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André Paulino é eleito 

líder do PMDB na câmara 

Vice-prefeit( 

faz palestra 

O vice-prefeito Luiz 
Carlos Nolcto, ministrou 
palestra para mães 
adolecentes. 

O médico falou sobre 
gravidez, as possíveis 
doenças, o parto e os 
cuidados que as futuras 
mamães devem tomar 
durante esse período. 
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INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra  RS 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  RS ] ,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Irimpra   

. RS 1,125 

-RS 1,135 

  RS 1,080 
Dólar Turismo 
/enda   R$1,110 
Duro (g) 
tenda RS 11,36 
'oupança 
tendi mento   1,1263% 
Jfír 
'alor RS 0,9108 
alário Mínimo 
etembro   RS 120,00 
alário Família 
'alor RS 8,25 
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André Paulino assume liderança do PMDB na Câmara 

Numa reunião realizada na 
noite de ontem na Câmara 
Municipal, o médico e vereador 
André Paulino de Albuquerque, 
foi eleito líder do Partido do 
M o vi m e n t o De m o c r á tico 
Brasileiro no legislativo. 

Para o encontro 
compareceram os vereadores 
Rui Porão, Ribamar Milhomem, 
Arnaldo Alencar e o próprio 
André Paulino, faltando apenas 
o parlamentar Antonio Pimentel. 

Na votação, houve um 
empate técnico, que terminou 
decidido por Rui Porão que 
declarou em uma segunda 
votação, apoio ao nome de 
Ai d ré. 

A reunião do PMDB, embora 
de cunho tão importante para a 
sigla, transcorreu na mais 
absoluta tranqüilidade, tendo a 
bancada mostrado maturidade e 
respeito ao direito de escolha 
individual que a cada um se 
confere. 

No final do encontro, depois 
de ter sido declarado líder da 
sigla na câmara, André Paulino, 
elogiou a postura adotada tanto 
pelo prefeito Ildon Marques, 
quanto pelo interventor do 
PMDB. Raimundo Carvalho de 
deixarem que os próprios 
vereadores discutissem o 
assunto e escolhessem sem 
indicações de nem uma das 
partes, o líder da agremiação 
política. 

Para a bancada do partido, 
André Paulino tem hoje o que 
mais se espera de um líder, "é 
um político maduro, atuante, e o 
que é mais importante; mantém 
amplo entendimento com o 
executivo e com os colegas 
vereadores. 

Por indicação do novo líder 
do PMDB. o vereador Rui Porão, 
assume o cargo de vice-líder do 
partido, uma decisão que 
resultou em elogios. 

Dois nomes concorrem 

à presidência da AIRT 

A imprensa local aguarda 
com muita expectativa as 
eleições para a nova diretoria da 
AIRT- Associação de Imprensa 
da Região Tocantina. 

De acordo com as 
informações chegadas a redação 
deste matutino, duas chapas já 
mostraram interesse em 
concorrer. 

De um lado o ex-presidente 
do Sindijori. jornalista Josué 

Moura e do outro o jornalista 
William Marinho. 

Os dois candidatos são 
habilitados para comandar a 
entidade. 

Na coluna Imperatriz 
Urgente, assinada pelo 
irreverente Francisco do Valle, 
você confere também. Ondas 
Curtas, os bastidores da política 
e a foto em destaque. 
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Má administração de diretores 

pode deixar escolas sem merenda 
\ a z» v•-« r* TD _ _ "r /"x . A Secretaria de Educação 

Município convocou esta 
semana os diretores de treze 
escolas para prestarem contas 
sobre a aplicação dos recursos 
destinados a merenda escolar. 

O programa de alimentação 
escolar permite que cada 
conselho formado nas escolas 
administrem as compras da 
merenda, mas exige a 
apresentação de notas fiscais 

Governador Lobão 

na hora de uma imediata 
prestação de contas, o que não 
vem sendo cumprido por 
diretores de instituições que 
podem ficar sem o benefício. 
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Bonfim senta no 

banco dos réus 

Após vários anos de 
investigações intensiva a 
Polínter de Roraima e a Polícia 
Civil de Imperatriz conseguiu 
prender o pistoleiro José 
Ribamar Bonfim, 50 anos de 
idade, que estava com 
residência fixa em Boa Vista- 
Roraima. 

Zé Bonfim como é 
conhecido no sub mundo da 
pistòlagem estava com prisão 
preventiva decretada desde de 
16 de março de 95, pelo juiz da 
T Vara Criminal do Fórum 

Henrique De La Rocque Dr. 
Gervásio Protásio dos Santos 
Júnior. 

O comandante do crime 
organizado no Maranhão 
desembarcou ontem em São 
Luis. 

De acordo com as últimas 
informações levantadas por 
nossa reportagem ele deverá 
sentar no banco dos réus na 
próxima segunda-feira. 

O pistoleiro chega hoje a 
Imperatriz. 
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Decisão de Ney Bandeira deixa 

dinheiro de merenda sem destino 

O dinheiro destinado a 
merenda escolar para o 
município de Governador 
Edson Lobão está parado 
enquanto a grande maioria das 
crianças daquela cidade não são 

beneficiadas.Os recursos devem 
ser repassados diretamente 
para às escolas, o que não 
acontece por determinação do 
prefeito Ney Bandeira. 

Preocupado, o secretário de 

educação Agostinho Noleto. 
pede ao secretário executivo da 
FNDE, José Antonio Carlete 
orientações sobre os 
procedimentos a serem 
adotados. Página 1-4 

Belfort comanda 

time tocantinense 

C om uma boa atuação o atual 
técnico do Tocantinópolis Sérgio 
Belfort, que comandou do 
C avalo de Aço, levou a equipe 
ao titulo Maranhense da chave 
do interior. 

Além de campeão do estado, 
Sérgio Belfort conseguiu fazer 
com que a Sociedade Atlética 
Imperatriz fizesse boa 
Campanha na Copa Norte. 
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Prefeitura investe nas ruas da periferia 
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Mergulho 
Um dos esportes mais 

praticados hoje na capital do 
estado, é o mergulho aquático. 
Neste final de semana, 
aproveitando as festas do 
Marafolia, aproveitei para 
praticar um pouco e foi uma 

experiência maravilhosa, a 
visão do fundo do mar é 
simplesmente fantástica, a 
natureza é realmente generosa 
com a faina marítima. Cerca de 
duzentos mergulhadores 
praticam este tipo de esporte 
todos os dias e graça a isso, 

- * 

Luciano Abreu. Suh-sec. da PC. 

Muitas obras engavetadas 

para as delegacias, tudo isso contando com a 
falta de investimento para o setor de segurança. 
Isso vale um parabéns. 

A longa espera 

Ele é famoso por suas festas exorbitantes, e 
não poderia ser diferente este ano no aniversário 
do maior cabeleireiro da cidade THESKO. Ele 
já fez as cabeças mais badaladas da cidade, mais 
é em suas festas que seu verdadeiro talento é 
mostrado, e este mês a grande expectativa é as 
comemorações de mais um dos seus tão 
comentados aniversário, os convites para a 
recepção fechada já estão sendo distribuídos e 
somente duzentas pessoas irão desfrutar da 
festa, de acordo com as ultimas informações o 
cardápio está sendo preparado a base de muitas 
frutas e frutos do mar. E acontece no próximo 
dia 22 de outubro a convidada de honra Raffaela 
Hilary, presidente da AGI já confirmou 

muitos segredos já puderam 
ser desvendado e revelado para 
nós simples mortais. Indo a São 
Luis, ou a outras cidades 
marítimas, não deixe de 
aproveitar essa modalidade 
esportiva e sem dúvidas você se 
sentirá muito satisfeito com a 
experiência. 

Justiça 

cega. 
O interior dos estados 

brasileiros já foram 
classificados com faroestes, e 
esta tese se confirmam a cada 
dia aqui mesmo no Maranhão. 

Um exemplo disso é a cidade 
de Itinga-Ma. Ali a justiça tarda 
e falha sempre. Os delegados 
daquela cidade são indicado 
pela policia militar e por falta de 
um poder judiciário local os 
chefões da policia usam o poder 
para cometerem toda sorte de 
barbaridades, a comunidade da 
cidade já fazem até protestos 
silenciosos para que o manda 
chuva seja exonerado do cargo, 
mais isso nunca acontece. Uma 
das mais usadas façanha dos 
delegados é perseguir, prender 
e torturar pessoas inocentes 
pelo simples prazer de vingar- 
se numa prova clara de que a 
administração da policia militar 

é sempre catastróficas. 

Deu certo. 

Apesar das inúmeras 
provas de que a policia não 
desenvolve bem o seu papel, 
a Policia Civil de Imperatriz 
vem tendo um bom 
desempenho, isso graça ao 
desempenho do sub- 
secretário de segurança para 
a região tocantina, Dr. Luciano 
Abreu, de suas muitas 
investidas em dotar a policia 
civil de uma infra estrutura 
mínima para seu bom 
desempenho, já foi possível a 
construção de um auditório e 
a compra de equipamentos 

presença, mais o local da festa 
só será divulgado com três 
horas de antecedência, tudo 
para evitar especulações. Os 
detalhes e a cobertura 
completa, você terá em nossa 
coluna, aguardem. 

Academia 

Apesar dos muitos 
membros da academia 
Imperatrizense de letras, as 
obras literárias da cidade ainda 
não atende a contento, os livros 
que são lançados são poucos 
para um numero de 15 
imortais. A falta de novas obras 
se justifica quando é barrada 
na falta de incentivo a cultura. 
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Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESÍNA - 

08h00 

20h30 

08h20 / 1lh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

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

/IP/jREQDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

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

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dedP/1RECID/1. 

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

/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 

mm., 

APOiU 

V,.- 
,, 

V'! ■
 

^ 
0
c
 

1 

iillb
 

i 
.uitM

BiiL. 
i IW

BM
hHI 

1 f i:J í- ' >: i 
$ ~ -■ í $:■ Jv ■fi 

II Som e Luz 

Sistema Tucamís de Comunicação 



JORNAL CAPITAL 
Editor responsável: Raimundo Primeiro 

Sexta-feira, 17 de outubro de 1997 □ Política □ i - 3 

Imperatriz comemora o dia da Padroeira 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Imagem de Santa Tcreza deixa a capela do Bic 
conduzida por empresários 

agradeceu a participação dos 
fiéis e ainda ressaltou a 
presença da Prefeitura de 
Imperatriz na realização do 
evento. 

Luís Carlos Noleto exaltou 
a fé do povo imperatrizense em 
comemorar a festa da 
padroeira da cidade. "Este é 
um momento de muita alegria 
e é preciso que a gente tenha 
fé, porque sem fé nós não 
conseguiremos nada. É 
preciso que tenhamos fé em 

Deus, fé na Justiça, fé no 
trabalho, fé acima de tudo na 
nossa Santa, na nossa 
padroeira, Santa Teresa 
d'Avila", disse o vice-prefeito. 

O caráter cultural da festa 
de Santa Teresa d'Avila foi 
outro ponto frisado por Luís 
Carlos Noleto. "Participar 
deste festejo é um momento 
maravilhoso em que a 
sociedade cristã, a sociedade 
imperatrizense, onde as 
pessoas congratulam-se e esta 

Técnicos iniciam fiscalização 

Metrologistas e motoristas aferidores se instalam na Prefeitura Municipal e 

iniciam, durante feriado municipal de 15 de outubro, trabalho em Imperatriz 

Floresta Amazônica 

A exploração empresarial 
da floresta deve ser precedida 
de competentes e cuidadosos 
estudos de impacto ambiental, 
segundo afirmou o senador 
Jefferson Péres.Ele afirmou 
que "experiências de 
exploração mal planejadas e 
executadas poderão ameaçar 
irremediavelmente a 
sobrevivência da flora, da 
fauna e sobretudo das 
populações cujo ciclo de vida 
é regido pela pesca e pela 
navegação". 

Assuntos polêmicos 
Duas propostas de ampla 

repercussão seram analisadas 
pelo Senado.O substantivo do 
senador Beni Veras à proposta 
de reforma da Previdência 
Social que introduz 
grandesmodificações no 
sistema de 

aposentadoria. Também 
Kiderá ser incluída na pauta 

em turno parlamentar, no 
projeto de Elaviano Melo 
estabelecendo normas que 
visão acelerar a reforma 
agrária. 

Ademir Andrade 
O senador Ademir Andrade 

(PSB-PA) defendeu a reunião 
dos partidos de oposição nas 
eleições presidenciais do ano 
que vem e comunicou que os 
presidentes desse partido 
terão um encontro,para buscar 
uma alternativa única para a 
disputa eleitoral com o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

-E fundamental 
■« oercebermos que, nesse 
^Jnomento, temos 

responsabilidades imensas, 
devemos superar todas e 
qualquer qualidade e nos 
despirmos do egoísmo de 
desejar que um determinado 
partido possa se conciderar 
hegemônico nesse processo. 

Ademir elogiou a 
declaração do governador de 
Pernambuco, Miguel Arras, 
de que Cirio Gomes não se 
filiaria ao PSB por não ser 
socialista.O senador ressaltou 
que não é contra a filiação de 
Ciro Gomes ao partido, mas 
sim a condição imposta por ele 
de ser candidato à Presidência 
da República. 

-A postura de Arres 
corrobora nossa idéia de que 
devemos articular para 
mantermos nossa unidade 
política, mostrando que o 
nosso caminho é conjunto.A 
sociedade espera que a 
oposição trate com 
responsabilidade a busca de 
uma saída política para 
enfrentar o projeto neoliberal 
do governo Fernando 
Henrique de liquidação do 

- 

/ 

estado brasileiro, de privilégio 
do poder econômico, 
desligado dos interesses da 
população - frisou. 

Ademir Andrade registrou 
ainda o ingresso da ex-prefeita 
de São Paulo, Luiza 
Erundina.ao PSB em São 
Paulo, com a presença de toda 
a direção do partido."Foi um 
momento extremamente 
importante da nossa 
construção partidária", 
destacou. 

Em aparte, o deputado 
Eduardo Suplicy ( PT-SP) 
considerou que para o PSB 
houve um "ganho 
extraordinariü"com a filiação 
de Erundina, pois. a seu ver, 
ela é uma "figura fantática" e 
possui uma conhecida postura 
étinica. 

Incentivar 
privatização 

A Caixa Econômica 
Federal e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) assinaram 
convênios para aroiar o 
Programa de Fomento à 
Parceria Público - Privada na 
Prestação de Serviços de 
Saneamento - PROPAR, para 
incentivar a privatização das 
empresas públicas de 
saneamento, criando 
condições básicas para atrair 
empresas e caritais privados 
para o desenvolvimento dos 
serviços de água e esgoto no 
Brasil com a assinatura do 
convênio foi aberto uma linha 
de crédito de R$ 30 milhões 
do BNDES e outros R$ 
ISmilhões, da Caixa. Pastes 
recursos serão usados para 
atender 1.300 municípios do 
país que tem serviços 
autonòmos de saneamento 
básico 

Incentivar 
privatização II 

ü PROPAR pretende 
apoiar os municípios para que 
possam acessar mecanismos 
eficientes de realização de 
uma assistência técnicas 
especializada. Com este 
programa é possível estudar 
e viabilizar com maios 
facilidade a transferência total 
ou parcial das dividas dos 
municípios e companhias com 
a Caixa para os 
concessionários privados. 

Esse objetivo deverá ser 
alcançado através da oferta de 
facilitaçào dos processos 
concessõrios, de 
financiamento parcial às 
concessionárias e de garantias 
e seguros, gerando, assim, um 
cenário propício á realização 
de parcerias público/ 
privadas.A expectativa do 
Governo Federal é de este 
processo esteja concluído no 
prazo de dois anos. 

Aconteceu, nesta quarta- 
feira (15), a procissão de 
encerramento do 145^ festejo 
de Santa Teresa d'Ávila. A. 
imagem da Santa, como 
acontece todos os anos, depois 
de ser conduzida pelo rio 
Tocantins, desembarcou no 
Porto da Balsa, às 17h, onde 
milhares de fiéis aguardavam 
sua chegada. Várias 
embarcações vieram 
acompanhando a balsa que 
trazia Santa Teresa. A Banda 
de Música do Município, 
também fez a recepção de 
Santa Teresa. 

A procissão prosseguiu 
pelas principais ruas da cidade. 
Além de populares, estavam 
presentes autoridades civis, 
políticas e eclesiásticas. A 
Administração Municipal foi 
representada pelo vice- 
prefeito, Luís Carlos Noleto. 
Ele acompanhou a procissão 
levando o andor com a imagem 
da Santa. 

O bispo de Imperatriz, Dom 
Afonso Felipe Gregory e parte 
do clero estavam presentes 
acompanhando a multidão. 
Depois da caminhada, a 
multidão foi para a Igreja de 
Santa Teresa, onde foi 
celebrada a missa de 
encerramento dos festejos 
deste ano. 

A missa foi celebrada, de 
um palanque montado em 
frente a Igreja, pelo Bispo Dom 
Afonso Felipe Gregory com a 
participação de vários padres 
de Imperatriz. Dom Felipe 

Imperatriz-Os técnicos do 
Ipemar (Instituto de Pesos e 
Medidas do Maranhão), que 
chegaram a Imperatriz para 
dois meses de intensa 
fiscalização, iniciaram suas 
atividades quarta-feira, 15 de 
outubro, feriado municipal 
(em função 145a Festejo da 
Padroeira de Imperatriz, Santa 
Teresa D'Ávila). Os serviços 
iniciaram pela aferição das 
bombas de gasolina, devendo 
continuar por todo o mês de 
outubro também nos 
comércios que usam balanças. 
"Vamos fiscalizar as balanças e 
também fazer as aferições dos 
taxímetros, nos táxis, além dos 
metros, instrumentos 
utilizados na medida de 
tecidos, nessa modalidade de 
comércio", anunciou, ontem, 
José Mauro Castro Corvelo, 
que veio acompanhado de mais 
dois metrologistas, Clõvis 
Valois Filho e Severino Lisboa 
Andrade, e dos motoristas 
aferidores José Luís da Silva, 
Jaime Conceição da Silva e 
Aldenor Silva Furtado. 

O Ipemar é o órgão 
responsável pela execução das 
atividades do Inmetro 
(Autarquia Federal), no 
Estado. A equipe 
desembargou em Imperatriz 
no dia 15 de outubro, e na 
mesma data começou a aferir 

os padrões das bombas dos 
postos de gasolina na cidade. 
Criado em 1996, o órgão 
começou a atuar em janeiro 
deste ano, estando vinculado à 
Sinct (Secretaria da Indústria, 
do Comércio e do Turismo. 
Mas, antes mesmo de criado 
pela Lei Estadual nQ 5.685, 
esses técnicos agiam em 
Imperatriz há pelo menos vinte 
e cinco anos. Anteriormente, o 
órgão era apenas uma agência 
do Ipem-Fort (Instituto de 
Pesos e Medidas de 
Fortaleza). Para José Corvelo, 
essa mudança melhorou 
bastante a atuação dos 
técnicos. "Antes, nós éramos 
vinculados ao Ipem-Fort. Com 
essa mudança, o Maranhão 
melhorou bastante no sentido 
da fiscalização", disse o 
metrologista. 

No caso dos táxis, em 
Imperatriz, a atuação do 
Ipemar deve começar amanhã, 
sábado. Para tanto, José 
Corvelo e equipe têm buscado 
entendimentos com o 
presidente do Sindicato dos 
Taxistas da cidade, Joca 
Assunção. A equipe d spõe de 
uma pista por onde os taxistas 
farão o percurso e, depois de 
fazê-lo, receberão certificados 
expedidos pelo Ipemar- 
Inmetro. "Os táxis que 
encontrarmos com o selo 

violado serão autuados e, 
futuramente, multados", 
comentou, sem citar valores, 
sobre os quais o setor jurídico 
é que se pronuncia. No 
trabalho, o alvo dos técnicos 
são os taxímetros, aparelho 
quê mede e registra o preço 
que se deve pagar pelo 
percurso efetuado. 

Metrologia Legal 
Os trabalhos realizados 

pelo Inmetro, por intermédio 
do Ipemar, no Maranhão, são 
classificados de Metrologia 
Legal, área que mais aproxima 
o Insituto Nacional dos 
cidadãos. A atividade garante 
a confiabilidade das medições 
feitas no dia a dia do consumo, 
a exemplo das balanças 
(usadas em feiras e 
supermercados, por exemplo), 
taxímetros (nos táxis) e 
produtos pré-medidos 
(embalagens como a do arroz 
e do óleo de soja), dentre 
outras. Ou seja: o órgão cuida 
para que esses instrumentos 
indiquem o valor (para os táxis) 
e o peso correto do serviço e 
mercadoria consumidos. Para 
que as atividades sejam 
desenvolvidas a contento, em 
todos os municípios do Estado, 
os técnicos têm que se deslocar 
peridodicamente para essas 
cidades. Em Imperatriz, eles 
precisaram do apoio da 

irmandade é que faz com qu< 
fique, cada vez mais 
frutificado o amor entre o 
cristãos", declarou Luís Carlos 

Dom Afonso Felip" 
Gregory explicou que Sant 
Teresa, como padroeira d< 
Imperatriz e, também 
padroeira da Diocese di 
Imperatriz, está sempre pront 
a interceder pelo povo dest 
cidade. O bispo, porém 
ressaltou a capacidade human, 
de realizar coisas. "Nó 
podemos fazer muito atravé 
de nossas forças, através d 
nossa criatividade, através d 
nossa inteligência, mas a( 
mesmo tempo, nós devemo 
sempre contar com a proteçãi 
do alto", disse. 

"A festa de hoje, é umafest 
de grande significado porqu^ 
sem dúvida, Santa Teresa lá di 
céu, está com o olhar voltadi 
sobre nós", Dom Afonso faloi 
do poder de intercessão d 
padroeira da cidade e finalizoi 
o pensamento falando di 
caráter cultural-religioso dest 
festa. - "Esta é um. 
manifestação de fé e tambén 
é uma tradição, mas est 
tradição tem a sua origem i 
seu fundamento na fé cristã 
Isto porque, o povo acredita m 
transcendente", completou. 

A segurança foi feita peL 
Corpo de Bombeiros, Foliei 
Militar e 50Q Batalhão di 
Infantaria de Selva (50a Bis) 
Agência Fluvial da Marinha en 
Imperatriz, também, estev^ 
presente durante a procissão 

Prefeitura Municipal par 
instalação durante o período di 
dois meses, que aqu 
permanecerão. 

No comércio, vai se 
fiscalizado o varejista (qm 
utilizam balanças): "A 
balanças que nós encontrarmo 
fora do padrão determinad» 
pelo Inmetro serão recolhidas 
E também aquelas que st 
encontrarem em péssimas 
condições, lesando c 
consumidor", anuncia. José 
Corvelo afirma ainda qut 
haverá multas, com autuação 
nos estabelecimentos 
comerciais do setor varejistas 
que estiverem fora do padrão 
Tudo isso é, segundo ele, dt 
fundamental importância para 
o consumidor local. "Nós 
estamos aqui para para 
defender o consumidor nc 
sentido de, quando ele foi 
comprar mil gramas, realmente 
possa levar mil gramas, e nãc 
novecentos gramas", justifica 
Outro ramo de comércic 
fiscalizado é o de tecidos, onde 
os metros, instrumentos 
utilizados para medi-los, serãc 
aferidos um a um. "Nesse 
atividade, às vezes, nós 
encontramos falhas. E se 
encontrarmos essas falhas, c 
procedimento será o mesmo: c 
comércio é autuado, e o metre 
é recolhido". 

f 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-OiO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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Entre Linhas 
D 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Briga 
Estudantil 

Segundo alguns 
estudantes de Imperatriz, o 
problema da Umes é que na 
tentativa de aumentar seu 
caixa pessoal, no mês de 
setembro nos dias 5, 6 e 7 no 
prédio da Üema, forjaram a 
abertura de uma entidade 
envolvendo estudantes com 
o nome de UESMA - União 
Estadual dos Estudantes, 

criada com o único objetivo de 
trabalhar no sentido de 
arrecadar já no próxima ano 
a quantia de 
aproximadamente 2 milhões 
de Reais, onde o tesoureiro 
que iria gerênciar esta grana, 
nada mais é do que o próprio 
Presidente da UMES do 
Estado do Maranhão, 
Leonardo Macedo, que vive 
em São Luis e que teria como 
coordenador em Imperatriz, o 
presidente da UMES em 
nossa cidade. Os estudantes 
de Imperatriz estão atentos a 
qualquer manobra, que não 
seja para o engrandecimento 
da classe estudantil. Por falar 
em classe estudantil, Rodrigo 
e Irineu estarão promovendo 
hoje na Boite Flay Back a 
escolha do garoto a garota 
integração estudantil versão 
1997, seis candidatas 
concorrem ao título, todos os 
estudantes devem 
comparecer para incentivar 
este grande evento. 

Círio 97 

Deus com sua infinita 
bondade nos deu o privilégio 
de participarmos de mais uma 

festa em homenagem a 
Padroeira de Santa Maria de 
Belém do Grão Pará. O 
número de romeiros aumenta 
a cada ano, e o que se pode 
observar é a fé do povo 
paraense, mais de um milhão 
de pessoas estiveram 
acompanhando a Santa pelas 
ruas da cidade. Na 
oportunidade conversamos 
com o Ministro Sérgio Mota, 
das Comunicações, que ao 
lado de sua esposa ficou 
encantado e maravilhado com 
tudo que viu e prometeu, 
daqui pra frente não perder 
nem um Círio. A cada ano 
aumenta o número de 
Políticos para ver de perto a 
maior festa religiosa da 
América Latina. 
Compareceram quatro 
Ministros, o Presidente do 
Supremo Tribunal Eleitoral 
limar Galvão, Deputados 
Federais , além de esposas e 
assessores mais diretos. 
Antigamente o Círio era 
muito usado pelos políticos 
para campanhas eleitorais, 
agora com as eleições em 3 de 
Outubro, o Círio sempre 
acontece após as eleições, o 
que deixou muitos políticos a 

ver navios. Caso acabem com 
o segundo turno, aí nem 
pensar em fazer política 
misturada com a religiosidade 
do povo paraense. 

Incentivar 
privatização 

A Caixa se encarregará da 
operacionalização do 
PROPAR, prestando 
orientação aos interessados e 
firmando contratos de 
financiamento junto aos 
tomadores finais, além de 
acompanhar o 
desenvolvimento dos 
trabalhos.A Caixa criou 
recentimente o Escritório 
Especial para Conceção de 
Serviços de 
Saneamento.Dentre as suas 
atividades, ele coordenará o 
PROPAR, junto com 70 
Escritórios de Negócios 
espalhados por todo o país, 
contribuindo na identificação 
e fomento dos municípios e 
estados potenciais do 
programa.Caberá a Caixa 
supervizionar e gerenciar a 
seleção e contração das 
consutorias por parte de 
estados e municípios. 

Vela ao Vento - 97, a nova música de Elton John para a 
Princesa Diana já vendeu 600 mil cópias até o último sábado. 
A canção original foi feita em homenagem a uma não menos 
famosa, rainha do cinema, de sobrenome Monroe. 

Integração Estudantil 
do ano 97 
Este é o titulo da festa que acontece nesta sexta-feira a 

partir das 22:00 horas no Fly Back. 
O evento onde serão tocados todos ritmos, escolerá o 

Garoto e Garota Integração Estudantil do ano de 1997. 
A organização da festa está sob a responsabilidade de 

Rodrigo Lincoln e Irineu Teles. 

Gincana Jovem 
Os jovens da igreja Universal do Reino de Deus estão 

programando para o próximo domingo, mais uma animada 
gincana. 

Na oportunidade haverá concurso de Rap, Danças, Musicas 
e muitas tarefas supresas. 

Os integrantes da Equipe Agitação, que a cada competião 
mostram garra e inteligência, esperam no próximo fim de 
semana alcançar mais um bom resultado. 

As gincana acontecem sempre aos sábados e domingos 
apartir das 15:00 horas na Avenida Getúlio Vargas número 
930- no antigo Cine Marabá. 

Está mostrando o seu verdadeiro talento o jornalista Josafá 
Ramalho, que hoje está à frente deste matutino comandando 
uma grande equipe com a sabedoria do Rei Salomão. 

Prefeito deixa crianças sem merenda em Governador Lobão 

O prefeito Ney Bandeira, que não aceitou o programa de escolarização da merenda, deixa 

estudantes sem o benefício e o dinheiro a espera de um destino 

Agostinho Noléto, 
precupação com os 

procedimentos a serem 
adotados 

"O município de Imperatriz 
já escolarizou o Programa de 
Alimentação Escolar. Por força 
do convênio entre a prefeitura 
e a antiga EAE. o município, à 
.época da escolarização era 
ainda responsável pela 
execução do programa nos seis 
municípios emancipados de 

seu território". 
O texto anterior é parte de 

uma ofício enviado pelo 
Secretário Municipal de 
Educação Agostinho Noleto, ao 
Secretário Executivo da SE/ 
FNDE, José Antonio Carlete. 
No documento Agostinho 
Noleto acrescenta que 'Todos 
os municípios concordaram 
que os recursos que 
pertenciam às suas escolas 
fossem repassadas às 
respectivas Unidades 
Executoras, exceto o município 
de Governador Edison Lobão, 
cujo prefeito, o Senhor Jorge 
Ney da Mota Bandeira, 
considerou que tal providência 
seria interveniência indevida 
do município-mãe no município 
desmembrado. Diante disse, os 
recursos só foram repassados 
ás duas escolas estaduais ali 
existentes. Escolas lanez 
Pinzon e Francisco Fiim. As 
duas unidades estaduais 
receberam juntas R$ 6.589,40 
(Seis mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais e quarenta 
centavos), referente às duas 
primeiras parcelas". 

Ainda em seu ofício, a 

Secretaria de Educação de 
Imperatriz, esclarece que o 
valor a que tem direito o 
município de Governador 
Edison Lobão, referente às 
duas primeiras parcelas é de 
R$ 28.453,78 (Vinte e oito mil, 
quatrocentos e cinqüenta e três 
reais e setenta e oito centavos), 
menos o valor já repassado às 
duas e«colas estaduais de 
forma que o referido município 
tem de crédito R$ 21.855,38 
(Vinte e um mil, oitocentos e 
cinqüenta e cinco reais e trinta 
e oito centavos). 

Quanto às duas últimas 
parcelas de recursos deste ano, 
conforme informação do 
próprio FNDE, já estão sendo 
repassados diretamente aos 
novos municípios. 

Diante do quadro 
apresentado, Agostinho 
Noleto, pede orientação sobre 
o destino a ser dado aos 
recursos em questão. O 
secretário, quer saber quais os 
procedimentos a serem 
adotados. Vide ao lado relação 
de escolas e os valores dos 
seus e seus respectivos 
benefícios 
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N0 Escola 
N" 

Aluno 1" Parcela 2' Parcela 3a Parcela 4" Parcela 
l Antonio Rayol 150 578,18 877,50 
2 Epitácio Pessoa 45 173,46 263,25 
3 Espírito Santo 51 196,58 298,35 
4 Francisco Fiim (Estadual) 284 1.094.70 1 661,40 
5 laftez Pinzon (Estadual) 395 1.522,55 2.310,75 
6 José Abdala 460 1.773,10 2.691,00 
7 N Sra. da Conceição II 45 173,46 263,25 
8 Padre Josimo Tavares 106 408,58 620,10 
9 Santa Clara 41 158,04 239,85 
10 Santa Rita 500 1 927,28 2 925,00 
11 Santa Rita de Cássia 241 928,95 1 409,85 
12 São João 128 493,38 748,80 
13 São Judas Tadeu 60 231,27 351,00 
14 Simplicio Moreira 116 447,13 678,60 
15 Vital Brasil 200 770,91 1 170,00 
16 Zumbi dos Falmares 110 424,00 643,50 

TOTAL 2.932 11.30138 17.152,20 

DESEMBOLSO 

DATA PARCELA VALOR RS 
31/07/97 Ia 11 301,58 
31/08/97 2a 17 152,20 

TOTAL 28.453,78 

Utilidade Pública 17/10/97 
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Polícia Militar  190 
Delegacia de Plantão  722-1287 
Corpo de Bombeiros 193 
Hospital de Plantão (Geral)  721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) 721-8174 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem  723-2260 
Hemomar  722-2737 
Tropigás  721-4528 
Paragás  721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal  722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque  721-0404 
Disque Boi na Moita  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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Direção de escolas podem deixar alunos sem merenda 

Diretoras de 13 escolas estão sendo chamadas a prestar contas da aplicação dos recursos destinados a merenda escolar, o 

prazo é até segunda-feira, caso contrário, o benefício pode ser suspenso 

Na execução do programa 
de alimentação escolar, cada 
conselho formado nas escolas 
é que tem a responsabilidade 
de realizar as compras da 
merenda escola e munidos de 
notas fiscais, prestarem contas, 
de imediato, ao Departamento 
de Apoio ao Educação na 
SEDUC. 

Por ocasião do segundo 
depósito, realizado no dia 16 de 
setembro, portanto há um 
mês, 13 escolas não prestaram 
contas (vide relação anexa), 
atrapalhando execução do 
programa. Por este motivo, 70 
escolas deixaram de receber o 
terceiro depósito no valor total 
de R$ 123.525,64 (Cento e 
vinte e três mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais e sessenta e 
quatro centavos). Só foram 
repassados os valores, no 
último dia 8 deste mês para 110 
escola que já prestaram contas, 
num total de R$ 241.540,65 
(Duzentos e quarenta e um mil 

Não prestação de contas pode prejudicar alunos carentes 

e sessenta e cinco centavos). 
As diretoras destas 13 

escolas estão sendo 
convocadas a comparecerem 
com urgência à SEDUC até a 

próxima segunda feira, sob 
pena de terem devolvidos os 
recursos do Programa e 
conseqüentemente os alunos 
ficarem sem a merenda 

escolar: 
Escola Municipal Mutirão 
Escola Municipal Santa 

Clara de Assis - JISCA 
Escola Municipal Santa 

Rita de Cássia - Santa Inês 
Escola Municipal Inácio de 

Loyola 
Unidade Integrada 

Governador Archer 
Unidade Integrada Rui 

Barbosa 
Escola Municipal 

Raimundo de Moraes Barros 
- Brejão 

Escola Municipal São José 
II - Brejão 

Escola Municipal Abraão - 
Cidelândia 

Escola Municipal Ezequiel 
Garcia - Cidelândia 

Escola Municipal 
Gonçalves Ledo - Cidelândia 

Escola Municipal Chico 
Mendes Davinópolis 

Unidade Integrada 
Francisco Fiim - Governador 
Edson Lobão. 

Câmara analisa projeto de 

criação de Conselho de Idosos 

O projeto prevê a manutenção, pelo SUS, de serviços de atendimento geriátrico 

<> 
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EXPRESSO AÇAÍLÂNDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário ■■■!!■ Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x iVlarabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

O projeto de lei de autoria do 
senador Valmir Campeio (PTB- 
DF) que determina a criação de 
um conselho de idosos em todos 
os municípios brasileiros já está 
na Câmera de Deputados. A 
proposição foi aprovada 
terminantemente pela comissão 
de Assuntos Sociais do senado, e 
não houve recursos para votação 
da matéria pelo plenário da Casa. 

Conforme o projeto, os 
conselhos serão integrados por 
representantes da sociedadè civil 
com mais de 60 anos, que 
deverão ser ouvidos na tomada 
de decisões administrativas dos 
municípios. Prevê, também a 
manutenção pelo Sus, de 
serviços de atendimento 
geriátrico. 

De acordo com Valmir 
Campeio, a sua proposição 
"possui diretrizes a serem 
adotadas pelas administrações 
municipais com vistas a promover 
o bem-estar da população idosa, 
sobretudo a carente e rural". A 
seu ver, os atuais programas de 
assistência ao idoso têm aspectos 
asistêncialistas, sobretudo no que 
concerne ao atendimento à 
saúde. 

Para o senador, os idosos no 
Brasil permanecem à margem 
das atividades políticas e culturais, 
"apesar dos esforços isolados 
como os programas da Igreja e 
do Sesc". 

O relator do projeto, senador 
Romero Jucá (PFURR), lembrou, 
no parecer favorável, que a 
medida "faz part^ das 
preocupações com a me;., ria do 
tratamento às pessoas que, 
havendo já dedicado parte da vida 
à família e ao trabalho, estão à 
margem das decisões, apesar de 
ainda se sentirem aptas a 
contribuir. 

JORNAL CAPITAL. O 

seu Líder Diário 

Faça a sua assinatura 

SaaS 721- 

2506 

Esrnio di MMiuiiua 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO IN." 55/97 Imperatriz, 08 de outubro de I997 

Abre crédito suplementar a favor da Secretaria de 
Infra Estrutura no valor de RS 900.0(10,00 ( 
novecentos mil reais) para o fim que especifica e dá 
outras providências. 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com o disposto no art. 1° - item II da Lei 821 de 10 de Junho de 1907 e 
incisos V e VII do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Imperatriz. 

DECRETA 

Art. I°- Fica aberto em favor da unidade orçarnemana 20101 - Secretaria de Infra 
Estrutura, o crédito suplementar no valor de RS 900 OOO.OOt novecentos mil reais) destinado a 
reforço de dotação consignada no orçamento vigente, na forma do anexo I 

Ari. 2"- Os recursos para atender ao presente credito suplementai decorrem de 
anulação parcial de dotações do Orçamento corrente, na forma anexo II. 

Art-J'- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário 

GABINETE DO PREFEITO DE IMPERATRIZ, EM 08 DE 
OUTUBRO DE 1997, 176'DA 1NJÔEPE.NÍ)ÊNCTA E 106" DA REPUBLICA. 

iui 

ILDON MARQUES DEBOIZA 
Prefeito 

I C C013799S.3-34 
SeCfBlíáo Mon d» 

ANEXO I DECRETO 55/97 de 08 0,97 
UNID ADM 
UNID ORÇ 

20 000 - Secretaria MuniciBai ae infra Eslfututa 
20 101 - Secretana Municipal oe fntra t-Mn-tuia 

côoicio »'/■ -5«e.<»V*e NA-UPE2A I MICTWGIÃ 
10.60.325 1023 Aquisição de Eqmp de Coleta de uxc 4120 OCO coo.cc SOOOGO.OC 

t? 

DCSPCSADC PESSOAL DESPESAS DE CUSTEIO DESPESA D€ CAPTAt 
90CÜCCOO 

TOTAL 
90C OCOOO 

ANEXO II DECRETO 55/97 de 08 10.97 
UNID ADM 
UNID ORÇ 

20 000 - Secretana Municipal de Infra Estrutura 
20.101 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

cóogo pr eSPÊCIFCAÇAC VALWAHOA. TOTAL 
13.77.456 1026 Const de Bueiros e Galenas Ruas e Avenidas Zona Urbana 4110 5COCCCOO 

13.76.488.1033 Saneamanto fíwcnog Capivara. S Tereza e Bacuo 3131 4C0ÇC0CQ 

'/ 

ççqçrnm 

DESPESA DE PESSOAL DESPESA DE CUSTEIO 
4D3 OCOOO 

DESPESA DE CAPITAL 
5CCOOOCO 

TOTAL 
scocco.no 

f" 

Hospital. Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Social 

Více-prefeito profere palestra para mães adolescentes 

Luís Carlos Noleto falou sobre a gravidez, as possíveis doenças, o parto e os cuidados que 

as futuras mamães devem tomar durante esse período. 

O Projeto de Assistência à 
Mãe Adolescente (AMA), 
desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, 
através da Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedesct), 
reuniu na tarde de terça-feira 
(14) mais de trinta futuras 
mamães para assistirem à 
palestra proferida pelo médico 
e vice-prefeito, Luís Carlos 
Noleto. 

"Essa oportunidade de 
estar aqui junto com vocês, me 
faz aprender mais", declarou 
Luís Carlos ao abrir a reunião. 
E de início alertou, que 
mulheres com menos de 
dezoito anos, ainda não estão 
com a idade ideal para ficarem 
grávidas, pois o corpo ainda 
não está totalmente 
desenvolvido, o que dificulta, 
entre outras coisas, a 
possibilidade de um parto 
normal. "Vocês também irão 
assumir maiores 
responsabilidades, pois terão 
de conciliar estudos e 
maternidade", enfatizou. 

As adolescentes não só 
ouviram atentamente a 
palestra, como aproveitaram 
também para fazer perguntas. 
Muitas questões foram 
formuladas, mas as principais 

»—1 
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Mães adolescentes ouvem atentamente a Luís Carlos Noleto 

dúvidas eram: que tipos de 
testes devem ser feitos na 
hora do parto, e sobre o fumo, 
enfantizando principalmente, 
os males que ele pode trazer 
para o bebê e se influi no 
tamanho da barriga. 

Uma série de outros 
assuntos também foram 
esclarecidos pelo médico, 
entre eles: o peso ideal do 
criança, contrações uterinas, 
como identificar a hora certa 

em que o bebê irá nascer, para 
que a mulher possa entrar em 
trabalho de parto, ruptura da 
bolsa de água. perda de 
sangue, transformações do 
corpo, posição ideal para 
dormir e sentar, de forma a 
evitar dores, a importância de 
se fazer o controle das 
anemias, alimentação ideal e o 
alerta para que evitem a auto- 
medicação. 

"E muito bom esse 

entrosamento entre o ipédico 
e as mulheres jovens de nossa 
cidade, mulheres adolescentes 
que tanto precisam de uma 
orientação na vida e nunca 
tiveram, por isso ficaram 
grávidas muito cedo. Agora 
pelo menos, podemos ajudar 
de alguma maneira", disse o 
vice-prefeito. Segundo ele, é 
difícil imaginar o que se passa 
na cabeça de uma menina de 
13 ou 14 anos, quando ela fica 

grávida, pois muitas delas são 
rejeitadas pela própria família, 
e os pais passam a se sentir 
envergonhados com a gravidez 
da filha. "Por isso é 
fundamental que essas 
meninas recebam todo o apoio 
do governo, das secretarias de 
Saúde e Assistência Social, e é 
isso que nós estamos fazendo, 
colaborando para que esse tipo 
de problema aconteça cada vez 
menos e, para quando o 
problema já existir, a gente 
possa dar a assistência médica, 
social e psicológica que essas 
jovens merecem", finalizou. 

As adolescentes 
"O curso é importante não 

só para mim, mas para todos 
nós, pois além de aprendermos 
coisas sobre nós mesmas, a 
gente pode também aprender 
para ensinar aos nossos filhos. 
Hoje nos tiramos muitas 
dúvidas e no futuro, estaremos 
mais preparadas", declarou, a 
adolescente, Leidejane Sousa. 

Nove adolescentes já 
tiveram filhos depois de 
estarem participando do AMA. 
As futuras mamães também 
passam por um cadastramento, 
onde todos os seus dados são 
preenchidos em uma ficha. 
Através do cadastramento, é 
possível saber quem fez as 

consultas e pré-natal para, a 
partir daí, ajudar no que for 
possível. O controle de 
entregas dos enxovais também 
é feito através de fichas, onde 
constam os materiais já 
entregues (alfinetes, chupetas, 
cueiros, faixas para umbigo, 
mantas, meias etc). Constam 
também dados como: médico, 
quantidades de filhos, 
endereços e demais 
observações. Na maioria dos 
casos, os pais não aceitam a 
partenidade. 

Os encontros entre as 
participantes do AMA 
acontecem duas vezes por 
semana, ás terças e quintas, 
sempre das 15h às 17 horas, na 
sede da Sedesct. O projeto é 
coordenado pela 
subsecretária, Fátima Avelino 
e pela assistente social, Vanilda 
Chaves. O seu principal 
objetivo é ajudar a mãe 
adolescente carente, dando- 
lhe total apoio durante a 
gravidez. Durante o projeto 
que também é voltado para o 
lado educativo, 
principalmente, na prevenção 
de abortos, são 
confeccionados, através de 
materiais fornecidos pela 
Sedesct, peças do enxoval do 
bebê. 

Valec celebra parceria com a Prefeitura Municipal 

Alunos da Rede Municipal de Ensino irão escolher o nome do Horto Florestal da Ferrovia Norte-sul. 

Para isso , será realizado um concurso interescolar 

Estiveram reunidos na 
manhã de terça-feira (14), na 
Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), juntamente 
com o secretário, Agostinho 
Noleto e a diretora pedagógica, 
Ester Amália Glitz, o gerente de 
Infraestrutura da VALEC - 
Engenharia, Construções e 
Ferrovias S/A, Vagner Correia 
de Oliveira, o agrônomo, 
Jadilson Feitosa e o técnico 
florestal, Flamarion Amaral. 

O motivo do encontro foi a 
celebração da parceria VALEC 
e Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, na realização do 
Concurso Interescolar para a 
escolha do nome do Horto 
Florestal da Ferrovia Norte- 
Sul, que visa reforçar nos 
alunos de Primeiro Grau da 
Rede Municipal de Ensino uma 
consciência ecológica. 

O Horto Florestal da 
ferrovia está localizado na área 
do Pátio Ferroviário 
Engenheiro Manuel Tavares, 
em Imperatriz e está sendo 
criado com o objetivo de 
cultivar mudas das espécies 
utilizadas nos dormentes da 
ferrovia. A sua inauguração está 
prevista para o o próximo dia 
14 de novembro. 

A divulgação do concurso 
nas escolas será realizada pela 
Seduc, que também será 
responsável pelo recebimento 
das sugestões. 

PARA PARTICIPAR 
Poderão participar do 

concurso todas as crianças 
matriculadas nas escolas da 
Rede Municipal de Ensino de 
Imperatriz, que estejam 
cursando da l3 à 83 séries do 
Primeiro Grau. Os nomes 
sugeridos deverão ser de 
personalidades brasileiras que 
tenham se destacado na defesa 
do meio ambiente. As 
sugestões deverão ser 
encaminhadas à Seduc até o dia 
31 de outubro, com 
identificação do aluno (nome, 
série e idade), além do nome da 
escola. 

Os trabalhos serão julgados 
por uma comissão composta 
por três membros, sendo um 
representante da VALEC e dois 
indicados pela Seduc. 

PREMIAÇÀO 
O nome da escola vencedora 

será gravado na placa que 
identifica o Horto Florestal, a 
qual estará fixada na sua 
entrada. O aluno vencedor 
receberá uma premiação 
individual, a ser decidida em 
conjunto com a VALEC e 
Seduc. A premiação será 
realizada na data de 
inauguração do Horto 
Florestal, em horário ainda não 
definido e para a qual serão 
convidadas todas as escolas 
paricipantes do concurso. 
Também serão escolhidos 
alunos representantes de cada 
uma das escolas que 
participarão de um plantio de 
mudas. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

De volta 

Quem acabou de chegar 
de viagem foi o Thompson 
Mota, que depois de alguns 
dias na sua Terra Natal, Belém 
do Pará, retorna aqui para o 
Sistema com força total para 
fazer seu trabalho de 
comunicador. A galera já 
estava com saudade. Ele 
disse que valeu a pena ter ido 
ver de perto a maior festa 
religiosa daquele Estado e 
uma das maiores do Brasil, o 
Círio de Nazaré. E como todo 

bom paraense, com certeza o 
Thompson aproveitou para 
saborear as delícias da culinária 
local. Seja bem vindo de volta. 

Bem 
feito 

0 Departamento de 
Jornalismo da Rádio Imperatriz 
é um dos mais organizados da 
nossa cidade. Sob o comando do 
competente Gil Carvalho as 
notícias divulgadas pelo Jornal 
890, são sempre muito 
interessantes ao ouvinte. Vale a 

pena ressaltar também o 
empenho dos repórteres Léo 
Costa e Carlos Ribeiro, que se 
esforçam em buscar o melhor 
para aquele noticioso. Outro 
ponto positivo para o Jornalismo 
da RI diz respeito aos 
correspondentes espalhados 
por algumas cidades do 
tocantins e até do Distrito 
Federal. Esperamos que a 
qualidade continue boa sempre. 

Sem 
criatividade 

Alguns programas das 
nossas rádios estão um pouco 
sem sal. Isto porque não se vê 
aquela vontade de fazer bem 
feito por parte dos locutores e 
operadores de áudio. O que 
infelizmente percebemos é uma 
monotonia. Parece até que só 

fazem por obrigação e sem nem 
um pouquinho de gosto pela 
coisa. Falta dedicação e às vezes 
fica claro para o ouvinte o 
desinteresse desses 
profissionais. Vamos então 
esperar que eles tomem uma 
injeção de ânimo e dêem mais 
vida ao nosso rádio, que é uma 
das companhias prediletas do 
Imperatrizense. 

Esperando uma 
oportunidade 

Nós que fazemos Imprensa 
em Imperatriz não vemos a hora 
de podermos nos aperfeiçoar 
na nossa área. Infelizmente as 
autoridades responsáveis ainda 
não atentaram para o fato de 
que essa cidade já é 
suficientemente grande (em 
extensão), para ter um curso de 

Comunicação Social e poderia 
ser bem maior em Cultura se 
isso já existisse. Até agora 
apenas promessas foram feitas, 
mas o curso que é bom nada. É 
claro que alguns poucos que 
podem, saem para outros 
centros em busca de seus 
objetivos, no entanto, não é 
possível para todos agir assim. 
O que na verdade esperamos é 
que no menor espaço de tempo 
possível, possamos contar com 
o tão sonhado Curso de 
Comunicação aqui mesmo em 
Imperatriz. 

Boa 
conversa 

Ainda aproveitando o tema, 
considero muito produtiva a 
conversa que tive na tarde de 
ontem com as editoras deste 

Jornal. Cláudia Pinheiro e 
Eliene França. Na 
oportunidade falávamos 
justamente da necessidade 
que temos de procurar errar 
menos, ou no mínimo buscar 
consertar os 'erros já 
existentes. Sabemos que 
ninguém é perfeito, contudo 
se tivermos a humildade de 
admitir os erros, já estaremos 
dando um grande passo. A 
questão da conversa foi 
exatamente essa, a de que 
temos pouca cultura e 
erramos, claro. Agora o 
ponto chave é o de que 
temos que buscar fazer bem 
feito, se é que queremos 
atingir nossos ideais. E 
enquanto a tão sonhada 
chance citada acima não 
chega, o jeito é tentar nos 
arrumar com o que temos. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 
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Gêmeos 

. ^ Aproveite este período 
ara se dedicar a tudo o que 

exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

Leão 

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

Touro 

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

Libra 

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

Sagitário 

Câncer Virgem 
íil 

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

Escorpião Capricórnio 

Sua capacidade de trabalho 
está sendo reforçada por Plutão, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

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

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

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

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

Aquário 

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

ri—* 
R Q Peixes 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

Canal 
4 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa 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 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T3 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 

Rádio CapHal. 

A sua onda no ar. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 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 

Canal 10 

Não forneceu programação 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, u 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

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

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

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 ÇNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
nn-nn tUrn rt** NJAUA 
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j2[ senhora Moura e o esposo Mitonio ferreira (vereador '15 C) 

em recente acontecimento sociaí 
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Mais um registro de um jantar oferecido peía revista Vogíia, 

onde recebeu umgrande número de colunáveis da ciiy 

E 

!Sii- 

Dando charme ao evento sociaí: Stívia (Borneo e fita Siíveira 

Íadeada pelo secretário de Infra-estrutura, forberto 

ifi 
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Bi chefe de gabinete Letinha Sampaio mostrando 

neste f (agra que tem talento parà as artes culinárias 

t 
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O presidente da Câmara Municipais idney J igueredo ladeado 

peía coíunista Soraya Luiza e o cirurgião (Antonio (Araújo 

De segunda a sexta 

-> Rádio 

Cap.-jl AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuiVipAdRE 

Chico 

VeINo 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Êsfa e uma komepvage-m do "klos pifai São Rafael a 

iodos os médicos^ e em especial ao eoPpo desfe kospifal. 

Desejamos a iodos um je-liz Dia dos A^odicos! 

P^ece do Abdico 

SS7\)DORy eu sou um médico. 

LAm dia^ depois de auos de esiudos^ me 

euiregaram um diploma^ dizeudo que eu esiava 

oj-icialmeufe auiorizado a cliuicar. c eu Jupcí -paze- 

lo... couscieuciosameuie! 

AJão é j-ãcil, SeKvkoP, rvao é uada |ãcil viveR esie 

juLameuio ua roiiua sempce Repeiida da vida de 

um médico: cousulicmio... D iaquósiicos... 

Sipurgias... Receiias... 

Oue iodo aquele que me procura em busca de 

cui^a física eucoufpe em mim algo mais que o 

vt 
.vi? 

p^o|-i ssioua1 

eu saiba paRar paRa ouvi-lo... seuial juuio ao 

sei leiio paRa auimã-lo... iomar sua do^ como 

miuka paLa ajuda-lo. éb muiio impo^iauie,, Seuko^: 

que eu uão pecca a capacidade de ckoRad 

eu saiba ser médico... Alguém juuio de 

alguém... (Servie salvaudo geuie. Somo iu seukor! 

io D a rim a rm 

se 

m 

\ 

■ v 

Os simpãiicos médicos da Olírvica Dériile que 

compõem o corpo clírvico do São Rafael formado 

por Dr. AAarcelo^ Dr. Svaldo^ Drâ Orisiiua e para 

feckar esse click os famosos médicos Dr. Ricardo e 

Dr. ^Almeida com Ducélia Bakum 

mm 

■ ■ 
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Sm momeuio de muiia descouiração flagramos um 

baie papo dos craques da medicma Dr. Xadkcu e Dr. 

AAarcelo sendo observados porXina. Oonfira! 

/ ! ; 
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Direiores do Dospiial São Rafael em um close 

basianie especial para nossa coluna/ Dr. Ricardo 

Bakum/ Dr. ^Almeida/ Dr. Rernandez e Dr. Sdson 

Oalixio 
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LAm close basianie eleganie do direior geral Dr. ^oão 

Pei^oio divi ' ndo pose com os médicos Dr. Osmir/ Dr. 

SruZ/ Dr0 Rosane e Dr. Selso Riniinka 
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Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

cowsotcia 

©ca - AtmmsrxAaom oe. cornoxciô irm. 

1 
PLANTÃO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Francisco do Valle 

AIRT 
A imprensa local 

aguarda com muita 
expectativa as eleições para 
a nova diretoria da AIRT- 
Associação de Imprensa da 
Região Tocantina. De 
acordo com as informações 
chegadas a redação deste 
matutino, duas chapas já 
mostraram interesse em 
concorrer. De um lado o ex- 
presidente do Sindijori, 
jornalista Josué Moura e do 
outro o jornalista William 
Marinho. Todos os dois 
candidatos são habilitados 
para comandar a entidade. 

AIRT II 
O jornalista Josué Moura 

deverá levar uma ligeira 
vantagem com relação a 
chapa do jornalista William 
Marinho. De acordo com a 
fonte, a chapa de Josué será 
reforçada com o apoio do 
secretário da Sedin - 
Secretaria do 
Desenvolvimento 
Integrado, jornalista 
Edmilson Sanches. Caso 
Sanches, venha participar 
da chapa de Josué Moura, 
dificilmente William 
Marinho chegará a 
presidência. Por outro lado 
o jornalista William 
Marinho, também guarda 
em sete chaves seu trunfo. 

Terras 
maranhense 

O pistoleiro Zé Bomfim, 
já se encontra em terras 
maranhense. De acordo 
com as informações 
oriundas da capital do 

estado Zé Bomfim chegou na 
tarde de ontem na capital do 
estado. Acusado de comandar 
o crime organizado nos estado 
do Maranhão, Roraima, 
Pernambuco, Piauí e Pará ele 
deverá chegar hoje a 
Imperatriz, onde na próxima 
segunda-feira (20) deverá 
sentar no banco dos réus. 

Caso 
Renato 

A Polícia acredita que Zé 
Bomfim também tenha 
envolvimento com a morte do 
ex-prefeito de Imperatriz 
Renato Moreira. Nos últimos 
anos, de acordo com a 
Polinter de Roraima ele não 
estava envolvido com o sub 
mundo do crime. Fugitivo da 
Penitenciária Agrícola de 
Pedrinhas, Zé Bomfim, após 
ser julgado deverá retornar 
aquela casa de detenção para 
cumprir o restante da pena. 

Belfort 
Quem esteve nos visitando 

na tarde de ontem foi o ex- 
técnico do Cavalo de Aço, 
Sérgio Belfort. O treinador 
desde que deixou a Sociedade 
Atlética Imperatriz em Julho 
(último) se transferiu para o 
vizinho estado do Tocantins. 
Por lá, Belfort, vem 
comandando a equipe do 
Tocantinópolis em três 
competições. Na Copa 
Tocantins, por exemplo, a 
equipe dirigida por Sérgio 
Belfort é líder isolada. 

João 
Lisboa 

O selecionado de João 

Lisboa, até o final da tarde de 
ontem não tinha nenhum 
compromisso para o próximo 
final de semana. 

A equipe do prefeito 
Sálvio Dino, enfrentará no 
domingo seguinte a forte 
equipe de Porto Franco, que 
neste domingo recebe a visita 
do Tocantinópolis. 

Para o prefeito Sálvio 
Dino, sua equipe vem 
melhorando de rendimento, e 
dentro de casa a equipe irá 
garantir a classificação para 
as finais do Copão Maranhão 
do Sul. 

Liderança 
Continua o mistério em 

torno da escolha do líder do 
PMDB na Câmara Municipal. 
Pelo menos era este o clima 
na tarde de ontem na Câmara 
Municipal. O vereador 
Arnaldo Alencar líder do 
governo na Câmara, também 
articula sua própria 
candidatura a liderança do 
partido no legislativo. Outro 
que corre por fora, é o 
vereador Ruy Porão. Diga-se 
de passagem, Ruy, 
melhorando muito dentro do 
mundo político. 

Especulações 
Também há especulações 

em torno do vereador André 
Paulino. Médico e dono de 
um jogo de cintura admirável 
dentro da política. Apa, não 
quis falar sobre a indicação do 
seu nome. "Caso eu seja 
indicado pelos meus 
companheiros, irei 
representa-los muito bem, 
como sempre fiz" salientou. 

Deu na Imprensa 

Que o Deputado Sebastião 

Madeira, está mesmo 

caminhando lado a lado com a 

governadora do Estado Roseana 

Sarney. O deputado afirmou que 

as mudanças são em decorrência do partido em 

nível nacional. 

O Bispo de Imperatriz, Dom Afonso Gregory é leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Bandan... 

Fazendo perícia no ar. 

Joger Benner vem ai... 

A nova explosão da música brega. 

Cadê o "Ladrão"... 

O nosso amor é "Fantástico" 

AMAI 

Associação dos Maiores Abandonados de Imperatriz 

Um alô para o companheiro Claudir Porcínio (CRC). 

Eu digo e nego duvida...! Apa...Apa..Apa.! 

O melhor da América Latina... 

O homem está de volta. 

Reforçado com a benção... 

De Nossa Senhora de Nazaré. 

É verdade! 

Quem é o líder do PMDB na Câmara...? 

Arnaldo Alencar, também quer... 

O homem... 

Quer cobrar o escanteio, e fazer o gol de cabeça...E mole? 

Líder dq executivo na Câmara... 

E líder do PMDB no Palácio... 

Deixe um pouquinho para o Porão...Companheiro! 

Liderança 

1 1 \ 

Os Ftantas minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

* Domestica 
* Manicura 
* Caligrafista 
* Engenheiro de 

Armação 
* Engenheiro Geral 

de Ponte 
* Engenheiro 

Tubulação 
* Patroleiros de Base 
* Vendedores 

externos ^ 
* Recepcionista 

(masculino) 

LABORATÓRIO 

E-Mai.. «i esio@aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

Dr. Clesio -Fonseca 

Exames especializados em: 

Análises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, Teste de 

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

Especiais 

Machado Neto 

TeRMÍNA hojE PRAZO 

dE RECAdASTRAMENTO dE 

FilÍAdos do PMDB LocaI 

De acordo com o edital baixado pelo interventor Raimundo 
Polegada, termina hoje, 17, o prazo de recadastramento dos 
filiados do Diretório Municipal do PMDB de Imperatriz. 

Quem não se recadastrar até hoje, segundo consta, não 
poderá participar da convenção municipal marcada para o 
próximo domingo, 19, para escolha do novo diretório e da nova 
Executiva do partido em Imperatriz. 

O prazo de recadastramento deverá se estender até às 19h, 
na sede provisória do partido, instalada na rua Benedito Leite, 
1070 (723-3967), entre Piauí e Maranhão, setor do Mercadinho. 

Convite a rodos 

Bernardino Barbosa e João Ricardo Neto (Joãozilo), 
pertencentes à ala dos chamados "cardeais" do partido na 
cidade, consideram de suma importância, a participação de todos 
os companheiros no processo de recadastramento que se 
encerra hoje, a fim de que a convenção de domingo se 
transforme numa festa democrática ainda maior. 

No bATENTE 

G r. Itamar Fernandes, que esteve participando de 
impo "ite congresso médico no Rio de Janeiro e aproveitou 
para dar uma passada por Belém para ver o Círio de Nazaré, já 
está no batente desde ontem e também ultimando os 
preparativos para a festa amanhã do Dia do Médico. 

Vale o registro e o fone: 722-3574. 

Quína 541 

27, 32, 54, 57, 80. 

ImsRr 

Quem também aniversaria hoje é o garotâo 

aí da foto, Manoel Messias Alves dos Anjos 

Júnior. Ele é filho do casal Manoel Messias 

e lolanda Moreira e também sobrinho do 

presidente do Marwel, Moreira Silva, que 

aproveita para mandar aquele abraço bem 

apertado ao simpático aniversariante, 

futuro craque da primeira escolinha de 

futebol da cidade. Tim-tim. 

Mercado- 

financeiro- 

PoiJpANÇA 

Hoje 1,09% 

Amanhã 1,08% 

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

UFír (FecIeraL) 

Outubro/97.;   R$0,9108. 

UrFí (MuNÍcipAl) 

Outubro/97 R$ 09,11 

UFr (EstacIuaI) 

Outubro/97 R$ 20,21 

UPC (FecíeraI) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo   R$ 1,14 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 16.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 16.10.97 

R$   11,89 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97  R$.120,00 

SaUrío FaivuLía 

Setembro/97   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

FIumor 

A mulher sensualíssima senta-se à beira 

da cama, ao lado do parceiro, que, num 

sono profundo, ronca. Põe a cabeça entre 

as mãos e se maldiz: 

- Ai! Isto nunca me aconteceu antes. 

(Playboy/jul/96) 

AN i VERSAR! ANTES 

ACM 

* Isaura Chaves Miranda Brandão 

(Moema Móveis); 

* José Ribamar V. Nepomuceno (Opção 

Contabilidade); 

* José Aloerte de Sousa (Orteo 

Contabilidade) 

Aniversariam hoje e recebem jds 

parabéns da ACM e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. G úlio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

An i versar! antes/M arweL 

* Tayanni Queiroz Porcínio, filha do companheiro Cláudir 
Porcínio, da TV CRC; 

* Vanessa de Sales Barros, filha do vereador Valdinar Barros. 
R ecebem os parabéns da Família Marwel e o tim-tim da 

coluna. 

Isaura BrancIão 

Mulher do industrial Renato e irmã do secretário da 
Indústria, do Comércio e dos Serviços do mlinicípio, Alair 
Chaves Miranda (ambos sócios da Moema Móveis), a senhora 
Isaura Miranda Brandão está incluída na relação dos ilustres 
aniversariantes de hoje (veja aniversariantes/ACII). 

Recebe mais este registro com os parabéns da coluna. 
Tim-tim. 

SupER Sena 

Ia Faixa: 06, 07, 17, 32, 33, 36 
2a Faixa: 01, 26, 34, 36, 42, 46 
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ISTOÉ DINHEIRO ■ Numa distribuição da 

Dimapi, encontra-se nas bancas a 7- edição 

da recém-Iançada ISTOE Dinheiro, nova 

publicação da Editora Três especializada em 

negócios, economia e finanças. "!. OOO anos de 

lucros para a família Safra ", é o titulo de capa, 

ressaltando que "o banqueiro Edmond lança 

um bônus de 1.000anos, com vencimento em 

2997, e seu irmão Joseph prepara a compra 

do fíanespa". Outra reportagem importante, 

fala sobre o início da produção das novas 

montadoras no País. Confira. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Foiie: 721-0287 

Materiais p:j 

S^Jlüuiaàia- tSS^SS: 

íw Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 ||: 

Jl\/If^FRua Simplício Moreira,! 
" * *** I—f VAI I f \B&m 1478 Centro Cx posta| 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 ^53^ Cep. 65.901- 490 
,rf sma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) lmperatriz-MA | 

Servet 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
( ãuisulliis. ( hriirgius, \ açinaçõcs, Fxamcs 

1 .ahnnilonas c Atcnclnncnlo a pnipncd-adc rurais ! SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO L TO A. I 

José Lopes do Gênio Mono dos Sontos 

Fonseco Filho ^ Jocmto Ribeiro Fonseco 

Médico Veterinário Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0! 89 CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Prefeitura investe mais de 48 mil em cultura em 97 

Os investimentos no setor da 
cultura, só neste ano, devem 
atingir as cifras em R$ 48.653,60, 
informou ontem o secretário da 
Fundação Cultural de Imperatriz 
(FCI), Cláudio Marconcine. Do 
total, já foram liberados pela 
Prefeitura Municipal, por 
intermédio da FCI, recursos na 
ordem de R$ 32.860,00. 

Para Cláudio Marconcine, se 
comparado aos últimos 8 anos, 
o setor cultural vem sofrendo, ao 
longo de 1997, um avanço 
considerável. Os recursos são 
oriundos da Prefeitura 
Municipal. E o destino que eles 
devem tomar é definido pela 
própria comunidade artística, 
por meio do Conselho 
Deliberativo. 

Ao afirmar que se faz cultura 
com poucos recursos, mas 
muita garra e força de vontade, 
Marconcine diz que "os poucos 
destinados à cultura têm 
proporcionado o 
desenvolvimento de atividades 
que há bastante tempo se 
realizava dado apenas ao apoio 
da iniciativa privada e das 
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Cultura imperatrizense recebe investimentos do Executivo 

próprias entidades". 
Para 1998, ele espera que não 

apenas as verbas aumentem de 
valor, mas que isso ocorra 
também com as propostas - das 
próprias entidades, da FCI, da 
Prefeitura Municipal e da 
comunidade. "Eu acredito que 
todo o reflexo da comunidade 
tem que ser comportado pela 
Fundação Cultural", afirma. 

O secretário acha que se a 
comunidade não se predispõe a 
discutir as atividades e as 
políticas culturais para o 
Município, fica difícil até a própria 
Fundação de propor, já.que ela 
trabalha com as propostas das 
entidades. "A FCI só dá apoio e 
sustentação às entidades que 
realizam esses eventos", diz. 

No cumprimento desse 
dever, já este ano, o Conselho 
Deliberativo da FCI deliberou 
apoio para o XI Festival de 
Poesia, Crônica e Conto, que 
deixou de ser realizado nos 
anos de 94 e 96, dotando para 
estes recursos iguais a 
8.082,00. Trata-se de um 
concurso em nível nacional, que 

recebe inscrições de todas as 
regiões do País e que será 
realizado nos dias 12 e 13 de 
dezembro. 

Como exemplo, também, 
citam-se os investimentos 
propiciados para o projeto 
Auxilio à Produção, por meio do 
qual, dentre outros, foram 
viabilizadas as prensagens dos 
CDs "Solto no Mundo", de Luiz 
Carlos Dias, e "Raulzitando", de 
Frank Seixas. Nesse projeto, 
são liberados mensalmente R$ 
1.000,00 para produções 
literárias previamente 
discutidas pelo Conselho da 
FCI. 

Um outro evento que 
merece destaque, dado o apoio 
da prefeitura Municipal, por 
intermédio da Fundação 
Cultural de Imperatriz, é o VI 
Fecai - Festival Canto Aberto de 
Imperatriz -, previsto para o dia 
13 de novembro. Para esse 
evento foram liberados R$ 
1.040,00 e, para o I Festival de 
Vídeo, o que se constitui numa 
novidade, mais R8 1.191,60 
foram promovidos. 

PMDB realiza 

Convenção Municipal 

Conselhos de fiscalização 

profissional serão disciplinados 

O objetivo é garantir maior autonomia financeira 

O PMDB (Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro) realiza neste 
domingo, dia 19, sua 
convenção para escolha do 
Diretório Municipal de 
Imperatriz e Suplentes, nem 
assim de Delegados e 
Suplentes à Convenção 
Regioanl e à Comissão de 
Ética e Disciplina. 

Integram a chapa "Ulisses 
Guimarães" - para o Diretório 
Municipal de Imperatriz - as 
seguintes pessoas: Ildon 
Marques de Sousa, Agostinho 
Noleto Soares, Antonio Silva 
Pimentel, Lucineide 
Rodrigues da Silva, Jairo de 
Oliveira Pinto Júnior, Arnaldo 
de Alencar da Costa e Silva, 
José de Ribamar Milhomem, 
Rui Marisson da Costa, 
André Paulino 
D'Albuquerque, raimundo 
Carvalho Costa, Sílvio 
Augusto Mesquita Macedo, 
Edeomedes Cordeiro Aguiar, 
Claúdio Roberto dos Santos 
Pereira, Rubens Lopes 
Jardim, Salomão José de 
Santana Filho, José 
Vanderlan Rodrigues 
Sanatana, João Ricardo Neto, 
Cleonir Ferreira dos Santos, 
Marcos Rodrigues de Sousa, 
Haroldo Cristóvão Chagas, 
Maria Helena Aires Lima e, 
ainda, o Líder da Bancada. 

A Convenção Municipal 
do PM DB acontecerá no dia 
19, domingo, sendo das 8h às 
17h, como manda a Lei 
Eleitoral. Os delegados à 
Convenção 
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O senador Casildo Maldaner 
(PMDB-SC) apresentou projeto 
de lei disciplinando a instituição 
dos conselhos de fiscalização 
profissional, para assegurar 
maior autonomia financeira para 
esses órgãos. 

Depois de lembrar que os 
conselhos não subsistem à custa 
de adotações orçamentárias, ele 
defendeu a ausência de qualquer 
controle orçamentário e contábil 
do poder público no que diz 
respeito à cobrança de anuidades 
de taxas correspondentes aos 
atos e serviços prestados por 
estas entidades. 

- Nos dias atuais não fazem 

para os orgaos 

mais sentidos limitações e 
vinculações das receitas de 
entidades de representação 
profissional a qualquer órgãos 
integrante da administração 
pública - enfatizou. 

Segundo Maldaner, os 
conselhos se converteram em 
uma das mais democráticas, 
legítimas e funcionais instâncias 
intermediadoras entre o Estado 
e as especializações 
profissionais. O senador 
considera a lei federal que 
dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia da OAB um marco 
neste novo contexto de 
transformações que vive o país, 

porque, para ele, o projeto 
reflete o clima de reorganização 
administrativa e as exigências de 
menor interferência do Estado 
nos assuntos privados. 

Ele destacou o artigo 4e do 
projeto de lei que confere aos 
projetos de fiscalização 
profissional a regulamentação 
das questões concernentes ao 
exercício das atividades dos 
membros das respectivas 
categorias, "zelando pelo 
prestígio, pela étnica, pelo 
decoro e pela disciplina, 
buscando atender aos objetivo 
da lei e à função social das 
profissões". 

Ildon Marques integra a chapa "Ulisses Guimarães" 

indicados pela chapa "Ulisses 
Guimarães", são: Bernardino 
Barbosa Silva, Sofia Oliveira 
Dias, Rubens Lopes Jardim, 
Sílvio Augusto Mesquita 
Macedo. 

A Comissão de Ética e 
Disciplina ficará formada, se 
eleita essa chapa, pelos 
seguintes cidadãos; Gérgio 

Antonio Mesquita Macedo, 
José Moura Ferreira, Edison 
Pires Lima, José Cleto de 
Vasconcelos e Alair Chaves 
de Miranda. E, para o 
Conselho Fiscal, os nomes 
indicados são: Marinalva 
Aguiar Silveira, Nissilane Leal 
Filho e José de Ribamar Silva 
Sousa. 
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Maldaner: conselhos mais independentes 

Sindicato- fâvtaí de Imfimaútif Realizará: 

10 Rodeio Período 

16 a I9.I0.97 

Premiação: 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 



JORNAL CAPITAL Sexta-feira, 17 de outubro de 1997 □ marketing ü T-Ü 

Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

Das lOhs ao meio-dia "^T^r "w 

☆ ☆☆ etc (Kítu&ic 

O desafio continua. O programo que 

Irás uma novidade atrás da outro, 

partícipe você também 

Colégio Urbano) Rocha responde 

sobre PERÍODO GETULXSTA 

e Colégio Castelo Blranco responde 

sob ire ais 1PLANTAS 

Gincana www 

Èsportiva 

☆ ☆☆ 

Show de 

Calouros 

☆ ☆☆ 

☆ ☆ ☆ Pra (ii,em 

Gincana 

Cultural lÍTlV 

você tira 

o chapéu 

DOMINGO ALEGRE - A 

MOVA IMAGEM DA TV 

IMPE.<ATRI2ENSE 

Apresentação: 

Gonor F arias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

☆ ☆☆ 

☆ ☆☆ 

Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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Tocantinópolis Mera Copa Tocantins 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Cavalo 
de Aço 

A Diretoria, está 
trabalhando por debaixo 
dos panos para a formação 
do time que disputará o 
quadrangular final do 
Campeonato Maranhense 
deste ano. 

Segundo informações 
chegadas ao nosso 
departamento de esporte, 
vários jogadores que 
estiveram este ano 
defendendo o time no 
Campeonato Maranhense, 
já foram contactados para 
voltarem a vestir a camisa 
do mais querido da Cidade. 

Com a realização do 
primeiro jogo entre Moto x 
Sampaio numa série de 
quatro pontos, a diretoria 
do Imperatriz vai ter que 
correr contra o tempo para 
formar o time. 

FMF 
O Presidente Alberto 

Ferreira , respira aliviado. 
O primeiro jogo entre Moto 

'x Sampaio foi realizado na 
quarta feira (15) . O Moto 
venceu por 1x0. 

A CBF , Confederação 
Brasileira de Futebol, vem 
pressionando a FMF , 
sobre qual o time Campeão 
do Estado ,para a formação 
da Copa do Brasil. Por este 
motivo Alberto Ferreira 
está tentando a qualquer 
custo , até mesmo 
prometendo pagar 
despesas de times, 
terminar o Campeonato 
deste ano, que começou no 
primeiro semestre e estava 
paralizado a vários meses. 

O Outro jogo entre 
Sampaio x Moto , será na 
quarta feira dia 22 de 
outubro. 

Sérgio 
Belfort 

O Treinador me 
informou ontem pela 
manhã que recebeu convite 
da diretoria do Imperatriz, 
para voltar a dirigir o time 
no Campeonato 
Maranhense. 

Sérgio disse que com 
toda a sua experiência , 
acredita que apesar de o 
espaço ser muito pouco 
para a formação do time , 
que pode formar um bom 
time isto é, se a diretoria 
der condições de trabalho. 

Sérgio Belfort dirigiu o. 
time do Imperatriz na Copa 
Norte , quando ficou em 
terceiro lugar e foi 
campeão da chave do 

Time está disputando duas competições paralelas 

interior. É um bom nome. 
Um treinador que merece 
respeito e tem 
credibilidade. 

Botafogo 
Da zona do 

rebaixamento para os 
melhores times do 
Campeonato Brasileiro . 

Com a chegada do 
técnico Carlos Alberto 
Torres , o time do Botafogo 
está em 10- lugar ,com 29 
pontos e com muitas 
chances de classificação. 

O Time tem 21 jogos . 
restam 4 jogos. Vem de 
uma vitória importante no 
meio da semana, quando 
venceu em Bragança, o 
time do Bragantino pelo 
placar de 3 x 1 . 

O Fogão joga domingo 
as 17 horas no Maraca, 
diante do Vasco da Gama. 

Amador 
Marília, Ajuventus . 

Bananal e Riengo. O 
Quadrangular final do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz, já está definido. 

A Junta governativa já 
definiu os jogos da 
primeira rodada; 

Bananal x Ajuventus 
Marília x Riengo 
Os datas e horários 

serão definidos na próxima 
reunião. 

Norte/ Nordeste 
Será realizada em São 

Luis , a primeira Copa 
Norte/Nordeste de 
Futebol .Na quarta feira á 
tarde aconteceu uma 
reunião com os 
representantes dos times 
interessados e ficou 
definido que começará dia 
1° e vai até o dia 25. 

Os times que irão 
participar são os seguintes: 

Moto e Sampaio (MA), 
Remo e Paissandü ( PA ) . 
Ceará ( CE ), ABC ( RN ) 
Santa Cruz ( PE ) 

Todos os jogos serão 
realizados em São Luis. 

Santa 
Rosa 

O Time chegará 
amanhã em São Luis para 
o jogo de domingo diante 
do Sampaio Correia.Para o 
time Paraense só a vitória 
interessa. No primeiro jogo 
houve empate em 0 x 0 .0 
Jogo Sampaio x Santa Rosa 
está programado para as 17 
horas de domingo no 
Estádio Castelão em São 
Luis. 

O Técnico do Tocantinópolis 
Sérgio Belfort , time que está 
disputando a Copa Tocantins, 
esteve ontem na redação do 
jornal capital e disse que o seu 
time está liderando a 
competição com oito pontos 
ganhos. Sérgio afirmou, que 
depois de vários contatos 
resolveu voltar ao futebol do 
Estado do Tocantins. 

Sérgio Belfort é um dos 
treinadores conceituados dos 
Estados do Maranhão e 
Tocantins. 

No Tocantins, Sérgio dirigiu 
vários times , inclusive foi 
campeão muitas vezes, 
principalmente no União de 
Araguaína. 

O Tocantinópolis tem oito 
pontos ganhos , está invicto , 
um jogo a menos que o 
segundo colocado o time do 
Alvorada que também soma 
oito pontos. 

O Time de Sérgio Belfort 
vem de um empate em Porto 
Nacional na última quarta feira 
em 2 x 2 com o Palmas Regatas. 
Na próxima quinta feira o time 
enfrenta o Miranorte em 
Tocantinópolis. 

Sérgio Belfort afirmou ainda 
que recebeu convites da 
diretoria do Imperatriz , para 

Sérgio está no Estado do Tocantins 

dirigir o time no quadrangular 
final do Campeonato 
Maranhense deste ano. O 
Treinador esteve no Cavalo de 
Aço no primeiro' semestre e 
teve uma participação positiva. 

Sérgio , ficou em terceiro 
lugar na Copa Norte, atrás do 
Rio Branco e Remo. Na chave 
de Belém , ou seja chave A .0 
Time do Imperatriz venceu a 
Tuna Luso , Ipiranga do Amapá 

e 4 de Julho do Piauí e só 
perdeu para o Remo, ficando na 
segunda colocação. 

No Campeonato 
Maranhense o time de Sérgio 
Belfort , conseguiu realizar a 
melhor campanha e conquistou 
o título da chave do interior que 
além do Imperatriz, tinha a 
participação do Tocantins, 
Bacabal e Caxiense. 

O Treinador comentou que 
recebeu o convite da diretoria 
do Imperatriz , no decorrer da 
semana próxima passada. 
Perguntado sobre o curto 
espaço de tempo para preparar 
o time para o Campeonato que 
deve começar na próxima 
semana. 

Sérgio disse que a diretoria 
deve trazer jogadores de algum 
time que tenha sido 
desclassificado do Campeonato 
Brasileiro. 

Jogadores que estejam em 
atividades ou pelo menos 
pararam a poucos dias. Ele 
comentou que com um ponto 
de bonificação, o Imperatriz 
tem chances de chegar a final 
do Campeonato. 

Embora não tenha af—ado 
Sérgio Belfort está 

praticamente definido como 
treinador do Imperatriz. 

Campeonato de João Lisboa 

Maroto de Camaçari corre em busca do título inédito 

O Campeonato da primeira 
divisão do Município de João 
Lisboa a cada rodada, mostra 
que o nível deste ano está 
superando o nível do 
Campeonato do ano passado. 

O Secretário da Sedei 
Euripédes Batista disse que os 
times vieram este ano para a 
competição mais estruturados 
e que este, é o motivo do 
sucesso do Campeonato. 

Um dos times que está 
conseguindo mostrar dentro de 

campo um futebol alegre e 
vibrante ,é o Maroto do 
Camaçari , que tem o apoio do 
Freitas Cine Foto e por este 
motivo conseguiu reunir os 
melhores jogadores do 
Camaçari e ainda efetuar 
algumas contratações nas 
Cidades de Imperatriz e João 
Lisboa. 

O Maroto é um time 
tradicional na Região e sempre 
participa do Campeonato de 
João Lisboa com boas atuações. 

No Campeonato deste ano ,ü 
time vem encontrando o seu 
verdadeiro futebol dentro da 
competição, pois devido motivo 
superior os treinos são 
realizados e só participam 
alguns jogadores , devido a 
maior parte fica impossibilitada 
de treinar. 

Mas o lime está firme na 
competição e segundo 
informações da diretoria , este 
ano será o ano do Camaçari no 
futebol de João Lisboa. O Título 

desta vez não sairá de nossas 
mãos . afirmou o diretor 
Antonio Carlos. 

Alguns jogadores que 
estavam no elenco ano passado 
. deixaram o time e se 
transferiram para o futebol de 
João Lisboa, mas mésmr ] im 
com as contratações que . i. ain 
feitas, o time do Camaçari 
pretende surpreender os 
chamados grandes da 
competição e conquistar o título 
, o único objetivo do time. 

Moto vence Sampaio 

Campeonato Maranhense teve reinicio na quarta-feira 

O Campeonato Maranhense 
de Futebol , edição de 97, 
esteve paralisado por mais de 
quatro meses. Após os jogos do 
primeiro turno , chave do 
interior que terminou no 
primeiro semestre, somente na 
quarta feira próxima passada o 
Campeonato*foi reiniciado com 
o jogo entre Moto x Sampaio . 
pela primeira vez jogaram no 
Estadual deste ano. 

Devido a péssima 
administração que tem a FMF 
e que deixa a cada dia o futebol 
do Maranhão no fundo do poço, 

este é um fato inédito no futebol 
Mundial. Um Campeonato após 
quatro meses de paralisação 
volta com os seus jogos. 

Por estes desmandos que 
acontecem no futebol do 
Maranhão , que o time do Moto 
está pagando , foi rebaixado da 
segunda para a terceira divisão 
do campeonato Brasileiro de 
98.0 Jogo Moto 1 x 0 Sampaio , 
na quarta feira (15) . foi o 
primeiro de uma série de 
quatro pontos . que vai indicar 
fiual o time que levara para o 
quadrangular final da 

competição na chave da Capital 
, um ponto de bonificação. O 
Time do Imperatriz, chave do 
interior .por ter vencido o 
primeiro turno . tem um ponto 
para o quadrangular. 

O Outro jogo entre Moto x 
Sampaio está marcado para a 
próxima quarta feira dia 22 de 
outubro. O Moto joga por um 
empate. Para o Sampaio , só a 
vitória interessa e depois jogar 
um outra partida para decidir 
quem fica com o ponto. 

A Renda foi de RS 13.600 , 
para um público superior a 4 

mil pagantes. 
O Time do Sampaio Correia 

.segundo a crônica da Capital, 
teve várias oportunidades de 
empatar o jogo. Os atacantes 
perderam várias bolas na cara 
do gol. Mas o time não estava 
em seu dia e perdeu o jogo por 
Ix 0 .0 Tricolor de São 
Pantaleão .joga domingo as 16 
horas em São Luis . pelo 
Campeonato Brasileiro 
.enfrentando o time do Santa 
Rosa. Np primeiro jogo em 
Belém domingo 12, os 
empataram em 0 x 0 . 

tàae Jornal Capital 721 

Jássme L 

2506 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

Você manda' 

Refrigerador 
RS 525,00^7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Porta reversível 
* Sistema de degelo fácil 
* Porta - ovos removível 
* Gavetas para gelar liquido e garrafas 
* Design com formas arredondadas 
* 293 litros 

39, 50 

iX/Í+^chequeídeI?^ 113,20 

ff. . i 
fmm *: * 

v f: 

Cônsul^ 

10 PECAS 

NA COIVftPRA DE I 

OUALOUER PRODUTO COilSUI^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
24 LONG NECK 

Fogão Essencial Next 
RS 163,00í7 vista ou 
1+23 Mensais de 

12 

Cônsul^ 

' Mesa Inox 
Botões embutidos 
Prateleiras do forno 
com trava de segurança 
Garantia de 1 ano 

20 

OU 1+4 CHEQUES DE 1?^ 35,15 
18 PECAS 

Conjunto de Som 
RS 378,00^7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Duplo Deck 
* AM-FM 
* 180 W PMPO 
" Controle remoto 

28,40 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 81,50 

i 
Li 

A 

PHILCO 
H* CCiUS (Wl» * MICO fU PM 16CL 

15 PECAS 

Vídeo Game 
RS 239,00 <7 vista ou 
1+23 Mensais de 

acompanha 

um cartucho 

26 90 

OU 1+4 CHEQUES DE 51,50 

Super Set 
Super c/ mario word 

10 PECAS 

TV 20" Cores 
RS 329,00/7 OU 
1+11 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

38,oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 72,50 

1 Sufc&t 

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

20 PECAS 

Vídeo Cassete 
R$ 299,00ír mfa ou 
1+11 Mensais de TOSHIBA 

34,50 

OU 1+4 CHEQUES DEl?^ 66,00 

m 
mmm 

Wm 

I 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
' Informações em Português/Inglês 
■ VHF/UHFeCATV 
' Tracking automático 
' Limpeza automática • Timer 
• 100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 

20 PECAS 

Ferro Automático220V 
RS 16,90/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

ARMO 

1 

* Design moderno e arrojado 
* Leve; não cansa para pasar 
" Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
" Mais estável na posição de descanso 

90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,60 15 PECAS 

Bicicleta 
RS 139,00/7 K75//7 OU 
1+23 Mensais de 

10 50 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 29,95 

EESEUJ 

08 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

: Ofertas válidas até 18/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1+23) juros de 6% a.m 12X (1 + 11) juros de ó e 6,5% 
a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 e 5% a.m. Plano com ou sem entrada, pgtos, de 
30 em 30 dias, A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . 
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Bomfím deverá desembarcar 

hoje em Imperatriz 

Fk é acusado de comandar o crime organizado no Maranhão, Pará, - 

Pernambuco e Roraima 

Após vários anos de 
investigações intensiva a 
Polinter de Roraima e a Polícia 
Civil de Imperatriz conseguiu 
prender o pistoleiro José 
Ribamar Bomfim. 50 anos de 
idade, que eslava com 
residência fixa em Boa Vista- 
Roraima. 

Zé Bomfim como é 
conhecido no sub mundo da 
pistolagem estava com prisão 
preventiva decret ada desde de 
16 de março de 95, pelo juiz da 
Io Vara Criminal do Fórum 
Henrique De La Rocque Dr. 
Gervásio Protásio dós Santos 
Júnior. 

De acordo <om as 
informações do delegado 
Regional de Imperatriz Dr. 
João Luciano de Abreu Matos 
Júnior, Ze Bomfim foi 
enquadro no art. ;57- 
Parágrafo 2" - por porte ilegal 
de armas, e Art. 288- Parágrafo 
39 - Formação de quadrilha. 

Zé Bomfim. hoje com 50 
anos de idade, mililava na 
região de garimpo no estado 
de Roraima, de lá, de acordo 
com a Policia ele comandava 
o crime organizado nos 
estados do Paia. Maranhão e 

* h' 

m 

Delegado Regional Dr. Luciano Abreu, comandou a 
operação 

Pernambuco. 
Segundo as primeiras 

investigações da Polinter, tão 
logo o acusado fugiu da 
penitenciária de Pedrinhas, ele 

instalou residência fixa na 
capital daquele estado. 

O delegado Regional disse 
ainda que a prisão de um dos 
homens considerados mais 

perigosos do Maranhão se deu 
pelo fato do trabalho em 
conjunto entre a Polícia Civil 
de Roraima e a PC local. A 
prisão de José Ribamar 
Bomfim, também teve a 
participação direta do 
secretário geral de segurança 
pública do estado delegado 
Raimundo Cutrim. 

Banco do réus 

A transferência de Zé 
Bomfim, para o estado do 
Maranhão, onde terá que 
cumprir o restante da pena, 
aconteceu na manhã de ontem 
quinta-feira (16). Segundo 
informações oriundas da 
Capital do Estado ele deverá 
desembarcar na manhã de hoje 
sexta-feira (17) no Aeroporto 
de Imperatriz, onde será 
levado direto para o quartel da 
PM onde irá aguardar até 
segunda-feira (20). para sentar 
novamente no banco dos réus. 
Antes do fechamento desta 
edição a redação do JC tentou 
vários contatos com o 
delegado Regional, mas sem 
sucesso. Após o julgamento ele 
será novamente recambiado 
para a capital do estado. 

Sangue 

Briga em família acaba em sangue 

uni c 

Carlos 
Carvalhc 
vendedor 
filho de; 
Almeida t 
residente 

Delegaci 
Primei ri 
comunica 
dias atraí 

Gon; 

Manoe 
1 Aníon 
na rua 
ii o no i 

onfusão entre dois irmãos acaba na Delegacia de Polícia 

Dias dt maranhense, casado, residente 
inhense. no mesmo local, desferiu 

■ ; -de vários golpes de faca (tipo- 
•íincio de pexeira), seu outro irmão 
uva Dias, Carlos Alberto Dias de 
Io Afonso, Carvalho. 
e teve na Conforme a ocorrência de 
lida d( n (>278 (Plantão da Delegacia 

para Regional), os motivos que 
a de 15 originou a briga entre os 

■ Renato irmãos, foi devido o acusado 
a v.eho, Renato Dias de Carvalho, ter 

ingerido bastante bebida 
alcoólica e ter investido contra 
sua própria esposa. Carlos 
Alberto que chegava no 
instante em que Renato 
tentava espancar a esposa 
acabou se interferindo e 
levando a pior. Revoltado com 
a interferência de Carlos 
Alberto, o acusado teria 
sacado da arma e desferido 
várias facadas no mesmo. 

Socorrido, Carlos Alberto Dias 
de Carvalho, foi levado a uma 
clínica local onde se encontra 
fora de perigo. 

Fatos dessa natureza vem 
ocorrendo com freqüência na 
periferia. De acordo com os 
policiais, geralmente os fatos 
registrados, são em 
decorrência da bebida 
alcoólica. No caso de Renato 
não foi diferente. 

m Ameaça de morte 

Motorista da TGI é 

ameaçado por moto-taxista 

O registro foi feito na Delegacia de Polícia - Plantão Central 

O moto ri st 2 i Antonio "Central do último dia 15 de 
Gonçalves de M orais. outubro de 97), Antonio 
maranhense, casa .do, 27 anos Gonçalves, vem sendo 
de idade, func ionário da perseguido por um moto- 
empresa de T ranspo rtes taxista. Conforme o queixoso 
Coletivos Impcrati iz, esteve na por volta das 13h50 minutos da 
Delegacia de P o liei a para última quarta-feira (15) o 
comunicar que ■em sendo elemento estacionou sua moto 
ameaçado de nv ■ -titan a cerca de 10 metros a 

De acordo com . boletim de frente do ônibus no qual o 
ocorrência n*! k! 74 (Tlantàó queixoso trabalha e levantou a 

camisa mostrando que estava 
armado com um revolver 
calibre 58. O motorista disse 
ainda que ao levantar a camisa 
o elemento disse "vou te matar 
a qualquer hora dessas". 
Antonio Gonçalves, disse não 
saber o nome do elemento, mas 
que tem certeza que ele reside 
no Conjunto Vitória e trabalha 
como mototaxista 

A origem da confusão de 
acordo com a ocorrência é 
devido o mototaxista a cerca de 
dois meses ter tentado entrar 
no ônibus e sem querer pagar 
a passagem havia dito que era 
soldado do exército. Antonio, 
disse ainda que ao pedir a 
documentação, ele se alterou 
vindo a lhe agredir verbalmente 
e fisicamente. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 
Jonas Texeira de Souza, 

maranhense, solteiro, 
residente na Rua 
Pernambuco- esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. De acordo com o 
comunicante da 
documentação havia dentro 
da bolsa cerca de R$ 30,00 
(Trinta reais) em espécie. 

Perda 
de documentos II 
Antonio Marcos de Morais 

Nunes, maranhense, solteiro, 
auxiliar de mecânica, 
residente na Avenida 
Industrial - comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. Fato ocorrido quando 
o comunicante retornava para 
sua residência. 

Perda 
de documentos III 
Marilene Morais Neves, 

alagoana, residente na Rua 
Pará- bairro Nova Imperatriz 
comunicou o 
desaparecimento de sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato este ocorrido na tarde 
desta última terça-feira (14), 
quando segundo a queixosa 
trafegava pela rua Maranhão- 
naquele bairro. 

Perda 
de documentos IV 
Joaquim Nerias da Silva 

Pinto, cearense, solteiro, 
residente na Rua Bom Futuro- 
bairro Juçara -esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. Fato ocorrido 
quando o comunicante 
trafegava pela Luis 
Domungues na tarde da 

última quarta-feira. 

Agressão 
A menor das iniciais 

J.A.S, maranhense, 
estudante, residente na Rua 
Imperatriz- bairro Cafeteira 
comunicou que foi agredida 
por duas mulheres não 
identificadas. Fato este 
ocorrido na manhã desta 
última quinta-feira quando 
a queixosa deixava o 
colégio naquele bairro. 
Conforme a comunicante 
os motivos que levaram as 
duas mulheres a cometer a 
agressão é desconhecido. 
O caso será levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

Arrombamento 
Maria Luiza Trindade de 

Souza, maranhense, 
casada, residente na Rua 
Beta- bairro Bacuri 
comunicou que sua casa foi 
visitada por elemen-"^ 
desconhecidos. De acoi 
com a comunicante o fato 
ocorreu na tarde de ontem 
quando a comunicante se 
encontrava juntamente com 
seu esposo no trabalho (um 
pequeno comércio) que fica 
a dois quarteirões de sua 
residência. 

Arrombamento 
Gustavo Mariano da 

Silva, maranhense, casado, 
residente na Rua João 
Pessoa- comunicou na 
Depol que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato 
ocorrido na tarde^ 
última quarta-feira. «v 

larápios, usando uma 
barra de ferro, 
conseguiram arrombar a 
fechudara da porta e 
retiraram vários objetos . 
de pequenos valores e 
várias peças de roupa. 

PIANTAO POUCIAL 

Sexta-feira, 17/10/97 

10 Distrito 

Delegado 

Vandir 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Lindoso 

Agentes 

LolóT Euzébio, 

Perito 

Telefone de Plantão 

720-J403 

r OTO PINHCIRO 

Fotou aniversário, casamentos, batizados e eventos em gera! 

Rua Frojeiada B2 - Parque do Buriti - Ímperatriz-Maranhão 
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