo - Temperatura • 
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O céu 

do Brasil 

ATERRA 

Imperatriz Claro 23 34 

São Luis •• Chuva litíVimiíii fraca 21 32 

Teresina «Élç; Pancada. 25 35 

Belém . ^ Nubladu j 20 29 

Palmas Chuva >»'>«"!»>' Fraca { 23 32 

Nunes, tenta inutilmente 
livrar-se do isolamento 
político, atribuindo 
desmandos administrativos à 
Câmara de Vereadores. 

Sem prestar constas de 
sua administração, Alfredo 
Nunes se contrasta com a 
Câmara local, que mês a mês 
mostra à população a 

arrecadação e os gastos dos 
vereadores. 

Alguns vereadores já 
demonstram intenção de 
pedir o afastamento do 
prefeito Alfredo Nunes do 
Cargo, por conta dos 
desmandos administrativos. 

Veja o conteúdo das 
denúncias na Página 1-9. 

Somente este ano, 160 
novos alunos receberam 
treinamento do Centro de 
Capacitação Profissional, 

Cecap, órgão da Secretaria 
municipal do Desenvolvimento 
Comunitário e Trabalho. 

Página 1-2. 

Jei's encerram hoje 

Termina hoje a décima 
nona edição dos jogos 
Escolares de Imperatriz. Â; 
competição foi um sucesso de I 
público. 

O ginásio do Fiqueninho 
foi escolhido para encerrar as 
atividades dos jeTs. A 
solenidade começa às 19 lis. 

Página 1-3. 

começa 

Quarenta e nove postos, 
fixos e volantes, estarão a 
disposição da comunidade 
liara a campanha de multi- 
vacinação. 

Além da paralisia infantil, 
os postos de saúde estarão 
vacinando contra sarampo, 
tuberculose, tétano, difleriae 
coqueluche. 

Mais na Página 1-9. 

■ Balanço 

82% dos professores municipais 

está acima do primeiro grau 

Os professores da rede 
municipal de ensino 
deverão ter aumentado o 
nível de escolaridade com o 
próximo concurso público. 

A secretaria de Educação 
divulgou balanço onde 
mostra o nível de instrução 
dos professores da rede 
municipal de ensino. 

O secretário Agostinho 
Noleto, disse que o concurso 
também vai permitir acesso 
a recursos federais para o 
setor. 

Ele lembra que o concurso 
público é uma exigência 
constitucional "e por seu 
intermédio o município só 
tem a ganhar". 

O secretário Adjunto, 
Lourival Pereira afirma que 
o nível da escola pública 
municipal melhorou. 
"Basta ver os números", 
sentencia. 

Confira os gráficos que 
mostram o melhoramento 

no nível escolar na 
Página 1-11 
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Centro de Cultura Popular será reformado 

Prefeito Ildon Marques faz questão de acompanhar pessoalmente os trabalhos 

O Centro de Cultura Popular, 
localizado no bairro Bacuri, por 
determinação do prefeito Ildon 
Marques, está passando por uma 
ampla reforma. Na última quinta- 
feira (14), ele esteve vistoriando 
as obras. O vice-prefeito, Luís 
Carlos Noleto, o secretário da 
Infraestrutura, Jairo de Oliveira 
também estiveram no local 
acompanhando o prefeito. 

O Centro de Cultura Popular 
está recebendo uma reforma 

completa. A restauração 
abrangerá a construção de um 
novo telhado e do piso. Os dois 
banheiros, também, ganharão 
um novo visual com a melhoria 
das instalações hidráulicas, que, 
atualmente, estão deterioradas. 
A reforma será completada com 
a construção de um jardim em 
frente ao local para melhorar o 
aspecto paisagístico do Centro. 

Quando o local estiver 
totalmente recuperado, será 

■mti 

entregue à Associação Cativos 
de Capoeira para que eles 
continuem treinando as crianças 
e jovens do Bacuri, evitando com 
que muitos jovens voltem a 
marginalidade e tenham a 
chance de manter viva na 
memória a cultura popular. 

Sengundo os moradores do 
bairro, antes da Associação 
começar o trabalho com os 
jovens do bairro, o local estava 
abandonado e servia como 

Fofo: Pinheiro 721 - 7090 
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APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E ©CM W0ACI1IK1. 

espaço para delinqüentes e 
marginais. Alguns desses jovens 
saíram das ruas e passaram a 
freqüentar as aulas na 
Associação e foram 
recuperados. 

O grupo de capoeira vem 
desenvolvendo este trabalho em 
Imperatriz a sete anos e, 
atualmente, são cerca de 
sessenta alunos que estão sob a 
direção dos professores Miguel 
Oliveira e Carlocy Coelho. Os 
alunos freqüentam as aulas sem 
contribuírem financeiramente, 
somente os que podem, pagam 
uma taxa simbólica. 

Comentando o significado da 
restauração do Centro para o 
grupo de capoeira, Ildon 
Marques frisou a imjxirtânciada 
obra para o futuro de Imperatriz. 
"Esta reforma representa muito 
para Imperatriz, porque esse 
pessoal faz um trabalho 

fantástico, um trabalho 
voluntariado, eles não recebem, 
não ganham dinheiro pra isso e 
estão educando as crianças", 
ponderou o prefeito. "Esse 
grupo está construindo gente, 
esses são os verdadeiros 
construtores da nossa cidade, 
são os que constróem as 
pessoas. Então nós vamos fazer 
uma boa reforma aqui nesse 
salão e entregai- aos verdadeiros 
donos, que é o povo", completa. 

O vice-prefeito, Luís Carlos 
falou do fato do governo 
municipal está procurando 
valorizar a cultura popular, 
através da prática esportiva da 
capoeira. "A valorização da 
cultura é muito importante, 
assim como é importante o 
respeito ao desejo da 
comunidade e dos jovens de 
praticarem o esporte. O esporte 
como se diz sempre, se repele 

cada vez mais, é saúde. O 
esiiorte é fundamental para tirar 
os jovens da rua, fazendo alguma 
coisa, realmente, saudável", 
garante. 

Um dos professores 
responsáveis pelo grupo de 
capoeira, Miguel Oliveira 
considera esta reforma vital para 
a manutenção do grupo, que há 
muito tempo luta por um espaço 
próprio para o desenvolvimento 
e difusão da arte da capoeira. O 
grupo já alimenta planos para o 
futuro, entre eles está a 
extensão para novas 
modalidades artísticas e 
culturais. "AjxSs a construção do 
prédio, a gente vai implantar 
ginástica olímpica, e outras 
modalidades que fazem parte 
da cultura maranhense e 
inclusive, a caj xieira, que a gente 
não deixa de lado", espera o 
professor. 

Mão-de-obra "mirim" é 

capacitada pelo Gecap 

O Centro de Capacitação Profissional formou três turmas, 

destas, 160 alunos foram de cinco diferentes cursos 
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As irmãs Josélia, de o 
anos, e Ozélia Cardoso 
Pereira, de 14, dão um 
exemplo do que é construir o 
futuro à luz da educação e do 
saber: esludanles. elas 
integram a Guarda-Mirim e, 
ainda assim, acharam tempo e 
disposição para ampliar seus 
horizontes e conhecimentos, 
por meio do Centro de 
Capacitação Profissional 
(Cecap), órgão que, a exemplo 
da Guarda-Mirim, é mantido 
pela Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedesct). 

Na última quarta-feira (13), 
foi ixjssível constatar o quanto 
era grande a felicidade de 
ambas, estampada no rosto 
adolescente que têm, no 
instante em que receberam 
seus respectivos diplomas. 
Josélia Cardoso Pereira, que 
recebeu do prefeito Ildon 
Marques o certificado do 
curso Corte e Costura, 
expressou sua gratificação 
em estudar no Cecap. "E 
muito bom, jKirque se aprende 

Centro de Capacitação, formando profissionais 
uma profissão" — disse a 
guarda-mirim, que estuda à 
tarde e fez o curso à noite. 

Só este ano, o Cecap formou 
três turmas, sendo ItiO alunos 
de ciiici) dif(T(• ul es eurs< >s n< -sia 
última. São pessoas que, como 
as irmãs Josélia e Ozélia, 
sempre acham um tempinho 
extra para se iniciar numa 
profissão ou, em outros casos, 
até para se aperfeiçoar. Foi para 
este último fim que Ozélia, que 
tem as mesmas atividades da 
irmã, matriculou-se no curso 
Pintura em Tecido. "E muito 
importante estudar aqui. Gosto 
muito de aprender. Como já 
tinha cursado Pintura em 
Tecido, resolvi fazer o 
aperfeiçoamento" — disse, 
satisfeita. 

Embora a taxã de inscrição 
nos cursos do Cecap seja 
praticamente insignificante, a 
diretora Aciléa Santos lembra 
que este órgão não se destina 
apenas às famílias carentes. 
"Capacitamos mão-de-obra sem 
qualquer discriminação" — 
garante. Ela informa que até 

crianças, a partir dos 8 anos 
de idade, podem aprender 
uma profissão. Antes mesmo 
da entrega dos certificados, 
quarta-feira, novas turmas já 
haviam sido abertas com 
suas vagas preenchidas. Os 
cursos têm duração variada, 
segundo a necessidade de 
carga-horária de cada um. 

Professora da rede 
municipal de ensino, 
Carmelita Barbosa Soares 
também fez curso de Pintura 
em Tecido e recebeu, esta 
semana, o certificado de 
conclusão. "E gratificante 
receber o certificado e 
perceber que foi bom o 
aproveitamento". Carmelita 
Soares diz, especialmente 
para as pessoas que não 
conhecem o Cecap, que 
procurem se informar sobre 
a matrícula e aprendam uma 
profissão. O mesmo 
otimismo foi manifestado, na 
ocasião, pelas guardas-mirins 
Josélia e Ozélia, que, no 
futuro, pretendem continuar 
cursando no órgão. 

Chegou em Imperatriz, a DiTMWORLD, um novo conceito em gerenciamento de informações 

através de sistemas e programas práticos e eficientes para sua empresa. 

A DHTHWQRM) dispõe também do serviço on-line com atendimento na sua casa ou local de 

trabalho. 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. 
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Greche-escola foi inaugurada na tarde de ontem 

Côncavo & 

Convexo 

. ■ 

Conor Farias 

Câmara 
Os vereadores de oposição 

ao governo Ddon Marques em 
sessão realizada na última 
quarta-feira elogiaram o 
projeto Sábado Cidadão e 
Cidade Limpa que esta sendo 
desenvolvido pelo executivo. 
O vereador Valdinar Barros 
por exemplo disse na tribuna 
daquela casa que os trabalhos 
que vem sendo realizado tem 
boa aceitação da população, 
mas o prefeito tem que 
acelerar os trabalhos a fim de 
que todos os bairros de 
Imperatriz sejam beneficiados 
pela administração. 

Mal entendido 
O lider do governo na 

Câmara Arnaldo Alencar que 
não entendeu a colocação da 
matéria do petista Valdinar 
Barros abriu o verbo na 

:buna. "Eu não estou 
itendendo mais nada, uma 

Ciora os vereadores da 
oposição dizem que o prefeito 
está trabalhando, outra hora 
diz que não está fazendo nada, 
é inacreditável, finalizou". 

Pingo no i 
O vereador André Paulino 

juntamente com a bancada da 
oposição colocou em 'questão 
o fato de que a cidade de 
Imperatriz tem cerca de 
quarenta bairros, e se o 
trabalhos que estão sendo 
realizados continuar da forma 
(pie esta sendo feito, nem a 
metade dos bairros serão 

Tieficiados com o projeto, 
■s vereadores st1 basearam 

uns oito meses de governo do 
prefeito lidou Marques e até 
agora somente dois bairros 
foram beneficiados. 

Análise 
Numa rápida analise que 

observamos naquela 
respeitada casa de leis deu pra 
se entender toda a confusão. 
Os vereadores de oposição 
estão querendo mostrar 
serviço e automaticamente 
passariam a dar sustentação 
ao prefeito, enquanto que 
alguns da oposição ensaiaram 
umaciúmeira. Pelo visto muita 
água vai rolar pelos bastidores 
do legislativo. 

PMDB 
Na última quinta-feira (14) 

o vereador André Paulino D' 
Albuquerque ofereceu um 
jantar aos profissionais da 
imprensa. Além dos jornalista 
o jantar contou com a 
presença do presidente do 
Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro João 
Mattioli. Os companheiros da 
imprensa também tiveram a 
oportunidade de expressar. 

Debate 
O jantar se tornou um 

debate onde todos 
apresentaram sua propostas 
e despertaram para a 
valorização dos nossos 
políticos. De acordo com o 
pronuciamento do advogado 
Lamark a cidade de 
Imperatriz tem possibilidade4 

de eleger cinco deputados 
estaduais. Dos 29 jornalistas 
que foram convidados o 
vereador André Paulino teve 
a presença de noventa e cinco 
I)or cento, considerada por ele 
ótima. 

Elson Araújo 
O repórter Elson Araújo 

pregou a concientização 
política dos eleitores de 
Imperatriz. Ele afirmou ainda 
que o poder da imprensa é 
fundamental para uma 
comunidade pelo fato dos 
profissionais serem os 
responsáveis pela formação 
de opinião. 

População 
A população de Imperatriz 

vem reprovando os trabalhos 
do comandante tenente 
coronel Linhares que se 
encontra de férias, só 
devendo retornar no próximo 
dia 20 de agosto. Enquanto o 
coronel Linhares não 
retorna, o major Melo vem 
mantendo a segurança da 
população. 

Estréia 
Amanhã na Rádio Capital o 

programa Cidade Agora que 
tem o objetivo de levar a 
informação em primeira mão 
aos lares imperatrizenses. O 
ancora do programa Conor 
Farias após a recuperação de 
sua saúde vem prometendo 
novidades no Rádio 
Tocantina. Três unidades 
moveis estarão percorrendo 
às principais ruas da cidade 
com uma equipe de 
profissionais doa mais 
renomados da terra do Frei. 
Agora é só se ligar. 
Freqüência 950- Rádio Capital 
Am- O som nosso do dia-dia. 

Jucelino Santiago 
O experiênte Jucelino 

Santiago que esteve fora de 
sua as atividades por um 
periódo de trinta dias voltou 
com a corda toda. Ele está 
sendo 

"Esse trabalho já existe desde 1951 e a obra maior não é esse prédio, a obra 

maior é a obra que a dona Maria Costa vem fazendo", disse lldon Marques 
O prefeito lldon Marques 

inaugurou no final da tarde desta 
quinta-feira (14), a Escola 
Evangélica Funcional Rural. A 
escola é mais conhecida como a 
"Creche de dona Maria Costa", 
que desde a década de 50 vem 
desenvolvendo um trabalho 
voluntário de alfabetização e 
acompanhamento escolar de 
crianças e jovens carentes da 
cidade. 

O vice-prefeito, Luís Carlos 
Noleto e o secretário da 
Infraestrutura, Jairo de Oliveira, 
também estavam presentes no 
local. 

O prédio foi totalmente 
reformado, ganhou novos 
dormitórios, banheiros 
masculino e feminino, além de 
lavanderia e uma sala para 
reuniões e outras finalidades. 

O trabalho voluntário de 
Maria Costa está sendo 
reconhecido pela atual 
administração municipal. A 
educadora foi, inclusm 

Ildon Marques, Luís Carlos Noleto juntamente com 
secretários e assessores durante inauguração da creche 
homenageada pelo prefeito 
lldon Marques com a comenda 
Frei Manoel Procópio durante o 
aniversário da cidade, no dia 16 
de julho. 

"Este trabalho já existe desde 
1951 e a obra maior não é esse 
1 )ré(li( >, a ()bra mai( »r é a ()bra que 
a dona Maria Costa vem 
fazendo", disse o prefeito. 

lldon ressaltou, ainda, o 
esforço e a persistência de 
Maria Costa em continuar 
lutando pela educação das 
crianças que ela cuida como 
seus próprios filhos. 

"A cidade não são só as ruas, 
a cidade são as pessoas. A 
maneira como você edifica as 
pessoas é, muitas vezes, melhor 

do que edificar um prédio, uma 
rua. Edificar o ser humano, esse 
é o melhor e o mais importante", 
disse ainda o prefeito. 

A professora Maria Costa 
falou de sua felicidade em estar 
recebendo a sua escola 
recuperada e garantiu que 
iniciativas como esta da 
Prefeitura, dão mais forças para 
que continuar com este trabalho 
de assistência educacional. 

Luís Carlos Noleto avalia 
Maria Costa como "a grande 
mãe dos menores abandonados 
de nossa cidade", pois ela andava 
pelas ruas acolhendo as crianças 
de rua e dando-lhes condições 
de moradia e alimentação. 

A reforma realizada pela 
Prefeitura de Imperatriz na 
creche-escola, vai facilitar 
ainda mais o trabalho de Da. 
Maria Costa e tornou o 
ambiente mais humano. Antes, 
as condições eram precárias, 
segundo a própria Maria da 
Costa. 

Jogos Escolares encerram hoje à noite 

Todas os atletas e escolas participantes dos JEIs são convidadas a participarem 

Depois de uma semana intensa 
de esportes em vários centros de 
competições da cidade, encerra 
hoje (16), os XJX Jogos Escolares 
de Imiieratriz 0EIs/97). O palco 

Basquete 

A classificação geral da modalidade em basquete é a seguinte; 

de encerramento das competições 
será o Ginásio de Esportes 
Fiqueninho. A cerimônia será às 
19h e contará com a presença do 
prefeito lldon Marques. Todos as 

escolas e atletas são convidados a 
participarem da solenidade de 
entrega da premiaçào aos 
vencedores. 

ASecretaria dos Esportes e do 

Lazer (Sedei) está divulgando, 
diariamente, boletins informativos 
sobre os resultados parciais dos 
jogos. No boletim n0 07, a Sedei 
divulga mais alguns resultados. 

Infanto Feminino Infanto Masculino Juvenil Feminino Juvenil Masculino 

Escola Rui Barbosa Cesfa Rui Barbosa Rui Barbosa 

Escola Santa Tcresinha Delta Cesfa Amaral Raposo 

Dom Bosco Rui Barbosa Cesfa 

Futebol de Campo finais na categoria juvenil cfAbadia. Na categoria infanto cfÁvila, seguida do Sesi e Frei 
Nesta modalidade ainda não masculino, acontecerão hoje, a masculino, a escola campeã é Gil, que ficaram com a terceira e 

são conhecidos todos os partir das 8h, no Estádio Wady Fiquene. O segundo lugar Quarta colocação, 
vencedores, visto que os jogos Municipal Frei Epifânio ficou com a Escola Santa Teresa respectivamente. 

Handebol 

Infanto Feminino Juvenil Feminino Infanto Masculino Juvenil feminino 

Sesi Cesjor Rui Barbosa Rui Barbosa 

Cesfa 

Graça Aranha Cesfa Dom Bosco 

Leôncio Pires Dourado Dom Bosco Cesfa 

Ceril 
Cefet 

Voleibol 
1 Jentrode^amíxlalidade, jáforam 

divulgados os resultados finais da 
modalidade infanta masculino, que 

tevet > st guinte nisultado: em primein:) 
lugar ficou a Escola Santa Luzia, 

stguidadoa igioRui BarbosaeEsatla 
São Francisco de Assis (Cesta). 

Curso 

ITR será debatido hoje na ACII 

Delegacia Fedetal de 
Agncultumdo Maranhàoem 
parceria com a Secretaria 
Muíadpáde DestTOoMmenta 

Riuãl (Serur) reaüzãhtge de 8hás 
1B hno Auditório ria Associação 
Comerdíti e IiKbshialde feniteraíriz 

Rural CTO 
O curso sfTa ministrado ])clí> 

advogado da Federação de 
ZlgrkTiltuTadoEstaflock) Maranhão 

(Faema), José AJm da Süwa c 
(ontarátamítórao anaparfic^ ação 
dos prefeitos do mumcíptas 
vizinhos. 

TCI 
TCI 

y 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

por THOMPSON MOTA 

Curió 
Sebastião Curió 

conhccidíssimo em Serra 
Pelada, no auge do ()uro ainda 
um ilustre desconhecido, 
Major Curió chegou a Serra 
Pelada e comandou por 
muitos anos a extração 
manual liderando milhares de 
pessoas que sonhavam com o 
eldorado, logo em seguida 
criou a associação dos 
gírnmi>eiros de Serra Pelada 
edois anos depois conseguido 

o seu primeiro e único mandato 
de Deputado Federal pelo 
Estado do Pará Recentemente 
Curió esteve em nossa região 
revendo amigos e ao mesmo 
tempo trabalhando no sentido de 
fomentar a associação criada por 
ele e brigar para que o Governo 
Federal consiga pagar , através 
da Caixa Econômica o que deve 
aos garimpeiros. O Ex Deputado 
Sebastião Curió é nosso amigo 
pessoal, lamentei 
profundamente não ter tido a 
oportunidade de revcMo, através 
desta coluna desejamos a ele 
votos de boa sorte e sucesso. 

Exterior 
Sérgio Macedo, o 

competente Secretário de 
Governo íla Administração lldon 
Marques encontra-se na 
Alemanha representando o 
nosso gestor, que ao invés de ir, 
preferiu ficar na cidade por 
entender que aqui no momento 
seria mais útil, lldon 
empreendeu uma maratona 
nesta Semana, participou do 

' Sábado Cidadão, da abertura dos 
Jogos Escolares, inaugurou 
várias obras, participou do 
lançamento da pedra 

fundamental da Associação de 
CaixxMra, visitou vários Bairros 
da Cidade, na última Quinta 
Feira por volta das 20h00 não 
tinha t ido tempo de abraçar a sua 
filha recém chegada dos Estados 
Unidos, vida de Prefeito não é 
fácil. Sérgio Macedo o Super 
Secretário, deve estar entre nós 
na próxima semana trazendo 
muitas novidades. 

Câmara Municipal 
O nosso Legislativo Mirim 

está cada vez melhor, muitos 
achavam que o nível seria mais 
baixo que a D^gislatura anterior, 
se enganaram. Os debates tem 
sido de alto nível, os Edis estão 
realmente preocupados em 
defender com denodo os 
interesses do povo naquela Casa 
legislativa, com uma nova visão 
administrativa a mesa diretora 
tendo a frente o competente 
Presidente Walmir Izklio, tem 
aberto espaço para a 
comunidade através de sessões 
de audiência pública e com 
intuito de continuar com as 
sessões itinerantes. Hoje se 
observa na Câmara a maioria 
dos Vereadores apresentado 
trabalhos bem elaborados, na 

próxima semana iremos divulgar 
o nome dos Vereadores que 
mais se destacam, é só esperar 
e conferir. 

Hoje é dia D 
Atenção senhores pais ou 

responsáveis, hoje é dia da 
campanha de multi-vacinação. 
não deixe de levar seus filhos, a 
responsabilidade maior é dos 
liais, se cada um fizer a sua parte 
não teremos mais crianças com 
paralisia infantil, difteria, tétano, 
coqueluche dentre outras 
doenças. O Governo Federal 
investe pesado na mídia 
conclamando a população a 
comparecer em massa nos 
jMistos de vacinação em todo o 
País, as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde Pública, st1 

mobilizam com transportes e 
material humano para que sejam 
vacinadas o maior número de 
crianças entre zero a cinco anos 
de idade, só não podem ser 
vacniadas ascriançjis que estiverem 
griiiadas e com febre, forra isso, 
todas devem ser vacinadas hoje. 
Ca* >haja algum coi itralemi k >, (liiija- 
se in ledialamenle ao i tosto de saúde 
mais proximo de sua casa na 
Segunda Feira. 

Entre Linhas 

Hoje é Sábado, dia internacional da gelada, vamos 
todos curtir da melhor maneira possível até porque 
ninguém é de ferro, um bom dia aos Parlamentares 
sem mandato do Senadinbo do nosso amigo Olímpio, 
ali na 15 de Novembro, em frente ao fofoca que tem o 
melhor peixe, pelo menor preço da Amética latina. 

Na quinta a noite o Vereador André Pauliiio. um tios mais 
atuantes com assento em nossa Câmara Municipal, reuniu a 
imina -nsa e ofendeu um jantar, na op« >rt 11 ni< lade foram tratados 

nossa região. For sugestão do comi»etenle Jornalista e affago 
Frederico Luis. editor responsável jielo nosso jornal Capital, 
será criada uma comissão Pró Eleição Nativa. 

Moto Clube do Maranhão que tem a frente o José 
Raimundo, o homem do Bingão da Sorte, pegou uma 
sonora porrada da nossa Tuna Imzo Brasileira , 
metemos apenas 5, desta vez o querido Zé Raimundo 
não deu muita Sorte, mas amanhã é dia do sorteio, ai 
ele vai premiar muita gente. Alô amigo Berna de Oliveira, 
gostou da vitória da Tuna ? 

Justino Filho está tentando trazer para Imperatriz alguns 
jogos do campeonato brasileiro da segunda divisão, contatos 
já foram feitos com o presidente da federação Paraense nosso 
amigo Dr. Fuclides Freitas Filho através dos confrades da 
Rádio Liberal, a idéia é válida até porque o futebol em 
liniieratriz está deixando muito e desejar. 

Espaço Aberto para a srto para a a£% 
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O homem cré porque tem medo de nào crer 
Joracy Camargo 

É na educação 

Irederic d iiipiter.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

Alfredo 
Nunes 

0 poder subiu à cabeça 
do prefeito de Mucuíba, 
Alfredo Nunes. Antes, uma 
pessoa simpática e aberta. 
Agora, um novo rico. Como 
é a natureza. 

Subeditores 
JC 

Do parabéns Josafá 
Ramalho e Francisco do 
Vale. As páginas, regional e 
policial do JC subiram de 
qualidade com a presença 
dos dois. O leitor agradece. 

Cabana 
do Sol 

19 jornalistas de 
Imperatriz compareceram 
ao jantar oferecido pelo 
médico e vereador André 
Paulino D'Albuquerque. 
AP A está em campanha para 
deputado estadual, mas 
preteriu lançar seu nome no 
encontro. Em vez disso 
procurou fortalecer o voto 
nativo. Em tempo, na 

reunião, o advogado José 
I^imark discursou com pinta 
de coordenador de campanha. 

Copão 
do Sul 

O Copão Maranhão do Sul 
começou com um arranque 
danado. Agora caiu no 
esvaziamento. Vamos esperar 
que a empolgação retorne as 
hostes da Amsul, a 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, presidida 
pelo prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino. 

Agora 
vai 

Agora vai esse menino. Vai 
mesmo. O senado federal 
aprovou em segundo turno o 
famoso Eef, o Fundo que da 
um cheque em branco para 
F1IC gastar o dinheiro do 
FPM e do FPE. 

Jairo 
Casanova 

Vi e gostei. O novo 
superintendente regional de 

3osTimos que se revelam as 
virtudes dos pats 

Coelho Neto 

Saúde, Jairo Casanova, vai 
mesmo municipalizar a saúde. 
Determinado, no estilo do 
"Fldão". A cidade agradece. 

Home 
Page 

A Home Page do Sistema 
TucamPs de Comunicação 
deve entrar em 
funcionamento em 10 dias. A 
Júpiter Internet Provider será 
a mantenedora da página que 
terá links para a TV Capital, 
Rádio Capital e Jornal Capital. 
O endereço do jornal é 
jc@jupiler.com.br. (sem o 
último i)onto. ok!) 

Imperatriz 
Notícias 

O Sistema TucamPs de 
Comunicação reativa na 
segunda feira o Imperatriz 
Notícias. Jornal da telinha 
que foi criação do colunista 
em 9(j. F vai dar 1.2. I.eni Lima 
e Lina Coelho. A primeira na 
reporlageui e a segunda 
ancorando o Telejornal. 
Sucesso para a dupla. 

Pensamentos Clássicos 

"Santo de casa não faz vinagre" 

"0 hálito faz o monge" 

"O lema dos garotos de programa é: 'A noite todos os gatos são pagos " 

"Quem nào arrisca não petista" 

"Em terra de Césio quem tem um olho é rei" 

"A Educação no Brasil tem quadro-negro em todos os sentidos" 

"Pobre quando arrota não pode nem mentir que comeu presunto porque 
o cheiro entrega logo que foi mortadela " 

Wfcwx.*:*:-»:*: 

X 
Curto e Grosso 

* É hoje o dia da gotinha. Leve seu filho para a vacinação. 

« Vem aí o Comitê Imperai rizense vota em Imperatrizense. E o voto nativista. 

*• Porque até o momento, o voto tocantino nada é narcisista. 

* Continuo perguntando! Quem ê o Federal do lldão? 

* Hoje é dia de Reginaldo Rossi no Bic. Imperdível. 

* E amanhã ê dia de mais uma domúigueira dançante. Porque ninguém ê de ferro. 

* João Matiolli vem aí. Quer ser o Federal do PMDB. Façam as apostas. 

* Aquele abraço para Ademar Mariano. Empreeiuledor que acredita na cidade. 

O Jornal Capital é uma publicação do 
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722-1287 

Policia Militar   
Delegacia de Plantão    
Corpo de Bombeiros 193 

Hospital de Plantão (Geral)   
Hospital de Plantão (Pediatria) i 
Aeroporto |||    Í|Í 721-0662 
Estação de Trem I 723-2260 
Hemomar  722-2737 
Tropigás   721-4528 
Paragás.    721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal  722-1748 
Câmara Municipal     
Fórum Henrique de La Rocque 
Disque Boi na Moita 

721-1431 
721-8174 

723-1652 
721-0404 
722-1956 

Defesa do Consumidor 198 

Cemar . 196 

Caema    722-2505 
Correios   721-0136 
Receita Federal   721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda    721-0944 
Polícia Federal  722-1071 
Polícia Rodoviária Federal   722-3048 
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PT vai divido para encontro estadual 

Mesmo não havendo consenso entre Dutra e Vila Nova, o Partido dos Trabalhadores 

reúne seus delegados neste fim de semana 

O Partido dos Trabalhadores 
no Maranhão abriu ontem seu 
encontro estadual no Sítio 
Pirapora em São Luiz, o PP. vai 
liara um encontro totalmente 
dividido, o lado da sigla que tem 
o apoio do deputado estadual 
Luiz Vila Nova, defendeu a 
realização do encontro a partir 
desta sexta feira, enquanto que 
o grupo apoiado pelo ex- 
deputado federal e atual Vice- 
prefeito de São Luiz Domingos 
Dutra defende que o evento seja 
realizado somente na segunda 
quinzena do mês de setembro 
atendendo a uma determinação 
do diretório nacional. 

Para o deputado Luiz Vila 
Nova, a realização do encontro 
estadual do PT neste fim de 
semana atende a uma 
determinação do Conselho 
Lsladualdo Partido, que decidiu 
previamente sobre o assunto "A 
propriae.M 1 uliva nacional pediu 

o adiamento do encontro do IT 
do Maranhão antes marcado 
para o mês passado, e agora em 
cima da programação eles 
jiedem um novo adiamento para 
0 mês de setembro" desabafou 
Vila Nova, acrescentando que se 
legalmente o a reunião estadual 
do Partido dos trabalhadores 
1 HKle acontecer no mês que vem, 
"iKxle muito bem ser agora, nos 
dias 15,16 e 17". 

Já o vice-prefeito da capital 
Domingos Dutra, disse que vai 
defender na reunião, que os 
delegados do partido aceitem a 
decisão do diretório nacional que 
sugeriu a realização do encontro 
para o final do mês que vem; 
Dutra disse que se posicionará 
desta forma para evitar um 
confronto com o Diretório 
Nacional "Que é um confronto 
que não trás vencedor, é 
prejudicial ao partido aqui e a 
nível nacional" disse 

acrescentado; " Com o 
adiamento poderemos ter 
tempo para fazer uma avaliação 
do IT, seus problemas, seus 
dilemas, das mudanças que 
ocorreram no Mundo no Brasil 
e no Maranhão de tal forma que 
possamos fazer um encontro 
com qualidade, com particiiiação 
real dos delegados, de tal forma 
que no final possamos tirar uma 
proposta que tenha um 
programa de atuação política 
capaz de nos garantir enfrentar 
os desafios que não são poucos 
no momento" finalizou. 

O Partido dos Trabalhadores 
vai discutir no encontro deste fim 
de semana conjuntura política a 
nível nacional e no estado; 
eleições 98 e os rumos a serem 
tomados pelo PT do Maranhão. 
Outro tema a ser abordado pelos 
petistas será o desligamento de 
Vito Huaz governador do 
Kspírito Santo do partido. 
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Vila Nova e Dutra, pensamentos diferentes em dias que antecedem uma eleição 

Campanha de multivacinação mobilizará região 

Hoje é dia de mais uma 
campanha de Multivacinação. 
O Ministério da Saúde está 
prevendo que mais de 18 
milhões de crianças 
brasileiras menores de cinco 
anos, venham a ser 
imunizadas nesta primeira 
etapa, cujo combate 
prioritário é a Paralisia Infantil. 

A Secretário de Estado da 
Saúde enviou de forma 
antecipada para a 
Superintendência de Saúde 
da Região Tocantina as doses 
e metas de multivacinação 
desta regional. 

Imperatriz recebeu 5.280 
(Cinco mil, duzentos e 
oitenta) doses contra 
Sarampo; 5.280 (Cinco mi, 
duzentos e oitenta) doses 

Em todos os municípios, agentes de saúde, profissionais da área e voluntários, estão juntos 

para fazer desta a maior campanha de vacinação dos últimos dez anos 

Previdência quer saber quem 

são segurados e contribuintes 

A a partir de janeiro, um projeto estará em funcionamento 

o projeto de coleta de informação da previdência 

A partir de janeiro o 
Ministério da Previdência e 
Assistência Social vai implantar 
o projeto de coleta de 
informações providenciarias, 
os dados coletados vão 
alimentar o cadastro nacional 
de informação social 
diretamente dos 
empregadores, com isso a 
Previdência vai conhecer quem 
são seus usuários e 
contribuintes, além de ter em 
mãos dados completos sobre 
suas contribuições. 

A guia de recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço- FGTS, vai se 
transformar também num 
instrumento de informação 
providenciarias, a partir de 
janeiro, os empregadores vão 
incluir nas quais os dados 
referentes as remunerações 
dos trabalhadores e as 
contribuições decorrentes 
delas. As empresas 
continuarão entregando os 
formulários às agências da 
Caixa Econômica Federal que 
transmitirá as informações 
diretamente aos 
computadores da Previdência. 

A Previdência prepara uma 
nova ofensiva contra os 
sonegadores, desta vez, com 
base no cruzamento de 
informações entre os dados 

IPI 

mmmm 

m 

mm 

C rianças serão vacinadas hoje 

contra DPT, Tríplice, (Tétano, 
Difteria, Coqueluche); 6.170 
(Seis mil, cento e setenta) doses 
contra Tuberculose; 42.600 
(Quarenta e três mil, e 
Seiscentas) doses contra Pólio, 
ou Paralisia Infantil; 5.500 
(Cinco mil e quinhentas) doses 
contra DT (Anti-Tétânica). 

A Divisão de Imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Imperatriz está trabalhando 
na organização da Campanha de 
Multivacinação, adotando todas 
as providências para que o 
resultado se aproxime da meta 
estipulada pela Secretaria de 
Estado da Saúde: Menor de 1 
ano. 4. 394 (Quatro mi, 
trezentos e noventa e quatro); 
Menores de 5 anos, 34. 866, 
(Trintae quatro mil, oitocentas 

e sessenta e seis) crianças. 
Os órgãos de saúde na 

região, admitem que talvez a 
meta não será atingida, e 
justificam para isso, que todos 
os dias é dia de vacinação nos 
postos da rede municipal. 

A coordenadora da Divisão 
de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Imperatriz, Maria das Graças 
Bezerra, disse que em 
Imperatriz, a realidade também 
é esta, e por tanto, a meta na 
verdade já foi alcançada de 
forma antecipada, já que às 
crianças estão sendo vacinadas 
no dia-a-dia. Ela recomendou 
aos pais que levem seus filhos 
aos postos de vacinação e 
lembrou a importância de que 
seja levado o cartão da criança. 
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Previdência ficará de 

do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e às 
contribuições ao INSS. 

Os fiscais do INSS vão sair 
em campo para saber se 
realmente ouve sonegação por 
parte das empresas levantadas 
no cruzamento. 

No trabalho já realizado, 
foram cruzados dados de 1.6 
milhões de empresas em todo 
país. O Ministério da 

wMfãÊSfS&fe/Çu- ' 
olho nas empresas 

Previdência e Assistência 
Social, que com este novo 
projeto, coibir a sonegação 
de impostos 
previdênciários que 
deixam a Previdência, 
segundo o Ministro Reinold 
Stefhanes, sempre em 
dificuldades financeiras" já 
que o número de 
contribuintes é sempre 
inferior aos segurados. 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Contestação 
Os membros do Conselho 

Municipal de Saúde de 
Açailândia contestam no 
programa Clube do Ouvinte, 
deste colunista, na Rádio 
Clube FM, a demicia sa 
secretaria geral do Conselho 
de Saúde de Imperatriz, 
Conceição Amorim, que os 
chamou de incompetentes. 
Segundo os membros do 
Conselho cá de casa, já 
foram feitas várias denúncias 
de irregularidades no 
manuseio da verba destinada 
á Secretaria de Saúde e o 
caso agora está afeto ao 
Ministério da Saúde. Os 
conselheiros afirmaram que 
enviaram cópia de um 
relatório com provas 
suficientes de desvio de 
verbas e de notas 
super faturadas ao governo 
de Estado, à Secretaria de 
Saúde do Estado, ao 
Ministério Público e ao 
Ministério de Saúde. 

Competência 
Segundo os conselheiros, 

dos órgãos que tomaram 
co nhe c i me n to de st e 
relatório que consta um 
montante de irregularidades 
nos três primeiros meses de 
mandato da "Força do 
Progresso", apenas o 
Ministério da Sáude 
respondeu e tomou as 
devidas providência. 
Mandou para Açailândia uma 
equipe de auditores que fez 
uma severa busca em toda a 
documentação da Secretaria 
Municipal de Saúde e 
segundo informações 
encontrou mais 
irregularidades de arrepiar 
os cabelos. 

Disparidade 
Os conselheiros Neide, 

Fuzenira, Antonio José e 
Wagner mostraram á este 
colunista uma série de 
Nostas Fiscais com preços 
altos de operações realizadas 
por alguns hospitais, 
apadrinhamentos de 
hospitais pertencentes 
pessoas ligadas à 
administração ública e até 
nota de compra de 
"bacalhau" para a Secretaria 
de Saúde. O relatório da 
Comissão indicada pelo 
Conselho Municipal de 
SaúUe é assinada por 

Fuzenira Sousa Araújo, 
Raimundo Nonato Frazão e 
Maria Soledade Gonzales Tejo 
e já foi entregue aos técnicos 
do Ministério da Saúde que 
estiveram em Açailândia até 
ontem. 

Concordância 
Os membros do Conselho 

Municipal de Saúde 
concordam, porém, num 
ponto de que afirmou 
Conceição Amorim: a evasão 
de pacientes. E muito grande 
o número se pessoas doentes 
que são tranferidos para outra 
cidade de Imperatriz e 
infelizmente eles estão 
impossibilitados de tomar 
quaisquer atitudes. Mas o falo 
já foi comunicado aos técnicos 
do Ministério da Saúde e 
providências serão tomadas 
neste sentido. E foram mais 
além, após as denúncias que 
fizeram ao Ministério da 
Saúde, contrariando inclusive 
a Fei Ferderal. Agora só resta 
esperar o relatório final dos 
técnicos do Ministério da 
Saúde. 

Comissão 
Com a resolução de 

número 10, o presidente da 
Câmara Municipal de 
Açailândia criou uma 
Comissão Provisária para 
foscalizar os serviços de 
esgoto e saneamento que 
estão sendo realizados na 
cidade por conta do governo 
do Estado. A empresa 
contratada para a realização 
da obra foi a Odebrechet que 
segundo o presidente já 
realizaou, no passado, obras 
em nosso município e não 
concluiu a obra, apesar de ter 
recebido a "grana". Os 
vereadores indicados na 
Comissão são os seguintes: 
Eulália Dias do Norte, José 
Va;décio Ferraz e Vicente 
Gomes de Oliveira. 

Polêmica 
O Dr. Petrônio Gonçalves 

enviou ao colunista um 
relatório médico do 
atendimento à paciente Sávia 
de Jesus Silva, se eximindo da 
culpa de negligência de que 
foi acusado na imprensa local. 
Segundo o relatório, o feto já 
estava morto, conforme 
constatação do médico 
Antonio da Silveira. A 
paciente, ainda segundo o 
relatório, deu entrada no 
Hospital São Sebastião, 
gestante de aproximadamente 
26 semanas e relatando que 
seu feto não mais estava se 
movimentando há 8 dias. O 
caso foiparar na polícia. 

Denúncia 
A denúncia que foi acusado 

o Hospital São Sebastião é de 
que o feto de Sávia de Jesus 
Silva estava vivo e que morreu 
após o nascimento. O fato 
envolvendo o "feto" ainda vai 
dar o que falar. Estamos 

atentos aos acontecimentos 
para não distorcer "os fatos". 

Escola 
A Escola Fourenço Galletti 

deverá ser entregue à 
população bem antes do 
prazo esripulado. O 
engenheiro responsável, Dr. 
Fernado, garantiu dias atrás 
que os trabalhos estão 
bastante adiantados e 
Açailândia vai ter um dos 
melhores colégios da região. 
Isso irá suprir as 
necessidades dos milhares 
de alunos que estãi hoje fora 
das escolas. Com várias salas 
de aula, biblioteca, quadra de 
esportes e um espaço físico 
de dar inveja a Escola 
Fourenço Galletti, afirmou o 
prefeito Deusdete Sampaio 
será o orgulho de Açailândia. 

Piquià 
A Escola Eduardo Pereira 

Duarte, até que enfim, já 
poderá dispor de sua caixa- 
d'água própria. O município 
comprou a caixa d'água, o 
compressor e o secretário de 
Infra-estrutura conseguiu o 
ferro para dar sestentação ao 
peso da água. Porém, 
esqueceu de terminar o 
serviço. Atendendo aos 
apelos dos alunos, a 
Siderúrgica Viena mandou 
fazer todo o trabalho 
estrutural para que todos 
pudessem ter água à vontade. 

Deserto 
Parece que estão morando 

no deserto. E assbn que estão 
os moradores da Vila Ildemar 
já com mais de quatro dias 
sem água. A bomba que puxa 
água do poço artesiano, mais 
vez foi para o "beleléu". O 
secretário Norberto, da Infra- 
estrutura garante que é tudo 
por culpa da Cemar que não 
instalou no local um 
transformador potente que 
dê conta de girar o 
equipamento. Enquanto 
isso. ..lata d'água na cabeça, lá 
vai Maria.... 

Absurdo 
Não se pode admitir que 

coisas tão "bobas" fiquem 
sem uma siluçào. Em frente 
ao Hotel Plaza, tem uma lagoa 
imensa e ninguém observou 
que é de água de residências 
que ficam ali por perto. E 
bicho pra tudo que é lado. Até 
urubu está voando de costas 
devido o odor insuportável 
que exala nolocal. Lembro 
inclusive que a vereadora 
Eulália levou ali o prefeito, o 
secretário de Infra-estrutura 
e à margem da piscina, sob 
um sol escaldante foi feita a 
promessa que tudo ía ficar 
numa bôa. Só que até agora 
néca de pitibiriba. 

Cartas ou matéria para 
esta coluna, basta enviá- 
las para Rua São Paulo, 
106 ou ligar para 978 
1592 - Açailândia - MA. 

B/C - O poÍNT do 

SEU ÍÍNaI dr SEMANA 

- Sexta-feira, seresta 

com Grupo Tai, com o 

melhor da música 

romântica. 

- Domingueira 

Dançante da Banda 

Alta Tensão. Mulher 

não paga. 

Estacionãmento 

exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e 

caminhões, pelo preço 

único de R$ 1,00 

BIC, mo 
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0 QJE PODE FAZER HOJE 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

fm 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE 721-1438 

Programei Rádio Povo 

■ m a m ^ ^ m a 
das lOHOO às 11 h4 5 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO; FRAMCISCO DO VAU 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

jv. Amigos outra vez 
Depois de alguns 
e q u e n o s 

desentendimentos entre o 
colunista e o apresentador 
"Badinho" (Alvorada 
Sertaneja) a coisa já voltou 
ao normal, eu como não 
guardo rancores, resolvi 
tomar a iniciativa e estender 
a mão para o companheiro. 
Nos desculpamos e somos 
amigos outra vez. Gente 
grande faz assim! 

Talentoso 
O radialista Sheik das 

Arábias que é um dos 
melhores comunicadores 
efiemistas da região está 
algum tempo fora do rádio, e 
se dedicando mais a televisão. 
O Sheik além de ser bom no 
gogó é também um contador 
de piadas, quando está entre 
uma turma de amigos ninguém 
consegue segurar as 
gargalhadas, ele continua 
sendo uma grande atração nas 

tardes de sábado com o 
programa Top Vídeo que já 
virou mania da moçada que 
curte a comunicação "pauleira" 
do rapaz. Esse é pesado! 

A intocável 
A tal "cantora" Rilma do 

Brega que teve a infelicidade 
de gravar um cd, parece que 
está ouvindo as duas próprias 
"musicas" somente na sua 
casa, pois até agora graças a 
Deus nenhuma rádio tocou o 
disco da coitada. Mas tam'bem 
esse disco foi simplismente a 
pior coisa que je foi divulgada 
na televisão nos últimos 
tempos. Ela ainda conseguiu 
aparecer algumas vezes na 
Difusora mas somente porque 
estava patrocinando o progrma 
Pollyanna, e a apresentadora 
era obrigada a abrir espaço 

para tamanha porcaria. Se toca 
dona Maria! 

O brega do Brasil 
É muito grande a 

espectativa para o super show 
de Reginaldo Rosy (na foto 
sendo entrevistado pelo 
colunista) que se apresenta 
hoje no BIC a partir das 22:00 
horas. O show é mais uma 
promoção dos amigos daTerra 
FM, que estão mais uma vez 
trazendo o maior cantor 
brega/romântico do Brasil 
para Imperatriz. Valeu! 

Recordação 
Muita gente de Imperatriz 

ainda deve se lembrar de um 
grande radialista que passou 
por aqui chamado Airlon Reis, 
o moço trabalhou algu tempo 
na Rádio Imperatriz e foi um 
verdadeiro lider de audiência. 

A sere anos atrás eu tive o 
privilégio de trabalhar com o 
mesmo na Rádio Ribamar do 
Vale1 do Pindaré em Santa Inês, 
da qual ele era diretor. 

Na época eu tive a 
oportunidade de conferir de 
perto todo o seu talento como 
locutor e como diretor 
artístico. Airton Reis era um 
comunicador polêmico, o sue 
programa "Sua Exelência o 
Povo" era sem dúvida alguma 
o maior comentário da cidade, 
Airton Reis em Santa Inês era 
como se fosse aqui o Conor 
Farias precisa dizer mais? 
Airton Reis pra quem não sabe 
morreu à cinco anos de 
acidente automobilístico em 
São Paulo. Grande perda! 

Recordação II 
Ainda falando sobre a Rádio 

Ribamar dirigida por Airton 
Reis, muita gente de talento 
fazia parte da emissora, 
entre eles: Gil Sousa 
(programa ligando você) 
Laércio Castro (programa 
cantinho da saudade) além 
de outros que não me 
recordo no momento. O 
amigão aqui Messias Júnior, 
comandava o programa 
"sussefone" e o jornal meio 
do meio dia. além de um 
programa especial todo 
domingo. 

Ixunbrando ainda que 
quando cheguei na 
emissora usava o nome de 
Mandey Silva, e o Airton 
dizendo que parecia nome 
de cantor brega, me 
"batizou" de Messias Jr. Deu 
sorte! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries H 

Gêmeos 

Defina os rumos de sua 
rreira. Aproveite a oportu- 

nidade para colocar em dia 
pequenas coisas. 

Ne da Sorte: 59 

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

N- da Sorte: 40 

Leão 

Por mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
difíceis, aproveite para tomar a 
dianteira. 

Ny da Sorte: 44 

Libra 

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

Ne da Sorte: 1 0 

Sagitário Aquário 

Touro bo 
Câncer 

A energia de Júpiter con- 
tinua atuando de forma inten- 
sa em seu signo, favorecen- 
do a coragem. 

Ns da Sorte: 13 

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

Ne da Sorte: 29 

nj» 
Virgem 

m. 
Escorpião 

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

N2 da Sorte: 60 

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

N2 da Sorte: 33 

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

N2 da Sorte: 54 

Capricórnio 

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

N2 da Sorte: 40 

✓VW 

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

N2 da Sorte: 23 

^ Q Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N2 da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12;30Esporte Total 
13:00 Prog. Tompsom Mota 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Graíf^y ídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19; 10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
1.1:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 0 Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

10 Mirante ^ana'13 
TV 

Nativa C^na 
21 

TV 

Tocantins 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

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

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanha 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Ilardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Tentação 

£ fioje a noite, a tão esperada, Musa Verão/97 no Qigantão, a 

partir das 22:00 Horas, O time de gatas que estarão disputando o tão 

cobiçado título irão aqueçeras turbinas da moçada em uma noitepra 

Lá de tentadora. Imaginem quando os modelos VitorXavier e a 

eston teante l^enata 'Banhara (capa Tíe/Bla)pisarem as passarelas, 

será uma loucura total. £ haja coração forte pra resistir o cotima 

tentador... 

Multivacinaçâo 

Com 25postos capacitados para atender a população, a Secretaria 

de Saúde Municipal estará a partir das 8:00 horas às 17:00 horas, 

participando da primeira campanha Xácional de Multivacinaçâo, a 

maior dos últimos dez anos. O Ministério da Saúde distribuiu a 

maü 29% das doses de vacinas para imunizar 18 milhões de 

crianças no dais. Tntão mamãe, não se esqueça. Moje é dia de 

vacinação. 

Congresso 

O prefeito 'Deusdete Sampaio, participa emSão Luisdo 1° 

Congresso 'Estadualdos Municípios, que teve início na última 

quinta-feira e encerra-se no dia de hoje. Objetivando uma Cruzada 

emfavor da municipalismo do Maranhão, a %amem e Amsul- 

dissociação dos prefeitos do Sul do Maranhão, conclamam os 

administradores municipais a levantar esta bandeira. Tara os 

prefeitos as maiores dificuldades que eles vem enfretandopara 

administrarem tem sido em decorrência da centralização do (joverno 

(federal 

Em cena 

Já se encontra em Imperatriz o conceituado fotografo Márcio Brado, 

que a partir de hoje estará registrando sobre suas lentes 20 colunáveis 

imperatrizenses, para deposição fotogtafica dia 30, do corrente na 

boite Beople regado a um requintado jantar, o evento leva a 

assinatura do colunista Jonas fibeiro. £ por falar em Imposição 

fotográfica, esta colunista e a colunista Jane Vasconcelos estamos 

contactando colunáveis pra realizarmos em setembro, o mesmo evento 

na Cidade de ttçaiíândia. Informações 978-1439 ou 738-1733. 

Peroba 

'Depois que o vereador Melio Santos, apreceu em um canal de fv com 

uma flanela e um óleo de peroba na mão, dizendo que é o que o 

executivo municipal deveria usar. 9\[ão se comenta outra coisa na 

cidade, além de novo símbolo da força do Brogresso que deverá ser 

substituída por um bom óleo de peroba e uma flanelinha. 

■ A 

ii 

i 

mmmm 
Todo o charme do casalBereira, Amélia e o médico Antonio 

(Secretário da fcoTtomia) 

Álvaro Guilherme, esta colunista e Fran em 

recente evento social 

Cwtas & Bo<is 

fptícias dão conta, que empresários fortes de Açaifândia, devera desembam 

na capitai maranhense nesta quinta-feira para audiência com a ijovernador 

-Roseana sarney. O objetivo é apresentar o empresário Abei, o qual o prupo 

deverá apoiar como candidato a Beputado 'Estadual. 

E atando ainda no vereador lhe fio Santos, o mesmo em entrevista no tRgnda d 

C idade de hoje, afirmou que o município já recebeu mais de oito milhões de 

reais sem contar no empréstimo do Aro, o qual ele como parlamentar do 

município, até o momento não sabe o valor real deste empréstimo. 

A boa de hoje é a monumentalCRenata 'Banhara, que estara pintando na tela 

da Tv 'Difusora, no proprama 'Espaço Local, comandada pelo colepa Rai 

Silva. A bacana irá pintar na tela ao meio dia. Bara os de coração fraco é bom 

não assistir, afina!e muita tentação. 

E só conferir. 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba R'Er'e 

Todas as informações 

Sra. Tereza Brandão 

Cursos: 

Medlclna/Odontologla/Farmácla Ü Bioquímica/Direito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura tí Urbanismo/Turismo £* Hotelaria/Auditor Ia/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoUvía no MaiunM 

098- 738-1086 

■rioKrWir» 
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Má administração de Alfredo Nunes gera protestos 

O primeiro prefeito de Senador La Rocque já entrou para a história, "é o pior administrador da região" 

O município de Senador La 
Rocque nos últimos dias foi 
destaque nos meios de 
comunicação da região, a cidade 
foi notícia devido a péssima 
administração que vem sendo 
submetido pelo seu primeiro 
prefeito Alfredo Nunes. 

Tendo investido o dinheiro do 
FPM- Fundo de Participação dos 
Municípios em despesas que não 
dizem respeitão o bem estar da 
população larrocquense, o 
chefe do executivo não deu 
conta de pagar os professores 
que sobrevivem 
milagrosamente com salário de 
até R$ 150,00 mensais, 
indignados com o quadro 
vigente, os educadores foram às 
ruas e decidiram por eles 
mesmo reivindicarem seus 
direitos e reinvidicaram ainda o 
aixúo da câmara municipal numa 
negociação que obrigou o 
prefeito a encarar a realidade e 
descobrir que ele é 
simplesmente um "empregado 
do povo" e deve representar os 
interesses da população e nada 
mais que isso, obrigação essa, 
que é de cada homem público 

que se submete a um cargo 
eletivo. 

Vendo sua reputação de 
homem público descer de 
esgoto abaixo, Alfredo Nunes 
não se intimidou em tentar 
puxar o Legislativo consigo. 
Usando os meios de 
comunicação a quem investe 
parte dos recursos públicos, 
caluniou a todos os vereadores 
responsabilizando a câmara 
pelos atrasos no pagamento dos 
servidores municipais. 

O prefeito Alfredo Nunes, 
quando usa uma emissora de 
rádio |K)r exemplo, o mandatário 
só não tem coragem de explicar 
o que faz com as verbas 
destinadas a inúmeras obras na 
nova unidade, nem explica sua 
decisão em aplicar o Neixítismo 
na sua administração, jâ que toda 
família está empregada no 
executivo. 

C) favorecimento de terceiros 
por parte da administração 
Alfredo Nunes foi relata |)or ele 
próprio esta semana, quando em 
uma entrevista a uma televisão 
local, "Na minha campanha 
eleitoral, tive o apoio de muita 

gente em troca de empregos, e 
estamos cumprindo nossa 
parte" declarou ele, deixando 
ainda transparecer que além de 
está gerenciando mal os bens 
públicos, ainda está mal 
assessorado, já que ninguém 
pelo menos lhe diz o que deve 
falar a imprensa. 

Alfredo Nunes, diz não saber 
por que o seu secretário de 
saúde Doutor José Wilson pediu 
demissão, mas o médico em 
entrevista recente ao Jornal 
Capital disse "que o prefeito 
Alfredo Nunes não leva a sério a 
saúde" disse José Wilson, 
acrescentando "que mesmo 
depois de tantos meses de 
administração o prefeito ainda 
não havia se preocupado em 
comprar nem se quer uma 
geladeira a ser usada guardando 
vacinas" completou. 

Segurança pessoal, compra 
de carros, chácara e fazenda, são 
os investimentos mais recentes 
do administrador que 
surpreendeu o seu povo, que 
tanto acreditou em sua pessoa, 
e almejou um prefeito do povoe 
para o povo. Embora gaste tanto 

i 
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Alfredo Nunes e imm ndministmçno mcrgu/h.-ul/i rni esc.índnlos c prnticns de nepotismo 

em coisas supérfluas, Alfredo 
Nunes ainda não teve a coragem 
de vir a público por meio dos 

órgãos de comunicação fazer 
uma prestação de contas 
detalhadas e minunciosa, 

inclusive com apresentação dr 
documentos sobre o que faz com 
o dinheiro do povo. 

População elogia trabalho da Gâman 

A câmara de Senador La Rocque apresentou esta semana a prestação de contas 

referente ao mês de julho com todas as informações sobre os recursos da Casa 

(' 

Poucas câmaras de 
vereadores no Maranhão se 
determinam a fazer uma 
prestação de contas de todo 
o dinheiro que se destina a 
Casa de Leis. No país da 
corrupção e da impunidade, 
prestar esclarecimentos ao 
povo do que está sendo feito 
com as verbas públicas, 
infelizmente ainda não é um 
apito costumeiro, e pelo que 
parece, isso vai demorar 

muito a acontecer. Mas nem 
tudo está perdido, e uma luz 
solitária, brilha em algumas 
cidades, onde o exercício do 
poder público é encarado na 
verdade como de fato é: Um 
serviço ao bem do povo. 

Na cidade de Senador I>a 
Rocque, os vereadores 
atingem a cada dia maior índice 
de popularidade c conquistam 
muito mais a confiança do povo 
larrocquense. Presidida pelo 

vereador Edimilson Bezerra, 
a câmara a cada mês apresenta 
uma minunciosa prestação de 
contas de duas ações, 
mostrando inclusive com 
notas fiscais, onde é investido 
o dinheiro repassado pelo 
executivo àquela casa. 

O documento é 
xerocopiado e enviado à todas 
as comunidades do interior, 
grupos de jovens, associações 
de moradores, sindicatos e 

Igrejas, além disso o 
presidente do Legislativo 
sempre se dispõe a prestar 
esclarecimento e tirar dúvidas 
de quem quer seja sobre os 
trabalhos casa e 
principalmente sobre as 
finanças. 

A câmara de Senador La 
Rocque tem ainda outra 
grande virtude, a coesão entre 
os legisladores é sempre o 
ponto alto dos trabalhos. 

solidários com os problemas 
uns dos outros e com a busca 
de soluções para os 
problemas dos seus 
respectivos redutos eleitorais, 
os vereadores deixam claro a 
preocupação em legislar para 
o povo. 

Recentemente, no episódio 
em que o prefeito Alfredo 
Nunes tentou, inutilmente, 
denegrir a imagem da câmara, 
diversas entidades 

ESTADO DO n/IARAISJHAO 
OÃIVIARA IVIUIMIOIRAL DE SENADOR LA ROCQUE 
AV MOTA H SILVA. 1567 CEP 65023 000 C G C OI .610.EKW0CI0I 70 SLNADOR LA «OOUUL - MA 

J . O 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 3 1 . -4 2.0 
2 ..1 
2 . 2 
2 . 3 P . 4 
2 . t> 
P . 6 P . 7 2 . S 
3 . O 
3 . i 
& , 2 3 . 3 
3 . 4 
3 . 5 
3 . G 
3 . 7 
3 . B 
3 . 9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3 . 1 G 
3 . 1 G 
3.17 
3 . 1 B 
3.19 

PRliBTAQAO DE CONTAS REKKRENTE AO MÊS? DF. .JULHO UE 1.997. 
Saldo arrr.orM or- r-efer-ento ao môs do Juntro de 97 RS O9B. DP 
REPASSES: Kep.3K«o da pr-ofei tura aos 3 O/07 / 97 C Sesaão ExI.p.t) 

21/07/97 31 / ti 7 / 9 7 Caixa paoa o mo tj dc Jxillio de 1 .997 
DESPESAS: Pagamento doa Veneadoi-oa (Sessão Extfa) OXVO.OO 

" _ " 9 X 700,00 Reprenontação do prealdcnte da Gamara 
Seoretar-ios da Gamara Municipal 3 X PBO , OO -= 
Asseoaores dos Vereadores 9 X 109,40 u. Vigilante da Câmara Municipal ü o 1 ado r ti " •• •• 
INSS Referente a Tolhi» do pag. doa func ionár 1 on 
lORIMECEDOKES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
Diiirlas a serviço da câmara (TESOUREIRO) 

" " •' " (PRESIDENTE) Serviço de D a t1 lograria (João D. Guimarães) 
Aaocssor de Imprensa (Josafá O. Ramalho) Aluguel do Carro VW/GOL (Raimundo H. Sohrlnh 

_ do prédio p/CAmara (Maria da C. Macê Confecção de 9 carteiras de Vereadores (I Conibu stí ve 1 , "gasol ina" ( Au to posto Coimbra) 
Materials de escritório e Xerox (Livraria So 
Compras diversas p/consumo (Mercantil Fialho Xerox (mi x Xerox) 
Materials de escritório ( I. i v rar-i a c P. F.xecu 
" 'J " (Papelaria T.ider) Energia Elétrica (Cemar) 
Postagem (Correios) 
Assinatura de Revistas (Revisto Vo Io) 
Honorário Contábil (JurJscon) 
TarifaBancária (BEM) Sustação de cheque (BEM) 
Total de despesas referente ao mês dc Julho/ 
Saldo positivo 

• ) : do ) 
R) 

) 
ti v< 

RS 
RS 
RS RS 
R$ 

=» RS 
H í£ 
R3> RS 
RS 
RS RS 
as 
RS 
RS RS 
RS 
RS RS 
RS 
KS > ) RS 
RS 
RS 

> ) H S 
RS 
RS RS 
RS 
KS 
as 
as 
RS 
HS 

630.OO 
b.OOU,OO 
7.OOO.OO 

13.52B,52 
bf.O , OO 

. 300 . OO 
7 OO,OO 
S40.OO 
yOB,32 1«5.GO IIO.4O 
4 o i 

7 2 , OO 
40 . OO 

1ÜO,OO 
2fíO . OO BOO.OO 
1OO,OO 
2VO,oo 9 7 , OO 

9 4 . OO 
2b . 20 

3 . 20 
2 7,37 
13 . 4 O 
1 b . 33 

1 . 27 
4 4 , OO 

420.OO 
23 . 40 B , OO 

12.6bO,50 
070,02 

SENADOR I.A ROCQUE 
Camara_ rjiadc 

.1 ' ILHC 
l.a Rocq»: 

DE 1.997 

/fHTCÍNT 
^ c i! A t na 1V ..t.i 1 l.SOOACIRO 

JOSÉ AI .V ES PESSOA 

manifestaram apoio moral 
aos vereadores. As entidades 
foram unânimes em reafirmar 
posição favorável aquela Casa 
de Leis "Conhecemos muito 
bem, o prefeito que temos, e 
sabemos do que ele é capaz 
para jogar no lixo, o nome de 
pessoas íntegras", disse um 
líder comunilário que preferiu 
não se identificar com medo 
de represália por parte do 
prefeito Alfredo Nunes. 

Sedesct comemora Dia dos Pais 

Comemoração teve festa e entrega de presentes 

enviados pelo prefeito lldon Marques 

A Secretaria dc» 
Desenvi dvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedesct) 
realizou, ontem (15), pela 
manha, uma festa para 
homenagear os pais dos 
gyardas-mtrins e aprenrlizes- 
mirins, A festa aconteceu na 
sede da Guarda-mirim. Os pais 
comjweceram em massa. 

A festa contou com 
apresentação de peça dc teatro 
encenada pelas crianças e 
adolescentes que fazem parte 
do projeto apresentação 
de número musical (cânticos). 
Houve ainda palestras, com 
objetivo de dar apoio e 
incentivo aos chefes de família 

Os pais dos guardinhas e 
aprendizes também 
receberam presentes que 
foram enviados pelo prefeito 
íklon Marques, das mãos da 

x;x-Sx-:; 
si WS vííw-S 

secretária da Sedesct, Sofia 
Oliveira. 

Os meninos e meninas da 
Guarda-mirim e aprendizes- 
mirins também puderam 
homenagear seus pais de uma 
maneira diferente: Com " 
recadinbos do coração'. Os 
garotos escreviam ãs 
mensagens que eram lidas por 
funcionários da Sedesct. 

Ao falar sobre a 
comemoração, Sofia Oliveira 
disse que esse tipo de trabalho 

é de "grande importância", 
pois é uma oportunidade de 
um contato direto cora o pais, 
onde eles podem se 
confraternizar e ao mesmo 
tempo contemplar o 
trabalho realizado pela 
Sedesct com relação a 
formação (ia cidadania de 
sens filhos. 

Os pais puderam 
terminar o dia com seus 
filhos num grande almoço de 
confraternização. 

011 tíCÍÁMK. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

fiÊif* Central de Atendimento Lxpivsso. Açailândia, além do transportar passageiros, oferece 
w/Au i • , também o (ranporlo de carga o oncomondas no Maranhão o outros 

ao Cliente Lstadosd.. País. 
Expresso Açailândia, ti^anportando cargas o oncomondas com 

     pontualidade, segurança o responsabilidade. 'Jmm 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Nerem cl\e0c~idos do Rio de j/cmeiro e |ix«^do 

resideiAeio em Lmperof^i^/ o medico neu^elm^giõo LV. 

OiMaÍoi* (Liuac e T^ia" Nos o iao (oiAesfesis+o). LJe es+o com 

o coiasu l+ó rio ins+olodo iac\ Cl meLvi^o, juiA+omeiA+e coma o 

compeieJA+e meclico r. E^cicKeco. O casal também 

esta a tem de ia d o iaos Lios pi tais São Na|ael e SaiAta 

yXAoeica. 

■1 

;:C. 
m 

í :'.:; 

y\s belas se iaKoras ZaiAira C- c\riAei ^o, yVla^leu^a e 

NosaiApelay uiAcUAinAiclade clássicas de elegância 

y\ L oiaiaIry OivApoet mais uina vee se sobressaindo nas 

jestas de gado^ e agora patrocinando a 2a Leira do 

Le^erroy cjue acontecera em y\<:ailandia/ no dia i / 

deste^ 1 vma pronAoção do Sindicato Nura 1. o atnigo 

Abdsio estc\rã com um stand onde ira expor suas 

sf belíssinAas roupas country. 

' c 
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. 

colunista J mda \doso divielmdo pose c c^m tv 

socialite Lucleres Noci\a eterna ele gane ií i cjue 

dispenscA tipre.sentaooes, 

Sim este gatinbo e "Rubinbo fill\o da amiga 

mm 
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C: 

Haípaí, taí (0lo- 

Onero parabenizar neste espaço o empresário Cldon 

Alorgues Snniory um jovem bastante admirável pela 

responsabilidade gue exerce dentro do õrupo Liliani. 

Oscolkido por unanimidade como o mais novo 

presidente da empresa. 

'1/Uwíctadc& de SoMpa 

/do próxima semana guem estarã embarcando com o 

destino a Sampa, é a empresaria Vanessa Lobão gue 

ira até aguela capital jazer compras para suas lojas. 

Vanessa promete retornar com muitas novidades. O 

tem outra, a amiga vai testar o ma ri dão Luciano 

deixando a Kerdeira Lz abe lie por conta do paizão serã 

oue ele vai se sair bem com a nova tareja. 

1 ü 

r 
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1 ^r. Lernandez, yXAara, XVo/VIadalena e um casa 

de médicos antigos em acontecimento 

recente em nossa cidade 

indústria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

m 721 - 2995 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 

CON11ECER TODA A UN HA 1X)KD 97, 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

- PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 ffi: Fo no: (09S) 72 2-2122 Fa (098) 7 21 2666 

% ' 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Me^ccuio-f CvuwxzeÁro- 

PoUpANÇA 

Hoje 1,23% 

Amanhã  1,14% 

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

UFÍR (FederaI) 

R$  R$0,9108. 

' J UrFÍ (IMUNÍcipAl) 

' Agosto/97 R$ 09,11 

UFr (EsTAduAl) 

Agosto/97 R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo :.R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,08 

Cotações de 15.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 15.07.97 

R$   11,50 

SaUrío Mínímo 

Agosto/97 R$.120,00 

SaUrío FamiLía 

Maio/97 R$ 8,25 
A Oferecimento: LIVICARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

do artigo que autoriza o funcionamento do setor aos domingos. 
A abertura das lojas depende no entanto, de permissão 

municipal via Câmara de Vereadores. 

ElVI llVipERATRÍZ 

Pelo menos até agora, não se sabe de qualquer tipo de iniciativa 
contra ou a favor do funcionamento do comércio varejista aos 
domingos. 

Para que o comércio passe ã funcionar aos domingos, em 
Imperatriz, alguém terá que encaminhar o pleito à Câmara para 
apreciação dos senhores vereadores. 

CRANdES REdES ÍNVESTEM 

em vENdAS peU Internet 

Aos poucos, o consumidor está perdendo o medo de comprar 
um produto pela Internet, o que está levando um número maior 
de lojas e operar com esse canal de venda. Ponto Frio e Pão de 
Açúcar são dois exemplos de empresa que já apostaram no 
sistema. 

Outras redes, como Arapuà e Mappin, se preparam para, em 
breve, disputar esse tipo de consumidor. 

Não é para menos. Estima-se que esse mercado no Brasil é 
da ordem de 2 milhões de pessoas. (FSP/FT/11/8). 

MuItívací NAÇÃO 

Apenas para lembrar: não deixe de levar seu filho menos de 
cinco anos a um dos 49 postos da secretaria estadual de Saúde 
neste dia nacional de multivacinação contra sarampo, difteria, 
tétano, coqueluche, tuberculose, tétano adulto e paralisia infantil. 

Mesmo estando adoentada, a criança deve receber a 
vacinação, de acordo com as anotações em sua cardeneta de 
controle. 

Vacínação dEpois 

Vale registrar também que as crianças não vacinadas hoje, 
poderão receber a imunização de segunda a sexta da próxima 
st isna, nos postos fixos. 

Comércío AOS doMÍNqOS 

Representantes dos trabalhadores no comércio paulistano 
foram ao ministro Paulo Paiva, do Trabalho, pedir a anulação 

iil S: 
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Embora tardiamente, registro a 

passeagem na última terça-feira, 12, do 

aniversário da bonita Andreia Lima da 

Rocha, filha do casal amigo Francisco e 

dona Cleonice Rocha (leia-se Norte-Frio). 

Vale o registro com o nosso tim-tim. 

PLantâo Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 
Hospital Santa Isabel (721-6205); PEDIATRIA: Hospital 

Santa Isabel (721-6205); OBSTETRÍCIA (todos os dias) 
Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 
ORTOPEDIA (todos os dias) Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721-6454). 
* Oferecimento: FARMACTA DO ZEZF. na Rua Ceará, 

54 - (723-2224), desejando aos clientes e amigos, muito 
sucesso. 

Humor 

Provérbios de Playboy: 

"Em terra de voyeur cego, quem tem 

uma mão é rei". 

(Playboy/ agosto/97 nas bancas numa 

distribuição da Dimapi).) 

Aníversaríantes ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getulio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3365. 

IMPERfiTRIZ 

DIA € nOITC 

PARA ANUISICTAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 

POSSEEDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740, Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.110S 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getiüio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010, s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone; (098) 721,4021. 

SEX SHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (em frente ao BIG BOX) 

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

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayão c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Enlroncamenlo. fone (098)721.0592. 
FEITO À MÀO 
Av. Getulio Vargas. 1863. esquina c/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 

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

BARES E RESTAURANTES 

ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Gelúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELE1ROS BAR 
Rua 15 dc Novembro. Centro, fone; (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
1NTERLOCADORA (Rent a cai) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone; (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-OK). 29. fone; (098) 721,4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Noric. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs. 1599. fouc: (098) 721 7|S2. 

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

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

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento, Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas, 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc.-fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição dc documentos e textos em geral 
 S 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

UMUÃ/UCL 

Materiais para 
escritório, escolar, ^ 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

M Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
* fresma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
I   y 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 • Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Imperatriz possui Programa 

Aceleração Aprendizagem 

O,Programa de Aceleração 
de Aprendizagem oferece aos 
alunos que se encontram 
defasados em relação a idade 
de matrícula, uma 
oportunidade de retomar com 
sucesso seus estudos. O 
Programa visa reduzir a 
rej)etencia e portanto, diminuir 
a evasão escolar, utilizando 
materiais didáticos e técnicas 
especiais de aprendizagem. 

O objetivo principal do 
programa de aceleração é 
resgatar a auto-estima dos 
alunos e a partir daí criar 
condições favoráveis à 
construção do conhecimento, 
de modo a possibilitar o alcance 
do sucesso às crianças 
marcadas pelo fracasso escolar. 

Implantado este ano por 
decisão do Prefeito Ildon 
Marques. em caráter 
experimental, com recursos 
próprios do município o 
Programa Aceleração de 
Aprendizagem, pioneiro em 
Imperatriz, já mostra sinais de 
sucesso, onde os pais dos 
alunos acompanham bem de 
perto todas as atividades dos 
filhos, em reuniões periódicas, 
dando credibilidade ao 
Programa. 

1 al une )S numa faixa etária 
de 17 anos, participam desta 
piv eira etapa divididos em 
duas escolas, CIEI II na Av. 
Babaçulândia que oferece 12 
salas específicas e CIEI III no 
Parque São José com 15 salas 
de aula. 2b professores e 2 
super visores hábilitados, 
realizam o Programa de 
Aceleração desenvolvido pela 
Seduc. 

Primeira Amostragem da 

Aceleração em Imperatriz 

20 alunos vão pesquisar o mcio- 

ambiente, oportuaidade era que 

produzirão textos, faixas, cartazes e ele. 

(Parque São José). 
Dia 22 de agosto - Rua: 

de lazer nã Av. da 

ínieiadã dia 09 de agosto 
indo até o dia 04 de 
setembro, a Primeira 
Amostragem da Aceleração 
em Imperatriz, organizada 
pela Diretora Pedagógica 
da Seduc Ester Amalia 
Glitz v Diretora da Divisão 
de Aceleração Eraneisca: 
M e n d e s A r a g ã o, vem 
mostrar à comunidade a: 
importância do projeto a 
celebrar a auto-estima dos 
alunos. 

A primeira estapa da 
Amostragem no último dia 
09 de agosto, acontereu 
entre os pais dos alunos, 
professores, supervisores 
e a Diretora da Divisão de 
Aceleração para 
conscientizá-lo das 
atividades a serem; 
desenvolvidas. 

Dia 15 de agosto - V isita 
ã Celmar ás M:00 horas 

20 alunos vão pesquisar 
o meio-ambiente para 
produzir textos, faixas,; 
earte/cs etc. 

Dia 1b de agosto 
Reunião com os pais às 
08:00 horas no CIEI 111 

Prefeito abre Campanha de 

Multivacinação no Município 

A Solenidade será realizada no Centro de Saúde Nova 

Jnvenfudefem frente a 
Seduc) 

De senvolvhnento era 
de várias atividades 
esportivas em parceria 
com a Sedei. 

Dia 29 de agosto - 
Visita à Prefeitura de 
Imperatriz 

Um grupo de 12 alunos 
visita o Prefeito lldon 
Marques para conversar 
sobre o Programa. 

Dia 04 de setembro - 
Encerramento da 
Primeira Amostragem da 
Aceleração durante todo o 
dia no Mqnenínbo. 

Os alunos vão fazer 
explanações dos 
trabalhos, .exposições, 
depoimentos ele. 

Toda comunidade está 
convidada para o 
encerramento das 
atividades no Eiqueninho 
como um estímulo ainda 
maior para os alunos do 
Programa de Aceleração 
deste ano. 

Neste sábado, 1b, às 8:00 
horas, o prefeito lldon 
Marques, abrirá 
oficialmente a Campanha 
de Multivacinação, em 
Imperatriz, no Centro de 
Saúde e Maternidade Nova 
Imperatriz - Rua Sousa Lima 
- Nova Imperatriz. 

Cora quarenta e nove 
Postos de Vacinação fixos e 
volantes-, a Secretaria 
Municipal de Saúde, 
Prefeitura Municipal 
pretendem imunizar o 
maior número possível de 
crianças de zero a cinco 
anos. A prioridade do 
Município da Saúde nessa 
primeira etapa de 
campanha é a Sabin ( contra 
paralisia infantil). "Todos 
os lotes de vacina foram 
aprovados e avaliados pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), ressaltou o 
ministro da saúde, Carlos 
Albuquerque" à imprensa 
nacional. 

Os municípios, de todo o 
país serão estimulados à 
apresentarem bom 
desempenho, com altos 
índices de cobertura 
vacinai, por isso , deverão 
ser permanente avaliados 
no cumprimento das metas. 

E além das campanhas, o 
Ministério da Saúde vai 
continuar priorizando a 

Imperatriz 
vacinação de rotina. Em 
Imperatriz, esse serviço é 
bastante procurado pela 
população nos dez Postos e 
Centros de saúde da rede 
municipal. E o índice de 
conscientização dos pais 
quanto a importância da 
imunização está 
aumentando cada vez mais. 

Nos postos fixos, estarão 
à disposição da comunidade 

as vacinas; Sarampo, B.C.G. 
(Tuberculose), Tríplice 
(Difteria, Tétano e 
Coqueluche) e TT (anti- 
tetânica/dupla adulto) e 
contra Pólio (paralisia 
infantil). E nos volantes 
(escolas, igrejas, entidades 
comunitárias) somente 
contra Paralisia Infantil, 
"carro chefe" da campanha 
nacional de Multivacinação. 

Negócio de 

oportunidade 

Passa-se um Golf, 

financiado em 36 meses, 

ano 96, completo: com ar e 

direção hidráulica. 

Com 05 prestações pagas 

e entrada. 

Fone: 977- 41501 

Segunda-feira 

A Rádio Capital AM, estréia com nova programação 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

Conor Farias Frederico Luiz REGIÃO 

Cidade Agora das 08h00 às llhOO - Conor Farias e 

Programa Thompson Mota das 1 lhOO às 12h00 - 

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

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Aurín 

.; 

i. 

mí mm 

Rádio Capital AM 

iAX-X Sir,: 

#; 

wats de potência 

H 
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Coletiva 
A coletiva do major 

Melo comandante 
interino da Polícia 
Militar em Imperatriz 
foi bastante 
proveitosa. Ao total 
1 o ram re c up erada s 
cerca de 100 armas, 
nu m l ol al de 1 1 armas 
de fogo. e ')!> armas 
brancas. Para o 
comandante uma 
havaliaçãi proveitosa 
nestes vinte dias em 
que comandou a 
c o r p o r a ç ã o. Ele 
a ri u n c i o u q u e n o 
próximo dia 20 de 
agosto repassa o 
cargo ao lentenente 
coronel Linhares. 

Polêmica 
Fala-se nos quatro 

cantos da cidade que o 
comandante da Polícia 
Militar do Maranhão 
coro n ei Manoel de 
Jesus Moreira Bastos, 
que já comandou o 3o 

B P M de forma 
exemplar, já admitiu a 
possibilidade do 
major Melo ficar em 
definitivo no comando 
da PM. 

Telefonema 
De acordo com a 

fonte o comandante da 
Polícia Militar do 
Maranhão teria ligado 
para o major Melo e 
lhe parabenizou pela 
forma como conduziu 
a corporação durante 
este periódo de ferias 
do tenente coronel 
Diógenes Dantas. 

Comunidade 
A situação dos 

Francisco do Valle 

moto taxi st as e a do 
major Melo são 
semelhantes, tanto o 
comandante da Polícia 
Militar como o serviço 
de mo to taxis em 
Imperatriz estão 
recebendo o apoio da 
população. No programa 
Thompson Mola. 

e/c 
O Balneário late 

Clube apresenta neste 
sábado o cantor e 
compositor Reginaldo 
R o s s i, o maior s h o w 
brega do norte nordeste. 
Todas as vezes que 
Reginaldo Rossi esteve 
em Imperatriz 
superlotou os clubes 
onde se apresentou. 

Acidente 
Acidente de trânsito 

fez mais duas vítimas em 
Imperatriz. No acidente 
registrado na noite desta 
última quinta-feira dois 
jovens sofreram 
traumatismo craniano, 
vindo a falecer na 
Clínica dos Acidentados. 

Futuro 
De acordo com os 

familiares das vítimas 
eles estavam retornando 
da cidade de 
Paragominas onde 
teria m ido (o mar 
informações sobre um 
curso da PM que está 
sendo realizado naquela 
cidade. O acidente 
ocorreu na entrada de 
Imperatriz, às 
proximidades da Coca- 
Cola. 

Jomar Fernandes 
O décimo quinto 

encontrão jovem que 
será realizado nos dias 
23 e 24 próximo terá a 
presença do 1 i d e r d o 
Partido dos 
Trabalhadores em 
Imperatriz Jomar 
Fernandes. O ex- 
candidato a prefeito irá 
dar uma palestra sobre 
Política e Cidadania. 
Além de Jomar 
Fernandes estarão 
presente acessores 
Diocesanos, que irão 
falar sobre os dez anos 
de existência da Diocese 
de Imperatriz. 

Taca 
O Moto Clube de São 

Luis que estreiou 
empatando em casa com 
o Remo de Belém do 
Pará, foi goleado pela 
Tuna Luso Brasileira 
pelo placar 5 a 3. O 
representante 
Maranhense esta na 
corda bamba. O próximo 
compromisso é no 
domingo diante do Gama 
Futebol Clube do 
Distrito Federal. 

Cidade Agora 
O programa Cidade 

Agora também será 
levado ao ar pela Rádio 
Capital apartir desta 
próxima segunda-feira 
(18). O ancora C o n o r 
Farias além de ter três 
veículos com 
equipamentos de 
trannmissão de última 
geração terá a 
participação de 
Frederico Luiz. Um 
coquitel ainda sem data 
definida será dado a 
produção do programa e 
convidados especiais. 

Deu na Imprensa 

i» 

Francisco Melo da Silva, comandante 

interino da Polícia Militar deu uma 

entrevista coletiva para os orgão de 

comunicação local na manhã desta última 

sexta-feira (15), o encontro aconteceu nas 

dependências do 39 BPM. 

lÜ 

O estudante e membro do PCdoB é leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

O pior analfabeto é o analfabeto político. 

Ele não ouve, não fala... 

Nem participa dos acontecimentos políticos. 

Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão,... 

Do peixe, da farinha, do aluguel... 

Do sapato e do remédio dependem das condições politicas. 

O analfabeto político é tão burro... 

Que se orgulha e estufa o peito dizendo... 

Que odeia política. 

O Brasil é uma nação vocacionada para a democracia 

Não há pátria onde falta democracia 

Não ha melhor conselho político que o das praças cheias de povo 

Virgem que riqueza... 

Hoje é dia de Paradão do Brega na RI 

Valdisnei Lima e Amaral Reis 

A dupla do momento 

Curiosidade! 

Desta vez o Chacal aprende. 

Ele e Florentina estão passando por estágio. 

E a questão do mo to taxista... 

Como fica? 

Ou não fica? 

# 

Vou de 

táxi 

Ar 

O* Fon tasMiMmn Snh as 
Gosto - O Pcnsatior 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01 -Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Capmteiros 

04-Armadores 

extutura de 

ferragem 

01-Baba 

05-Doméstica 

IÂBORATORIO CíiSIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Sena terá mais um compromisso na tarde de hoje 

Técnico Geraldo Lopes busca reabilitação 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João Lisboa 
A Seleção local joga 

tioje as 16 horas, no 
Estádio Cafeteirão , com 
o time do Botafogo em 
jogo amistoso. O 
Técnico Edmar Pereira , 
disse que o seu time está 
se acertando para que 
possa conseguir uma boa 
participação no Copão 
Maranhão do Sul. O 
Coletivo apronto 
aconteceu ontem a 
tarde. Edmar não 
divulgou o time á 
imprensa, mas deverá 
colocar em campo a 
seguinte onzena: Valdo, 
Jr. Imperatriz, Batata, 
Duílio e Fernando : 
Rodson , Biro Paulinho e 
Nerisvan: Marquinhos e 
Zé Neto. 

Sena 
O Treinador Geraldo 

Lopes, disse que o seu 
time precisa vencer o 
jogo de hoje , para 
continuar sonhando com 
o seu primeiro título. 
Geraldo afirmou que o 
tempo que está 
dirigindo o time é muito 
pouco e por este motivo 
os resultados passados 
foram considerados 
normais, mas que a 
partir de agora o time 
irá apresentar um 
melhor futebol. 

Brasileirão 
Jogos de hoje: 
21h30 : Inter x 

Fluminense (TV) 
21h30 : Coritiba x 

Corinthians ( TV) 
16h-Atlético PR x 

Goiás 
i6h- União São João x 

Sport 
Os 11 melhores 
Inter- 18 
Palmeiras- 17 
Paraná - 17 
Lusa -17 
Vasco - 13 
Bragantino - 13 
São Paulo - 12 
Guarani - 12 
Corinthians -12 
Juventude - 11 
América RN - 11 

Sedei 
Os jogos escolares de 

Imperatriz, que estão 
chegando ao seu final, 
estão sendo marcados 
pela presença do público 
que tem comparecido 
em grande número nos 
ginásios de esportes e 
também no estádio 
Municipal. 

O Secretário 
Ferreira, afirmou que já 
considera positivo os 
jogos deste ano. 

Amador 
Dois jogos serão 

realizados hoje dia 16 / 
08 

Ajuventus x Plaza 
Horário : 16 horas 
Local: campo da 

Lowem 
Riengo x Sena 
Horário : 16 horas 
Local ; campo do JV 

Liderai 

Mesa Redonda 
A Rádio Capital AM , 

'está apresentando 
todos os sábados a sua 
mesa redonda direto da 
Churrascaria Parque 
Recreio do amigo 
Zezinho, na entrada do 
Aeroporto. 

O programa deste 
sábado começa as 12h3í) 
, com os s e g u i n t e s 
convidados especiais: 
Couraça, presidente da 
Lid. Juscelino Miranda, 
árbitro da comissão 
nacional de arbitragem e 
Nerisvan, jogador da 
sei. de João Lisboa. A 
Equipe da Galera , 
estará representada por 
Renilson Sousa, Cloves 
Aguiar e Edvaldo 
Cardoso. A freqüência 
da Capital AM é 950, no 
meio do seu Rádio. 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO 96 

Preço de 977- 2365 

Glóves ocasiao 

O Time da Sociedade 
Esportiva Nobre Armações, 
jogará neste sábado dia 16 , a 
partir das 16 horas , pelo 
campeonato amador de 
Imperatriz. 

O time do Sena , está 
participando de duas 
competições paralelamente , 
apresentando uma campanha 
de péssima para regular. O 
Time estreiou no campeonato 
amador e empatou em 0 x 0 
com o Novo I lorizonte, empate 
que culminou com a saída do 
então treinador Valdo. Um dia 
antes da estréia no Copão , o 
Sena foi derrotado pelo time do 
Bananal. 

No Copão , o Sena empatou 
na estréia com a seleção de 
João Lisboa em 3 x 3 . 

O Técnico Geraldo Lopes 
que assumiu o time a menos de 

í-: 

:x 

:T::ÍÍIÍ 

111(1 

■w. 

15 dias, disse que os dois 
resultados, a derrota para o 
Bananal pelo campeonato 
amador e o empate com João 
Lisboa pelo Copão, são 

Sena busca reabilitação 
resultados que foram 
considerados normais devido o 
tempo de trabalho que tem no 
time.O Adversário desta tarde 
pelo campeonato amador será 

o time do Riengo. o jogo será 
as 16 horas, no campo do J V 
Liderai. O time não jogará 
neste final de semana . pele 
Copão. 

com 

Público 

t 

A 

de João Lisboa 

comparecer para incentivar a seleção 

A Seleção de João Lisboa 
joga amistosamente na tarde 
de hoje , a partir das Í6 horas, 
com o time do Botafogo da 
Cidade de Imperatriz. O 

- Tx - •'•Cç Treinador Edmar Pereira. que 
devido trabalho particular, não 
teve muito tempo para treinar 
o time durante o decorrer ria 
semana. 

Edmar disse que irá colocar 
em campo basicamente o time 
que empatou com o Sena mi 
abertura do Copão. 

A Comissão técnica da 
seleção da Gameleira, resolveu 
realizar <-ste amistoso, para que 
o sen time possa adquirir um 
novo padrão de Jogo , para 
representar bem a Cidade de 

João Lisboa. 
O Toranlor J oaolisboe*1 se, 

promete comparece» J| 
grande número .« 
arquibaneadas do Estádio 
i afeteirão, a exemjão do jogo 
(om o Sena, que o public o for 
superior a casa dos 2.500, 
espectadores. 

Embora não tenha 
anunciado a Imprensa que 
cobre o dia a dia da seleção, 
Edmar Pere ira poderá; 
mandar a carnpo a seguinte 
formação: 

Valdo, Jr. Imperatriz, 
Batata, Duílio e Fernando : 
Rodson. Biro Biro . Paulinho 
e Nerisvan ; Zé Neto c; 
Marquinhos. 

Inter recebe 

Fluminense hoje 

Líder do Brasileirão enfrenta o último 

colocado 

Quatro jogos movimentam hoje o campeonato brasileiro da 
primeira divisão: 

16/08 
21h30 - Inter x Fluminense - Beira Rio (TV ) 
21h30 - Coritiba x Corinthians - Couto Pereira (TV ) 
16h- Atlético PR x Goiás - Pinheirão 
16h- União São João x Sport - Hermínio Ometto 

COMUNICADO 

Classificação geral antes da rodada 

• Zr 

1) Inter-lajionlos. 
2) Paraná - 17 ; 

Palmeiras; Lusa 

5) Vasco-13; Bragantino I 
7) Sáo Paulo - 12 ; 

Guarani; Corinthians 
10) juventude - 11; 

12) Santos - w; 

PR; Vitoria; Grêmio 
M) Flamengo | 

Botafogo; Criciúma 
19) Goiás - 08; Sport 
ál) Atíéfíco M<? 

Curitiba; Bahia 
24) Cruzeiro -06;União 

São João 
26) Fluminense-04. 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

Real 

1 

Veiculas Lida. Promoção de férias 

Wc / / . i A Jtá 
fr/f/ A Tk 

fims Alagoas, 1437 A ^«8)722 3080 
(0981 723-234? - CEP 0S903-33D riimpefôtfú 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir Reais 
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Professor da rede municipal melhora de nível escolar 

Agostinho Noleto lembra que concurso público deve ampliar a escolaridade dos professores 

Dados da Secretaria da 
Educação (Seduc) 
comprovam: só 0,7:5% dos 
professores — do total de 
1.218, nas escolas municipais 
e municipalizadas — possuem 
formação superior, específica 
para o magistério. Eles estão 
distribuídos nos níveis 7 (com 
licenciatura curta) e 8 (com 
licenciatura plena). Com a 
realização do Concurso 
Público da Prefeitura de 
Imperatriz, cuja data das 
provas está ainda por ser 
definida, e posterior nomeação 
dos aprovados pelo prefeito 
lldon Marques, o índice de 
educadores com formação 
universitária deve ser 
ampliado. 

Ao manifestar essa 
previsão, ontem (1 o), o 
subsecretário da Educação, 
I.ourenço Pereira de Sousa, 
considerou que este será 
apenas um dos benefícios que 
trará o Concurso Publico: "A 

nível administrativo, sua 
importância está no acesso, 
que a Prefeitura passará a ler, 
aos recursos do Governo 
Federal. Depois, quanto a 
questão interna e do 
funcionamento da educação, é 
bom dizer que será uma 
oportunidade ímpar de termos 
um quadro de profissionais 
melhor e mais capacitado, 
inclusive com habilitação 
específica para a área do 
magistério" — diz Dmrenço. 

As estatísticas 
apresentadas pela Seduc 
comprovam, também, que o 
maior número de professores 
está no nível 5: 56,07%. 
Incluem-se, aqui, aqueles que 
cursaram os três anos do 
magistério. O segundo maior 
volume de professores — com 
o percentual 25,04% — está no 
nível 6. constituído pelos que, 
além do magistério, cursaram 
o quarto ano adicional. 
Somados os educadores do 

nível 1 ao 4 (ver tabela e 
legenda abaixo), atinge-se 
1:5,13%. Destes, o menor índice 
se encontra no campo 1 (que 
cursaram só até a quarta 
série), com 0,41% — ou 5, se 
em quantidade. 

O secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, lembra que 
o Concurso Público é uma 
exigência constitucional e que, 
por seu intermédio, o 
Município e a Seduc só têm a 
ganhar; "Ajudará a melhorar o 
nível de qualificação 
profissional dos nossos 
professores, eslimulando-os a 
se preparar mais para a tarefa 
de ensinar nossas crianças" - 
- diz. "Depois desse benefício 
profissional, o Município 
ganha, ainda, no resultado 
final" — analisa o 
subsecretário. Para ele, com 
professores melhor 
selecionados, os alunos 
receberão serviço educacional 
de qualidade superior. 

mm 

Secretário .Agostinho Noleto divulga números da Secretaria de Educação 

I 

Gráficos dos professores 

(zona urbana e rural) 

Professores em Sala 
de Aula - Por nível 

Professores em Sala 
de Aula - Por nível 

Cursando 2° 
grau 

Até 8a série 

Até 4a série 

45 

41 

Abaixo do 2° Grau 
8% 

10 15 20 25 30 35 40 45 

Com 2° grau ou 
superior 

92% 

Professores em sala de 
aula - Por nível 

Professores em Sala de 
Aula - Por nível 

1.47 À. 
m 

y- v   í-?® 18 

4,46''/ 
52 

25.04% 
305 Maqisleiio ♦ adie 

683 5.7% 
Mamsteno 

f 5.5% 
67 Cursando Mafiistérii 

Uma boa impressão 

Entrevista do Superintendente 

agrada imperatrizense 

Ma ri vai Lobão será obrigado a municipalizar a saúde 

por Frederico Luiz 

20 30 io 100 200 400 500 600 700 

e aqui mesmo 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

Os números divulgados 
hoje pela secretaria da 
Educação. O projeto da 
Guarda-Mirim. A 
escolarizaçào da merenda 
escolar demonstram uma 
verdade 

A verdadeira ilha do 
Maranhão atende pelo nome 
de Imperatriz. 

Semana passada, o Jornal 
Capital divulgou números 
sobre o triste quadro da 
Educação no Estado, 

Professores despreparados, ; 
falta de instalações sanitárias, 
notas baixas no teste aplicado 
pelo Ministério da Educação. 

Imperatriz não vive as mil 
maravilhas. Não é um conto de 
fadas . 

()s salários dos professores 
ainda estão abaixo da 

dignidade que a função precisa. : 
O nível do ensino ainda não 

í>ernúte o aluno da rede pública 
disputar vagas em 
universidades de renome 
nacional. 

O atraso em relação ao setor i 
de informática deixa o aluno 
despreparado para o mercado 
do futuro. 

Muito há que se trilhar 
ainda para que a rede pública 
do município tenha o mvel 

desejado pela sociedade. 
Porém, o importante é 

continuar melhorando. 
Jamais permitir o recuo do 
nível de ensino 

Quem não se lembra os 
volh< >8 "Liceus", ou "Eyccus", 
como queiram, 

Há cerca de vinte anos, b 
ensino público era a 
referência da qualidade. 

Mas o sucessivo: 
desmonte da qualidade fez o i 
ensino privado deslanchar 
em nível de primeiro c 
segundo grau. 

Está na hora de uma 
reação, de uma virada. 

Da Direção de Redação 

O novo superintendente 
regional de Saúde, Jairo 
Casanova, assumiu a 
superintendência regional de 
Saúde da Região Tocanlina. 
Nesse primeiro momento, é 
hora de dar entrevistas e mais 
entrevistas. 

Afinal, não é todo dia que 
um importanle cargo da área 
de saúde troca de mãos. 

Porém, um aspecto é 
facilmente notado por quem 
assiste uma entrevista do 
médico Jairo Casanova. Trata- 
se da sinceridade de suas 

. palavras. 
Primeiro, numa atitude 

elegante, ele deixou as 
cerimônias de lado e confirmou 
que foi convidado por lldon 
Marques, prefeito de 
Imperatriz, para assumir o 
cargo. 

Essa revelação mostra o 
perfeito sentido de respeito 
que a governadora Roseana 
Sarney tem para com o atual 
chefe do Palácio Branco. 

Pois, simplesmente, o 
cargo foi entregue pela 
governadora ao prefeito. Sem 
aquela chatice de formular 
uma lista tríplice, ou sêxtupla, 
para que a governadora decida 
sobre a indicação. 

Em seguida. Jairo 
Casanova foi claro quando 
afirmou que Município c 
Estado, agora, estão falando a 
mesma língua, c defendendo 
os mesmos interesses de uma 
política comum de saúde 
pública. 

O novo Superintendente 
também deixou evidente, que 
falta apenas, o governo 
federal, ficar sintonizado com 
as novas águas que passam na 
metrópole do meio-norte 
brasileiro. 

O que significa dizer, que a 
municipalização plena, do setor 
de saúde está a um passo. 

E o imperatrizense precisa 
com urgência de melhoria 
significativa nesse setor. 

Nunca custa nada dizer, 
todo mundo diz na cidade que 
o melhor hospital público de 
Imperatriz fica em Teresina. 
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Semana violenta em Imperatriz 

Vários assassinatos com requintes de crueldade e 

dois acidentes com vítimas fatal 

JORNAL CAPITAL 

A Polícia Civil foi bastante 
movimentada durante à semana. 
Vários assassinatos foram 
registrados na Depol e poucos 
foram os casos elucidados. 

Segundo uma avaliação da 
Polícia o uso de maconha, e o 
grande numero de gangues 
existente na periferia de 
Imperatriz esta sendo um dos 
motivos para tantos crimes 
ocorridos nos últimos dias. A 
semana iniciou com o 
assassinato do jovem Roni 
Gomes dos Santos, 
maranhense. 18 anos de idade, 
filho de; Inês (lomesdos Santos, 
.'>8 anos de idade, residente no 
bairro Homsucesso foi morto 
1 tor seis elementos armados de 
faca espingarda de fabricação 
caseira. 

Roni e mais um amigo 
conhecido apenas pelo 
prenome de Antonio foram ale 
o curtume, local usado pelos 
jovens que vive no sub mundo 
do crime, fumar maconha, e 
traçar seus planos e em seguida 
ganhar às ruas para atormentar 
a população. 

Na Delegacia de Polícia. 
Antonio afirmou que não ouve 
nenhuma discussão entre a 
vítima e. os acusados que 
estavam em um grupo de seis. 

Segundo ele ao perceber a 
intenção dos comparsas ele 
resolveu fugir do local ãs 
pressas, pois Roni já havia sido 
dominado por um dos 
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elementos. "Com extrema 
brutalidade, ele foi agarrado e 
jogado ao chão, e em seguida 
teve seu corpo todo furado à 
golpes de faca" disse Antonio. 

A equipe do delegado Rcnê 
Almeida agiu rápido e 
conseguiu autuar em flagrante 
um dos acusados da morte de 
Roni. De acordo com o 
delegado o depoimento do 
amigo da vítima foi 
fundamental para chegar ao 

principal acusado Ednaldo da 
Silva Costa, 19 anos de idade, 
acusado de ter aplicado os dois 
primeiros golpes na vítima. 
Após o crime os elementos 
arrastaram a vítima até a Boca 
da Grota às margens do Rio 
Tocantins e abandonaram o 
corpo, ele residia na Rua Alves 
Pereira, 702 no bairro 
Bomsucesso. 

Na tarde de ontem a 
reportagem foi informado pelo 

delegado que apura o caso, 
que mais dois elementos que 
tiveram participação no crime 
brutal já foram identificados e 
que na próxima semana ele irá 
solicitar suas preventivas. No 
depoimento de Ednaldo ele 
confessou o crime e disse que 
o motivo foi devido Roni ter 
agredido verbalmente seus 
pais e também pelo fato dele 
está lhe devendo à importância 
de Cento e vinte reais. 

Morte de Chico da Espingarda 

também esta sendo investigada 

Delegado Renê Almeida já tem o 

nome do homem que desferiu os 

golpes de facão na vítima 

Outro crime com 
requintes de crueldade foi 
registrado Delegacia de 
Policiado Primeiro Distrito, 
quando um homem 
identificado apenas pelo 
prenome de Edmilson 
desferiu vários golpes de 
facão em um homem 
conhecido apenas por Chico 
da Espingarda. 

O crime ocorreu por volta 
das I bh3() da última 
segunda-feira quando a vítima 
trafegava pela rua principal 
do Parque Alvorada II de 
posse de uma espingarda 
cano curto tipo escopeta, 
arma que segundo a 
população ele usava para 
colocar em pânico os 
vizinhos. 

Chico da Espingarda 
( carregava em um dos bolsos 
^de sua calça cerca de seis 
vcartuehos, que seriam 
detonados como de praxe. 

Os motivos que 
originaram na morte de 

Chico da Espingarda de acordo 
com os moradores do Parque 
Alvorada II, foi pelo /fato da 
vítima na tarde do último 
domingo, armado com a mesma 
espingarda que usava quando foi 
morto ter ameaçado várias 
pessoas, uma delas teria sido o 
acusado, que evadiu-se do local. 

O crime ocorreu por volta 
das 16h30 minutos quando os 
dois elementos se encontraram 
às proximidades do Bar Ponto 
de Aparência, nas imediações da 
praça central daquele bairro. A 
Polícia chegou no local por volta 
das 17h()0 horas encontrando 
somente o corpo de Chico da 
Espingarda caído ao solo sobre 
a espingarda que foi levada pelo 
perito Júlio Sérgio para a Depol. 
Na tarde de ontem o delegado 
Renê Almeida que vem 
desempenhando um brilhante 
trabalho a frente da Depol disse 
a reportagem que a prisão 
preventiva do acusado também 
será solicitada na próxima 
semana. 

Caminhão estacionado 

de forma irregular 

provoca acidente 

O motorista do Mon/a tentou desviar, 

mas não ouve tempo suficiente, dois 

passageiros morreram 

Mais um acidente com participar de um curso da 
vítima fatal foi registrado em 
Imperatriz por imprudência 
no trânsito. A colisão 
envolvendo um Monza cor 
cinza de placas ÍÍÓR 1470 - 
Imperatriz e um caminhão 
608 placas HOX 4188 deixou 
três vítimas duas delas, falai. 

De acordo com o condutor 
do Monza, Aldemam Gomes 
dos Santos, maranhense* 261 
anos de idade, o caminhão; 
608 estava estacionado de 
forma irregular, e quando ele 
tentou desviai acabou 
perdendo o controle e 
chocando contra a carroçeria. 

Os jovens estavam vindo 
de Paragominas-PA, cercado 
trezentos quilômetros de 
Imperatriz onde linha ido 

PM oferecido pelo governo 
paraense. Dois dos alunos 
foram levados as pressas 
para o Hospital de Plantão, 
mas não resistiram. 

O primeiro a não resistir 
aos ferimentos foi o jovem 
Rogério Carneiro de Souza, 
de 23 anos de idade, filho de 
Alderico Higino e Maria José 
Souza residia na rua Rio 
Grande do Morte, 1045, 
bairro Nova Imperatriz. 

Antonio Alves dos Reis, 
solteiro, 27 anos de idade, 
filho de Benedito Alves dos 
Reis e Joana Alves residem»• 
na Rua Coriolano MiUiomem- 
Centro e que viajava no banet> 
traseiro do veículo também 
não resistiu aos ferimentos. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aieixo 

CCPJ 

Ncy Lucas da Silva, 
pernambucano, residente 
na Vila Lamark, continua 
em uma das celas da 
Central de Custódia de 
Presos de Justiça 
aguardando o 
pronunciamento da justiça 

Ele é acusado de ter 
aplicado vários golpes de 
faca, um homem de 
prenome Albertino, 32 
anos de idade que estava na 
mesma festa em que se 
encontrava o acusado, que 
após a prática do crime 
abandonou o local antes da 
chegada da Polícia . 

Comunidade 

A participação da 
comunidade foi importante 
para os trabalhos de 
investigação da equipe do 
delegado Renê Almeida 
que identificou e prendeu 
o acusado que estava 
tentando embarcar em um 
ônibus no setor Rodoviário 
com destino a Goiânia. 

Investigações 

Através da prisão de 
Ney, principal acusado de 
ler cometido o crime, a 
Polícia chegou ao elemento 
conhecido apenas pelo 
apelido de "Zé Pequeno". 
Conforme o delegado o 
acusado de participação no 
crime foi preso devido o 
mesmo ser apontado como 
o homem que deu fuga ao 
acusado confesso. 

Decisão 

O delegado Renê Almeida 
afirmou a reportagem na 
tarde de ontem que resolveu 
liberar "Zé Pequeno" pelo 
lato das investigações terem 
o inocentado. "Zé Pequeno" 
já leve várias passagens | iclas 
delegacias de Polícia th- 
Imperatriz por uso de 
maconha. 

Acidente 

Semana violenta no 

trânsito que começou com 
a morte do experiente 
motorista Marcelino 
Santos Costa, 
maranhense, 59 anos de 
idade. A vítima teve 
traumatismo craniano, c 
no morreu no local do 
acidente. 

Acidente II 

Na quinta-feira mais um 
acidente culminou com a 
morte de dois jovens que 
trafegavam em um Monza. 
0 acidente ocorreu nas 
imediações da Coca-Cola, 
0 condutor do veículo 
Aldemam Gomes dos 
Santos afirmou a 
reportagem que o 
caminhão 608 placas IIOR 

1 170 |mprralriz eslava 
estacionado dc forma 
irregular e ao tenlar 
desviar acabou cometendo 
o acidente. 

Experiente 

Marcelino de acordo 
com sua esposa (Deé 
dirigia desde dos 22 ar 
de idade. Nem mesmo 
experiência do condutor 
fez com ele se saísse bem 
de mais um, dos inúmeros 
acidentes que vem 
ocorrendo naquela rua. De 
acordo com testemunhas 
do acidente ele trafegava 
em alta velocidade e ao 
tentar desviar de uma 
camionete D 20, seu o 
veículo Voyagc de placas 
AEC 9690 desgovernou e 
chocou-se contra o muro 
de um terreno baldio às 
proximidades do Hospital 
Geral. 

Vítimas ^ 

Rogério Carneiro 
Souza, maranhense, 23 anos 
de idade, residente na Rua 
Rio Cirande do Norte, bairro 
Nova Imperatriz e Antonio 
Alves dos Reis, 27 anos de 
idade, residente na Coriolano 
Milhomein-Cenlro nã<» 
resistiram aos ferimentos <• 
morreram im Hospital com 
traumatismo crânio ecefálieo 
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