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■ Imperatriz 

Urgente 

também é 

viajante 

O prefeito de |oào 
Lisboa, Sálvio Dino, 
também está promovendo 
sucessivas viagens, a 
exemplo de seu colega de 
Açailândia, Deusdedltli 
Sampaio. Confira na coluna 
Imperatriz Urgente, 
assinada por Francisco de 
Valle e qtte conta com as 
si-çik-s. Ondas Curtas, Deu 
na ímprc.nsa e. Stne-empregd. 
Página 2.4. 

■ Cidade Aflita 

Motos 

são 

proibidas 
O serviço de moto-taxi 

foi reprovado era Gurupi- 
TO. Os vereadores daquele ; 
município colocaram o 
serviço na ilegalidade. 
Confira também as seções 
Pe nua m e n tos Cl àss ieos. 
Curto e Grosso e Cultura dr 
Verniz. Pagina 1-4. 

Crise da Prefeitura de Açailândia 

pode levar servidor a deflagrar greçe 

O funcionalismo público municipal de Açailândia pode deflagrar, a partir de hoje, greve 

geral por tempo indeterminado. 
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Prefeito Deusdedith Sampaio (centro, de camisa listrada) passa a maior parte do tempo em São Luís 

Os servidores municipais 
de Açailândia reivindicam do 
prefeito Deusdedith Sampaio, 
o pagamento dos salários 
atrasados e o pagamento até o 
dia 21, dos funcionários 
lotados na secretaria da 
Educação. 

Deusdedith Sampaio é 
acusado de desmandos 
administrativos e de má gestão 
do dinheiro público, pois 
atrasa o pagamento dos 
servidores da prefeitura, e 
deixa de pagar os 
fornecedores. 

O município está 
mergulhado no caos e sem 
contar, sequer, com a 
presença, do que deveria ser, 
o principal líder de Açailândia. 

A prefeitura de Açailândia 
também é acusada de 
promover irregularidades 
com a verba destinada à saúde 
pública. E o que aponta o 
relatório de fiscalização do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Mais na Página 1 -3. 

INDICADOR * Senador La Rocaiie 

v:v:v:v;v::. 

Würiin .. 

afastamento 

f r Comercial 
Compra  -R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda    R$1.039 
Dólar Turismo 
Compra  RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda   RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda  RS 11.95 
Poupança 
Rendimento  1.1275% 
Ufir 
Valor   RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto  RS 120.00 
Salário Família 
Valor R$7,66 

Para acompanhar sua 
esposa cm tratamento de 
saúde o médico e vereador de 
Senador La Rocque Ismael 
Morais, pede afastamento 
temporário de suas funções 
como legislador, em seu lugar 
tomou assento ontem na 
câmara larroquense o 
agrônomo Caeâ, ele toma 
posse, prometendo fazer de 
tudo para melhorar o diálogo 
entre o legislativo e o 
executivo da nova unidade 
administrativa. 

Detalhes na página I- 
õfornecidas pela Polícia, 
Raimundo Pereira da Silva, 
ordenou que dois filhos 
matassem a avó a pauladas e 
depois sepultassem nos 
fundos da residência sem 
que os vizinhos 
desconfiassem. Maria Isabel 
de acordo com os vizinhos 
estava muito doente, vítima 
de maus tratos por parte do 
filho. (.) acusado foi preso 
ainda ontem e se encontra a 
disposição da justiça. 

Reciionai 

Fim de treinamento 

Termina hoje no auditório 
da Ordem dos Advogados de 
Imperatriz o treinamento para 
formação de multiplicadores 
sobre leishmaniose 

Tempo - Temperatura 

| Fraca : mm\ A Claro i M- 1 [ — L í Sé-, Pancada» í i-Efô-fe' * a""J f:í® 

m 
O céu 

do Brasil 

A TERRA i 

Imperatriz Claro [ 23 34 

São Luis Chuva i iicumim ftaca i 21 32 

Teresina làC, Pancada» 
d® Chuva 25 35 

Belém . -   Nublado ; 20 29 

Palmas ... •• Chuva 1 Fraca 1 23 32 

tergu mentar americana. 
O objetivo da capacitação 

é formar novos agentes para 
orientar a população da 
Região Tocantina. 

Página 1-8 

■ Regional 

Câmara mostra 

compromisso 

com servidores 

Em Senador La 
Rocque, os educadores 
conseguem mais uma vitó- 
ria, a câmara se sensibili- 
za para a situação da cate- 
goria e j>ara não os verem 
em atraso de salário deci- 
dem adiar recebimento do 
repasse da verba que se- 
ria investidas no pagamen- 
to dos vereadores e dos 
servidores da casa para 
atualização da folha de pa- 
gamento dos servidores 

Página 1-5 

Comunidade 

Saúde em primeiro plano 

Um programa da Secretaria 
de Saúde do município de 
Imperatriz vai facilitar o 
atendimento das famílias. 

Pelo programa, agentes de 
saúde visitaram às pessoas em 
suas próprias residências, o 
que proporcionará uma melhor 
assistência nesse setor. 

Os agentes estão 
conhecendo a verdadeira 
condição da população, e estão 
também tomando 
conhecimento qual as principais 
doenças que afetam a 
população. 

Página 1-8 Secretário Saúde Carlos Gomes Am o rim 

Polícia Militar prende elemento 

acusado de praticar assaltos 

Ele foi preso por está pilotando uma moto sem 

habilitação e em alta velocidade 

Com várias passagens pelas 
delegacias de Polícia de 
Imperatriz foi preso o elemento 
M. F. F, 18 anos de idade, vulgo 
"Palmeirinha" . O elemento foi 
preso por uma patrulha da 
Polícia Militar quando pilotava 
uma moto titan de placa HOX 
1359 Imperatriz em alta 
velocidade. Sem habilitação ele 
foi conduzido para a Delegacia de 
Polícia de Plantão onde entregue 
na manhã de ontem na Delegacia 
de Roubos e Furtos onde irá 
res|xmderpelas várias acusações 
de assaltos a mão armada em 
Imperatriz Viatura da Polícia Militar na ruas de Imperatriz 
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M1NHTÍJUO DR T. EMWnU 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTROS RESERVAS N0 02/97 

EDITAL DE RECRUTAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., através do Dapartamento de Suporte à Admmisiraçâo de Pessoal, realizará Processo Setetivo Extemo paca a forrração de Cadastros Reseivas para os cargos constantes dos quadros apresentados no item 2. medrante condições conO 
dae nesto Edital. 

A classificação dos candidatos será regionalizada nos seguintes Pólos: 

• Goiás: abrangendo Bras!la<OF>. GotásíGO), Oietrffc de Arapor6(MG) e Gurupi(TO). 1 

• Minas Gerais: abrangendo Nana» GeraÍ5(MG, exceto o Distnto de Arapora> e o mimiclpio de Pec*i8gulho($P). 

• Rio de Janeiro: abrangendo Eapírito S«nto(ES) e Rio de Janeiro(RJ). 

• São Paulo; abrangendo Paraná e São Pauto(SP, exceto o município de Padregulho). 

Os Cadastras Reservas de Pessoal, dos cargos oomuns ao Concurso PúbBco 01/96, só serão utilizados após a convocação d» todos os candidates que compuseram os Cadastros Reservas daquele Processo Seletivo Externo. 

Ce candidatos aprovado» em todas as etapa» do Processo Seletivo Externo serão chamados, em função das necessidades da Empreea e de acordo com a classificação obtida no Cargo a que concorreram, a assinar Contrato Individual de Trabalho com FURNAS CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A, o qual se regerá pelos preceitos da CLT, aujeitando-so àe normas internas e ao Plano de Cargos e Salários da Empresa. 

O desenvolvimento de todas as etapas do presente Processo Seletiva POWioo será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da FUNDAÇÃO ESCOLA OE SERVIÇO PÚBLICO - FESP RJ, com exceção da Avaliação Médica e do Treinamento (quando requerido pelo 
cargo), ambos da competência de FURNAS 

2. QUADRO DE CARGOS 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO 

Sf 
EogvnheirotEletricísíi) 
Salário; RS 1.252,27 

EláMÍL 
EngcohairorT elecomuoicflçõas) 
Salário- RS 1.252.27 
Tbvb de InscriçSc- RS 60,00 

EnfiCnheirorElerrónito) 
Salário: RI 1.252,27 
Taxn de Inscrição: RS 60.00 

Goií.i, Minas Gerais, SSo 
Paulo e Rio de Jmoiro 

- Corso Superior cmoplow «m EreMhiir.a Blttrioi 
- Registro ou protocolo na Órglo d» Clesse 
Competente 

Ooiás. Minas Gerais. 
Paulo o Rio de Janeiro 

Goiás, Minas Gerais, 
Paulo ç Rio de Janeiro 

SIO 

RogenheiroÇMecíaico) 
Salário. RS 1.252.27 
Tbx« do Inrcriçfio RS (10,011 
Engenhe ir o(Ci*il) 
Síiáriu: RSl.252.27 

iToxa de Inscrivá.o RI 60 00 

Goiás e Rio de Janeiro 

Curso Superior oxnplato em Bogenhiris Jo 
TelecomuniMçP.ca ou Engeaharls Biétrica :om 
ênfase ttn TeleccmunlcíçSej 
- Regislro ou ptotoiolo ao órgJo de Cio «o 
Compegna  

Cnrso Superior cempleto era Sngar-hono 
Bletrín»;» ou Hlilnoo com ínfioe etn Elatránics 

Ragistru ou protocole no ÓrgSo de CU» 
Competente 

Comuns los oargos de Begenbeiro Eletriáatn, 
Civil. Tifecomunictçees, Eietranioo 
Meelnico: 
- Atoar «m oiividales de corstruçío, de 
proieto/asseMoramer-to, de planejamento, da 
constrtiçSo/ajonlagam, de operaçSí. do 

tcoçio ode estudos, nas dreas; 
Civil, de Gomumoaoe», de Eletricidade, 
Mecinire. dc Progremaçlo. de Orçamentos « 
Costnto» 

C-ursr Superior complete em Basehharia 
Weoinics 
- Registro ou protocolo no Ôrgío de Class 
IVnrtItzIe 

Goiás, Rio da Janeiro e SSo - Curso Superior completo em Bngenhttl» Civil psuj0 - Registro ou ptotocoio ao Orgío de Classe 
(Cnmpotenti 

RngenhoirofA) 
Salário: RS 1.407,63 
Taxa de Insoriçâo: RS 60.00 

Rio da Janeiro 

ngenheiro(S) 
oiirio; RS 1.407,63 
'axa dç InscriçSo; RS 60.00 

Rio de Janeiro 

IngcnhciroíC) 
laJário: RI 1.58Z27 
"axa de Inscrição: RS 60,00 

Goiás e Rio dc Janeiro. 

jBEenheiro(D) 
ialério; R$1.582,27 
fax» de Inscrição: RS 60,00 

Ootis e Rio de Janeiro. 

Cnrso Superior completo -tu Bngenheria(duraçló 
tainena dô 05 anos) 
- Experüncie raiaim» de 03 (trís) anos em aníUw 
do balanços e estruturai financeiras. projoçSea 
ecsnflmico finanoairaa e cüçole de vtobíhdade de 
i-.voetiromlos. 

Registro oo protocolo no Crgio de Claaw 
cSsô"3upnior complete em 
asiuiau da OS anos) 
- Eicperiteoia mimTne de 03 <ttfa) ano» em 
desenvolvimento da «plieaçíes em ambiente 
Windows, em rede. plataforou cíiente/sorvidnr «/nu 
dejoavoiyLiiento « ncompinhamenlo de projetai e 
estudos de Sngeahatis, rrrilirsndo ipMeetivo» 
gráfico» e/ou admmiatraçlo e suporte de redes de 
computadores. 

Registro ou protocole no Órglo de Classe 
Cw^haila. 

Análise de balanços e eslruiuras finanoelras; 
oálouloa do viabilidade de irveehraealos. 
p.-cparo de projeçíes eennSeDico-linanceiras de' 
curto, médio e longo prsos e elaboroçío de 
normas e instruçíes sobre propostas 
orçaitienlatiis. 

para Workgroup» 3.11 e MS-WindowaSS. eae 
tode; apboaçSee elsenteHitrvidoT com Bancos 
de Dado Relacionai e UOBD Orscle 7. com 
Sistemas do lafonnaçSes Oeogrifioas, de 
autcaiaçlo com Lotus Notes; suporvialo de servidnr (Jnix: cpIiceçSes em aasbiente 
tnlemeVlntrincl e supetvislo de rode Novell 
Nelware 3.x «4.10. 

Curso S'j[;erior eompleto em F.ngea-jiriVduraçS 
mínima de 05 anos). 
- BxperiSooia mlnttna de 05 (cinoo) onos «t 
atividade» do planejamento e/ou projetos e/ou 
físcaliriçln relativas i ofcras «vis d« 
ampeeendimentoa de geraç*o e/ou traaamisaJo de 
Energia Elétrica 

Registro on protocolo no Órglo do Cl 
lompet 

- Cmao Superior completo em F.ng«nh»ria(datsçlo 
mínima de 0! anos) 

Experiência mínima de 05 (cinco) anos 
atividades de especrficaçOe" e projetos elésricos 
«'ou ruMlizaçto do obras relstvm 

jerapreesdimontos de transasbaSo e/ou getaçlo de 
iPnenr.» Blétrlca 

Atuar em ohvidedcs de planejamenlo 
implantação a coosdeasçío de- oontroíe 
lecnoWglco de cooiuuçío nas Srena de 
geotecnia. concreto e conattuçíc civil 
montagem eíetromeclnic* de linhaa de 
treaimissir e Subestaçdos de extrs-aila tenaío 

Deaenvelvnncr.to de projetos elétricos; 
montagem de grupo Uirbine-gsredot: 
acompanhamento de fomeclmenln e dc 
mspeçío de equjptusentei e m ai criais 
learaisslcnamenlo de s:stenea de transmiaido 
Cou gotsçlo de Energia Elílrict 

Zogçnhairp{Fl 
ialério: Rí 1JS2,27 
Taxa dc Inscrição: RS 60,00 

Hlo do Janeiro Cur» Soperíot cctnplMo «m BagBilvKÍ«(dui«çEe 
mínima te 05 atv») 

Bxp«l!nola mhims dc 05 (oíecc) men «m 
«tividates tatac.nnads» a mptoiíicsçín • projtto» 
pelntívm a Equlpamenwt a Sliwmo» de 
TelecoBooiMçSm te Miorecndes e/ou Oadíj 
Poitutterm. 

Begiotio cu frotooolo no Ôrglc d« CImk 

DesenvolvtaBalo te proietós de ptsteçSo c 
storomenlo te «quipemenica eletráoicos r. 
CcmpsnbIIidade Eletromsgnétíce, de Sittemas 
le Bnnjia CA/CC paia Telecomunicsçdos, te 
Sissmu te Supervíslo de TnlecmBumcsçdes e 
Coenuniceçln de Dados, de Sialenm te 
transmissla de Trietomurtesçdes e 
dimcnSionaBsento de Siseonos dc ComutaçJo 

íngenbsirnfO) 
Salário: RS 1.582,27 
Taxa do tnscriçío: RS 60,00 

Goiás e Rio de Janairo. Cimo Supericr Compltlo on Engenhiiria(dar«ç»o 
mlnfaoa te 05 anoaV 

Bxparitaen rnfcúms de 05 (cinco) aiaj em 
atívidadoa reiactonadaa a sipecifictçtej e projeíot 
meclnicnt e'ou monlageo de ecjuipamairo» Fn/iáp^n 
e/ou nxiliar» te Usinas Hniiclítrici!. 
- Ragisno ou ptotooolc no órglo de Cla;sí 

Atoar em atividades de 
irojetos/astesooramcoto, de plan^amerno, tl= 

asoasponliAmenic te fabricação, 
comissionsmenlo e de eatados no ires 
meclnica pare oquipementos c sistemas 
mrolnioDs auxlliares. 

Analista «le SistemaslA) 
Salário: RS 1.252,27 
Taxa de Tnícriçio: RS 60,U0 

Goiás. Rio de Janeiro e Sao 
Paulo- 

« 

Cur» Superior complstcicom duraçío mínima de 
R4 anos), eom fccmaçlio em Aniiiii de Sletemc.s 
- Sagíaro ou protocole no Órglo de Classe 
Ccmpettr.te 

Identificar junto to usuário cs necetaiiisdes e 
reqnir.-xs des rri-rmvi, analisar, protelar, 
mp km cr,lar > implantar si iiemes te tsfonnaçlo. 
pknejar e «teacubir tretuamento dos usuário! 
sofcee a utilinçiu dos sistemas;, proporcionar ao 
eerpe ttenies o deswn-otvimonto e operaçio do 
sistema a aos usuários, suporte ás leenulogiis 
«nprcgaiw: preparar, acompanhar - 
oncracionelinar o im-8f.s8in«nti) de ststerats 

Analiria de Sistemasffi) 
Salário: RS 1.582.27 
Taxa dc Insericfto: RJ 60,00 

Rio da Janeiro o SBn Paulo. - Curso Superior complete/com durtçlo micima dc 
Od cnos", com fotmsçlr em Anéllse do Sc temas 
- Hxr«riór.cia mlnlms de 05 (circo) anos em 
smbier.w Windows, plstnforma cliente/servidor a 
JosínvolvhDBr.te/9upone da s-.slemss em smbier.t» 
te rede 
- Registro cu protocolo no /Vgie de Classe 
Competente. 

Tdrolifloar junto um u«4ri-os cs nroroiiísdes c 
-vipjúivos drs sistemas; sntlissr, projelsr, 
impkrner.tHr s implantar sistemes te intonueçáo: 
planejei e executar trcinomtnio dos usuários 
solre a ucriiroçSo dos sistemas, proparieflsr «o 
corpo tdcnico o d«s«nvoiviniento e cperaçlo de 
sialems c era usuárioc, rjporte às cecnologiss 
ompregades. Prcponr. acompanhar e 
opetsoionalirar o proceassmer.tn de sôdema^t 
jupervtsionM os projatoi de desanvolvimeore de 
sistenes. «utno também, os recursos humanos a 

Advogado/A) 
Salário: 1.252.27 
Taxa de Inscnçdn: RS 60,00 

Goiás, Rio da Janeiro e Sío 
Paulo. 

- Curso Superior complete «m Direito. 
- Registro ou protocolo ao Órglo do Classe 
Com patente. 

Acompanhar s defoidcr processos aos luntas de 
ConeiKaçllo e Julgrunenío, Varas Fetersa, 
Ssraduois o Trlbonois nóstentes, elabrrante 
pefeçíes, rammiriaõ e sustentsçíes nrui-u 
defender as interesses te Heaprees persnle 
órglos do Psdor Judiciário e represeccá-ls junte 
a entidades da AdasUstraçlo Direta ou Indireta, 

Advogado(8) 
Salário: 1.582,27 
Taxa dc loscTiçao: RS 60,00 

Rio do Janeiro - Curso Superior completo em Direito 
- Bxperidneit mltuase de 05 (cinco) «nos em 
Diroilo Civil e/Ou TVabelhista 
- Registro ou protocolo no órgic de Classe 
Competente 

Aeoospsnhsr e defender prooeaso» nas Juntai te 
CcnciliiçS" e lulgaroento. Vares Federea. 
Hstsdiarâ e Trimuns omitentei, elobotande 
pscçtee, mcnorleb e eustmtnçS» orns, 
defender os interesses da Empresa perenui 
òrgfcs do poder ludiesário e repiesentS-U junto 
s raridades te Atenr-jstraçio Direta ou Indireta, 

NÍVEL: Z6 GRAU COMPLETO 

- -fflW T- RéG ufSIIQ S-Has-lC o9-híí'í-í'-ií': 
EssadlBlista om Manuton«rilc 
cletro9(etr0nica(A) 
Salário: RJ 725.S5 

Goiás, Minas Geral», Rio 
de Janairo o S8o Paulo. 

Curso de V grau Téonlco Completo am Setránlca Registro ou protocolo no Orgio d» Ciais» Compatant». 

Comum a todos o» cergoa de Eapailattete 
em Manutençlo: 

a) Executar hstaleçáo, suoortuiçio, manutançio, roperas, limpeza e testes nos sblemas de «slrumentaçao e conlreáe das 
Jalnaa. tt) Fiscalizar, acompanhar, i-soocCnar, suporvIaloiiBr o segurtento dos város na bati os, processos a procodimanws das 
Usnaa relacionados com a segurança, 
c) Exoeutar leste», aasaios, medlçòat, análises o proiatos Coordenar conlralar e (dcallzar a execução dé montagens operaçdos, tostes espwtiah marulençOos 
•nodilleaçoos de projetos. Dar apoio a todas ■as alVWades de engenhará e orojo'0 dH 

área técnica do UsMg. 

Esoecialiat» r" «m Manutencáo 
E l«troel»ltí>nica(B> 
Salário: RJ 725.55 
Taxe da Inscrição; RJ 30,00 

Goiás, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e SSo Paulo. 

Curso da 2' grau Táonico Completo em TeieeomunlíajBei ou em Elstrar.íoa com 
ênfase em Telecomunicações - Registro ou protocolo no OrgSo da Classe Competente 

EsDecisiísta em Manulencáo 
ElBtrom«aanica(A) 
Salário: R$ 725,55 
Taxa da Inscrição: RJ 30,00 

Goiás, Minas Gerais. Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

- Curso de 2C grau Técnico Completo em Mecânica ou frletromecánlos . ■ Registro ou orotocolo no Orgio da Clssse Competarte 

especialista »ir Manutenção 
Elolromatânlca/B) 
Salário: RJ 725.55 

Goiás, Minas Gerais. Rio 
do Janeiro o Sáo Paulo. 

Curso do 2' grau Técnico comoleto «m Eletroléc-ice - Registro ou protocolo np ÓraSo da Classe Compete-lo 

d) Ooerar alou exeoutai men.lançlo ds lisinas Hidrelétricas Subestações e Sistemas Flítricos 

Técnico em PiocasBairanto da 
Dados 
Salário: RS 661,70 
Taxa ce Inscrição: RS 36,U0 

Goiás, Rio de Janeiro e 
SSo Paulo. 

- Curso da 7* grau Oompteto com Técr.ica 
Bspecffica. 

Desenvolvai ath/dade-, n«« áreas da 
soEwere e hardwar» toadas aos computedo-os de processos e d« coniro e 
aos mlero das Jsras, bem como o-jtros 

■ ru-itia nc ibietrpirtín r&GÉNCIAS DOS CORREIOS) 

GOIÁS 

MINAS GERAIS 

BRAaü A-SaorHoteleiro Sli -3HS O. 02 Bloco'S^TSireo - Plano PLcto CEP 7D312-970 - Brasília - DF. 
■ TAOUATNGA-C 5 - Lote S - bja 2 - Oertra - CcP 72001-«70- T«guatlng»-DF. 
oaÁs ^ 
- CENTRAL DEGOIÂMA - Piaça Dr, Poriro Lutevlco Talxaira, 11 • Centro - CEP74001 -970 -GoWnia - GO 
- CAMPINAS -Av. Anhanguara, 8454 - SI Campinas • CEP 74931-070-Goiânia -GO. ■NQUELÃNOA-A/. N.Sra. Oabadla, ISO-CerUro-CEP78420000-Nlqjalândla-GO. 
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Funcionalismo pode deflagrar greve em Açailândia 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

O descaso do Governo do 
Estado para com Imperatriz e 
os municípios vizinhos é visível 
até mesmo pelo turista que 
nunca esteve aqui na Região 
Tocantina. Quando o quadro 
será revertido? 

Pedindo 
tempo 

O presidente do Senado, 
Anlonio Carlos Magalhães, 
advertiu para a necessidade de 
o projeto da nova Lei Eleitoral 
chegar á Casa em Irmpo hábil 
para a realização de uma 
discussão efetiva da matéria 
pelos senadores — ou seja, até 
o início de setembro. 

"O Senado não quer votar 
uma lei como esta assumindo 
nerante a nação a 
j oonsabilidade de não tê-la 
T.Aminado devidamente. É 
importante que a Câmara dos 
Deputados envie o projeto em 
tempo hábil para o exame do 
Senado e, se for o caso, o 
reexame pela Câmara", 
afirmou. 

O senador esclareceu que 
considera como "prazo viável" 
qualquer data próxima a Io de 
setembro. "Não pode é 
chegar aqui lá pelo dia 20", 
explicou. 

Antonio Carlos Magalhães 
vê "um pouco de 
provincianismo" nas 
restrições que estão sendo 
levantadas às inaugurações, e 

c>^ edita que seria mais coreto 
tv/ncentrar a discussão nos 
aspectos morais pela lei, e, 
especialmente, em ganrantir 
ao texto objetividade 
necessária para torná-lo 
aplicável na prática. 

"Bastaria o presidente 
mandar o ministro inaugurar a 
obra num dia, e visitar a cidade 
no outro, e pronto: estaria 

cumprida a lei e premiada a 
hipocrisia", disse. 

Recursos 
federais 

O Senado Federal, através 
do Instituto Legislativo 
Brasileiro, em 
correspondência enviada 
ontem ao colunista informa a 
realização, em 05 de agosto 
próximo, das 14h às 17h, da 
Io Teleconferência dirigida a 
prefeitos, deputados 
estaduais, vereadores e 
servidores públicos das 
assembléias legislativas, das 
câmras e prefeituras 
municipais. 

A conferência versará 
sobre Estratégias de Obtenção 
de Recursos Federais sem 
Intermediação será 
transmitida para todo o País 
via Embratel, utilizando-se 
telões instalados nos 
auditórios dos órgãos do 
Ministério da Fazenda, 
distribuídos pelas capitais 
brasileiras e principais cidades. 
A recepção também poderá 
ser feita por antena parabólica, 
através da sintonização do 
canal 6-A2, polarização 
horizontal, freqüência 3930. 

A iniciativa propiciará 
informações que permitam a 
aplicação integral dos 
recursos orçamentários 
alocados às prefeituras aos 
projetos a que se destinam, 
faciltando, sobremaneira, a 
prestação de contas dos 
municípios aos órgãos de 
controle interno e ao Tribunal 
de Contas da União. 

O diretor-executivo do 
Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB) é Mário Lacerda de 
Medeiros. 

A sede do órgão fica 
localizada na praça dos Três 
Poderes, Senado Federal, 
70165-900, Brasília (DF). 

C.R-EJTLR 
COMISSÃO SETORIAL DE liOTAÇÃO 

AVISO 
Informamos que por falta de quorum as Licitações abaixo citadas, na 

modalidade CONVITE, foram consideradas "DESERTAS"- 

UCITAÇÃO NQ084/97- CONVITE 
OBJETO: Execução das Unidades de saneamento na localidade do 

Meio/Colinas 
REALIZAÇÃO: 28 de agosto de 1997, às 09:30 horas. 
UCITAÇAO N0 089/97- CONVIIE 
OBJETO: Elaboração de Pn^etosTécnicosde Abastecimento deÁgua 

para o munkÇtio de Santa Helena. 
■ REALIZAÇÃO: 19 de agosto de 1997, às 10:30 horas, 

i ' 3|i|l Maiores informações poderão ser obtidas nesta CAEMÃ 
sito à Rua Jardim,307-centro, no horário das08:00 às 12:00 

| horas. 
j São Luís (MA), 20 de agosto de 1997. 

" ' NONATO MARTINS 
Presidente da CSL 
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Prefeito já é 
O funcionalismo público 

municipal de Açailândia pode 
deflagrar, a partir de hoje, 
greve geral por tempo 
indeterminado. 

No último dia 19, aconteceu 
uma assembléia da categoria, 
coordenada pela Assema, 
Associação dos Servidores do 
Município de Açailândia, 
Assema, que definiu o início do 
movimento. 

Os servidores municipais de 
Açailândia reivindicam do 
prefeito Deusdedith Sampaio, 
o pagamento dos salários 
atrasados e o pagamento até o 
dia 21, dos funcionários lotados 
na secretaria da Educação. 

Os diretores da Assema 
dizem que o próprio prefeito 
de Açailândia foi o encarregado 
de fechar as portas para a 
negociação com a categoria. 

Deusdedith Sampaio é 
acusado de desmandos 
administrativos e de má gestão 

comparado com FHC devido a suas constantes viagens 

do Estado tem como objetivo 

:s;Í 

Prefeito Deusdedith abandona Açailândia 
do dinheiro público, pois está responsabilizado de promover 
atrasando o pagamento dos 
servidores da prefeitura. Ele 
també é acusado de deixar de 
pagar os fornecedores e a 
cidade está carente de obras. 

O prefeito também é 

seguidas viagem a São Luís, 
abandonando os graves 
problemas que aflifçem a 
comunidade açailandense. 

Deusdedith alega que as 
seguidas viagens para a capital 

solucionar os problemas do 
município. 

No entanto, acontece 
exatamente o contrário, o 
município mergulhado no caos 
e sem contar, sequer, com a 
presença, do que deveria ser, o 
principal líder de Açailândia. 

A iminente greve dos 
professores e demais 
servidores, o abandono da 
cidade, o atraso no pagamento 
dos servidores deixa a 
sociedade civil local apreensiva. 

A prefeitura de Açailândia 
também é acusada de 
promover irregularidades com 
a verba .destinada à saúde 
pública.E o que aponta o 
relatório de fiscalização do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Algumas entidades da 
sociedade civil organizada já se 
articulam para pedir o 
impeachmcnt do prefeito 
Deusdedith Sampaio. 

Conselho Municipal de Trabalho 

e Emprego tem amparo legal 

Foi aprovada e sancionada 
nesta quarta-feria (20), pela 
Câmara Municipal de 
Vereadores, a Lei N0 828/97, 
da Prefeitura de Imperatriz 
que fala da criação do 
Conselho Municipal de 
Trabalho e Emprego. O 
Conselho é formado por 
entidades governamentais, de 
representação dos 
empregadores e dos 
trabalhadores e tem como um 
dos principais objetivos, a 
obtenção de recursos para o 
financiamento de projetos 
dentro da área de serviço. O 
Banco do Nordeste (BN) é o 
agente financeiro do projeto, 
enquanto que as verbas para 
isso vem do Fundo de Amparo 
ao Trabalho (Fat) edoProger 
(Programa de Geração de 
Emprego e Renda). 

Conforme explicou José 
Expedito Neiva Santos, 
gerente do BN, foi firmado um 
convênio entre o Governo do 

A Lei N0 828/97 foi sancionada pelo prefeito Ildon 

Estado e o Banco do Nordeste 
para a aplicação de recursos. 
O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) é o órgão 
encarregado de cadastrar, 
selecionar e capacitar os 
pequeno e micro-empresários 
para a viabilização de projetos. 

O gerente falou ainda que 
este projeto possibilita o 
crédito na ordem de até cinco 
mil reais. 

Os projetos serão aplicados 
na economia informal com o 
intuito de impulsionar o 
desenvolvimento da região. 

O funcionário do BN, João 
Batista Pacheco estará na sede 
do Sine em Imperatriz, 
prestando serviço de 
orientação àquele órgão, tanto 
no cadastramento, como na 
elaboração dos projetos que 
serão enviados ao banco. O 
gerente do BN já providenciou 
formulários de cadastramento 
para os interessados em pedir 
financiamento. A partir da 

ti 

ctlejtlr 

COMISSÃO SETORIAL DE UCITAÇÃO 
AVISO DE REVOGAÇÃO 

Pelo presente, informamos que por conveniência 
administrativa desta Companhia as Licitações abixo foram 
REVOGADAS. 

01 - LICITAÇÃO N0 061/97 - CONVITE - Aquisição de 
Materiaç Hidráulico Resolução n0 256/97 

I 02-UCrrAÇÃO No062/97- CONVTIE-Aquisição 
i de Areia para Leito filtrante (Resolução N0 251/97). 

São Luís (MA), 20 de agosto de 1997. 

NONATO MARTINS 
Presidentí^CSL 

próxima segunda-feira (25), o 
funcionário do BN estará 
prestando este tipo de 
assistência usando os 
formulários próprios para as.B 

operações. 
Com isto, os projetos serão 

desenvolvidos com mais 
rapidez, porque o funcionário 
do BN conhece o 
funcionamento burocrático da 
entidade e os formulários irão 
de encontro ao objetivo de 
facilitar o andamento dos 
projetos. 

Uma das principais 
vantagens deste projeto, na 
visão de José Expedito, é que 
os juros cobrados serão 
baixos, em torno de 2% ao ano, 
mais 10% de TJLP (Taxas de 
Juros a Longo Prazo). Isto 
quer dizer que 12% de juros 
ao ano divididos por 12 
meses, os juros mensais 
serão em torno de 1%. 

"O que nós queremos é 
incentivar os pequenos 
negócios, gerar empregos, 
riquezas e rendas, pois a 
economia é uma cadeia 
produtiva, que procura 
promover o desenvolvimento 
da sociedade", comenta José 
Expedito. 

José Expedito esclarece 
que a criação do Conselho de 
Trabalho e Emprego é o 
requisito primordial para o 
andamento dos projetos 
enviados. 

Definir prioridades, 
indicando as prioridades que 
devam ser atendidas. 

O Conselho irá funcionar 
como um agente coordenador 
das atividades ligadas às 

Marques 

necessidades mais urgentes 
referentes ao incentivo na 
criação de pequenas e micro- 
empresas. 

O gerente do Banco do 
Nordeste informou, ainda, 
que mais de duzentas 
pessoas já estão cadastradas 
no Sine. Com a criação do 
Conselho será bem mais ágil 
os procedimentos para a 
liberação dos recursos. 

"Estamos otimistas quanto 
ao desempenho deste 
Conselho, que funcionará 
como um coordenador de 
atividades. Esperamos 
executar uma média de 100 
operações mensais na 
liberação de recursos", 
espera o gerente. 

O Conselho é formado pela 
Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct), Secretaria 
Municipal do 
Desenvolvimento da 
Indústria, Comércio e 
Serviços (Sedics), Emater/ 
Ma, Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT), Sindicato 
Rural (Sinrural), Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Imperatriz, Sindimóveis/Ma, 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(AC 11), Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Imperatriz, Sindicato dos 
Empregadores do Comércio 
de Imperatriz, Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria de 
Construção Civil de 
Imperatriz e Fundação de 
D e s e n v o 1 v i m e n t o 
Comunitário (Fundeco). 

TCI ■ v 
TCI 

i ■ 
VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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Encontro de Mulheres 
As Mulheres ganham 

cada vez mais o seu esjMiço 
político, hoje constatamos o 
sexo outrora chamado de 
frágil , exercendo funções 
importantes no cenário 
político nacional, já tivemos 
Mulheres Minislras de 
Estado, temos 
Governadora. Prefeitas , 
Senadoras, Deputadas 
Federais e Estaduais além 
de centenas de Vereadoras, 

em grandes empresas privadas 
inclusive multinacionais 
encontramos Executivas que 
comandam milhares de 
Homens, sem contar com 
excelentes profissionais liberais 
. As mulheres do Maranhão do 
Sul se reúnem neste Domingo 
dia 24 de Agosto no Plenário da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, no horário de l)8H(H) 
ás 141100. Vários temas serão 
debatidos, entre eles; A 
Participação da Mulher na 
Sociedade , Mulher em 
I )estaque, A Mulher e a Política 
e por fim . A Conjuntura Política 
e a Mulher, proferida pelo 
I)eputado Federal Sebastião 
Madeira. E a mulher brasileira 
na briga para melhorar ainda 
mais o seu espaço. A iniciativa 
deste encontro é da Executiva 
Municipal do PSDB . 

Fora dos Gabinetes 
Os Vereadores de ImjKíratriz 

voltam a ter credibilidade junto 
aos órgãos públicos, deixando 
de lado gabinetes, os Edis estão 
visitando os diretores de 
Repartições in loco , para 
.reivindicar melhores condições 
de vida para o povo, 
principalmente os mais 

carentes residentes na periferia 
da cidade. Os Vereadores 
sabiamente, sem deixar os 
requerimentos e projetos de 
lado estão indo diretamente na 
fonte , para que as soluções 
possam vir com a maior 
brevidade possível e assim 
contribuir ainda mais para o 
desenvolvimento de nossa 
cidade. E a Câmara Municipal 
adotando uma nova 
metodologia de trabalho, 
contando com o apoio da Mesa 
Diretora tendo a frente o seu 
dinâmico presidente Vereador 
Walmir Izidio, quem sai 
ganhando é o povo. 

Rotary Clube 
O novo Presidente do Rotary 

Clube Dr. Levy Madeira, uni 
dos mais renomados 
Oftalmologista da Região 
Tocantina assume colocando 
em prática o "Projeto Prevenção 
da Cegueira na Comunidade de 
Imperatriz", neste Sábado serão 
distribuídas 300 guias, o 
atendimento será feito no dia 30 
de Agosto. Nota importante; O 
(ílaucoma se caracteriza pelo 
aumento da pressão do Olho, e 
sem tratamento leva ã cegueira 
O Rotary Clube sai na frente 

com mais este brilhante 
trabalho, a prestação de 
serviços a comunidade carente 
tem sido a tônica deste Clube 
Internacional. O Projeto 
atenderá somente as pessoas 
com idade superior a 40 anos. 
Parabéns aos Rotaryanos. 

Fórum 
A Fundação Cultural estará 

promovendo amanhã (Sábado) 
o Fórum de Cultura, que 
acontecerá no Auditório da 
Academia Imperatrizense de 
Tetras, segundo o presidente 
Adalberto Eranklim, vários 
lemas de interesse da 
comunidade cultural serão 
debatidos . dentre eles, a 
Política Cultural e a.forma de 
capacitação de recursos para a 
entidade, o fórum pretende 
reunir o maior numero possível 
de pessoas ligadas a cultura de 
nossa cidade. Confirmada a 
participação do Dr. José 
Ribamar (íliveira, Secretario de 
Planejamento do nosso 
Município e Dr. Francisco 
Selsum, Assessor Técnico da 
Secretaria de Cultura do 
Estado. I) Fórum de Cultura 
começa as (I8h00 e termina as 
17h00. 

Entre Linhas 

O Clube Recreativo Tocantins parece não ser mais o 
mesmo, o que se ouve na cidade são críticas a atual 
administração. A nova Diretoria pretende vender toda a 
estrutura do ginásio de esportes , cuja construção foi 
iniciada na administração do João Martins. A freqüência 
tem diminuído a cada final de semana, lamentamos 
profundamente, jxns logo que aqui chegamos passamos a 
freqüentado e ora â época o melhor clube social da cidade. 

0 cantor paraense Edson Fernandes, morando a muito 
tempo entre nós está empolgado eom o lançamento do seu 
recente CD, Edson é batalhador e está sempre correndo 
atrás do sucesso, no sen mais novo trabalho destacamos os 
bregas: O Gigolo da Eidiane, Noite de Prazer, Mulher da 
Vida; Meu Desejo, entre outras. O cantor brega romântico 
deverá assinar o seu primeiro contrato com a gravadora 
Gema da capital paulista. 

Jorge Quadros o bom paraense, está brilhante em sua 
coluna Tribuna Livre diariamente aqui no Capital Jorge 
comenta com muita propriedade os fatos importantes da 
cidade do ferro, dando enfoque a política e economia eom 
maestria e muita sabedoria. 

Amanhã é Sábado, dia internacional do churrasco, do 
bate papo informal entre amigos, da loirinha bem gelada, 
curtir a família, enfim, curtir os bons momentos que a vida 
oferece, ale i»orque ninguém é de ferro. Aos amigos e 
inimigos um bom final de semana. 

Espaço Aberto para a :rto para a 
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O uso do cachimbo entorta a boa 
Adágio Popular 

frederie a iiipitcrcoin br 
por FREDERICO LUIZ 

Um é pouco, dois é bom. três é demais 
Adágio Popular 

Moto é 
rejeitado 

O serviço de moto-taxi 
sofreu mais um duro 
revés. Dessa feita foi a 
Câmara Municipal de 
Gurupi que rejeitou a 
regulamentação dos moto- 
taxistas. Parece que a 
"ilha" é mesmo aqui. 
Imperatriz é a única cidade 
a adotar o transporte de 
passageiros em 
motocicletas. 

Cultura 

de Verniz 
Natureza 

desperdiça 
A natureza trabalha com 

desperdício. Lm único 
receptáculo de sementes de 
uma única orquídea chega ã 
conter qté 'A milhões de 
sementes que serão 
lançadas no meio exterior 
eom uma probabilidade 

Moto é 
rejeitado 

O Moto Clube do 
Maranhão está levando taca 
que nem presta no 
campeonato brasileiro da 
segunda divisão. O nosso 
Estado vai ruim das pernas 
no Futebol. 

Adalgisa 
lota Bic 

Um grande público e 

remota mas real de pelo menos 
algumas se localizarem num 
galho. 

Metralhadora 
alemã 

Em 1" de julho de 19Hi, 
depois de uma semana de 
preparação de artilharia, as 
tropas inglesas e francesas 
saíram de suas trincheiras e 
avançaram em uma ampla 
frente - ap«-na> para encontrai 
o fogo da metralhadora alemã; 
as baixas aliadas somente no 

aguardado para o show de 
Júlio Nascimento. Nesse final 
de semana, no Balneáreo late 
Clube. 

Otair 
Moreira 

Otair .comprou a briga da 
iluminação pública. O vereador 
conhece como ninguém os 
becos e vielas da cidade. 
Conhecimento adquirido na 
reportagem policial para a TV 
imperatrizense. 

primeiro dia foram de 50.000, 
e a batalha prosseguiu 
durante 140 dias (uma 
carnificina em escala jamais 
vista antes ou depois); ganho 
comprado com a lama 
encharcada de sangue do 
Som me. ajK-nas 5 milhas. 

Banho 
Maria 

( ) popular banhomana foi 
Inyeiiladq por uma ali (ulinista 

Maria, a judia - que viveu no 
início da era cristã. 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tu<anu's de Produções 
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X 
Curto e Grosso 

Onde FIIC vai, a vaia vai atrás. Por isso que FHC está quieto. 

1997- O ano da saúdé no Brasil. Dã para acreditar? 

Três assassinatos em três dias. somente esta semana. Começou de novo? 

Paulo Marinho arrenda a Cooperleite. Esperamos que fique por aí. 

Começa assim , devagarzinho. depois ele quer arrendar os votos da cidade. 

O PT do Maranhão esta mais dividido. E maisxiita. 

Vai ter racha, de novo, na oposição em 98. Para sorte da governadora Roseana. 

Aquele abraço para Clélio Silveira. Rélornando para a lelinha no dia ly. 
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lima mulher só e adultera depois que completa 18 anos de traição. 

Entendido, e só o mais inteligente cios viados. 

Homem é como degrau. A gente pisa em um de cada vez. - 1 

O pior do irânsieo e quando o besta (|ue anda de fusca pensa que está de caro. 

O bailola e um sujeito que enfrenta os problemas de costas. 

Apesar da fumaça e da musica alta, ioda boate tem o seu lado bom. O lado de lora. 

Sabe o que o Pai-de-Santo disse pro vesgo? -Seu problema. Zíiio. e mau-olhado! 

Em casa de macumbeiro ale banco tem encosto. 

Utilidade Pública 22/08/97 

Polícia Militar  —; 190 

Delegacia de Plantão  722-1287 
Corpo de Bombeiros      193 

Hospital de Plantão (Geral)    721-1066 
Hospital de Plantão (Pediatria)   721-8174 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem ; 1 723-2260 
Hemomar    722-2737 
Tropigás   ^ 721-4528 
Paragás i 721-1795 
Alcóolicos Anônimos i 721-7711 
Prefeitura Municipal   i 722-1748 
Câmara Municipal    —  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque i 721-0404 
Disque Boi na Moita  722-1956 
Defesa do Consumidor ! 198 

Cemar —? 196 

Caema  722-2505 
Correios 721-0136 
Receita Federal : i 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda   721-0944 
Polícia Federal   722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Gacá assume cadeira em Senador La Rocque 

Licenciado, o vereador Ismael Morais, cede espaço para o suplente Cacá, que legislará durante os próximos trinta dias. 

A câmara de Senador La 
Rocque, em sessão realizada 
nesta quinta feira dia 21, 
impossou o vereador Cacá que 
assumiu em substituição ao 
vereador Ismael Morais que 
pediu afastamento temporário 
para cuidar de sua esposa que 
se encontra atualmente em 
Goiânia para tratamento de 
saúde. 

Durante a sessão, o 
vereador Demí Ferreira fez 
uso da palavra 
cumprimentando o colega 
recém impossado, "Saiba que 
é bem vindo a esta casa" disse 
Demí e enfatizando a 
importância do colega na 
história política do município. 

Demí Ferreira fez ainda 
comentário sobre às 
acusações que partem do 
executivo contra os 
vereadores de Senador La 
Rocque. O parlamentar mirim, 
cobrou tanto do executivo 

quanto do seu secretariado, 
responsabilidades pelos atos 
cometidos, sem que tenham 
de denegrir a imagem da 
câmara por tal medidas 
tomadas. 

Demí, ainda criticou 
vereadores que segundo ele 
vêem tentando "queimar a 
imagem dos colegas, 
membros do legislativo". Sem 
citar nome, o vereador, 
enfatizou que a tentativa de 
manchar a imagem dos 
colegas "é uma caça de votos 
fora de época já que ainda falta 
muito tempo para às eleições", 
disse. 

A vereadora Josefa 
Coimbra, também fez uso da 
palavra, a exemplo do fez 
Demí, cumprimentou o 
vereador Cacá pela sua posse; 
Zefinha disse está muito 
contente "Considero a todos, 
e gostaria que esse grupo" 
disse ela. "fosse um por todos 

e todos por um" concluiu. 
Em seguida Zefinha fez um 

balanço sobre o trabalho por 
ela realizado em torno da falta 
de segurança pública em 
Senador La Rocque; segundo 
ela, é preciso que se invista na 
segurança do município, que 
tem ultimamente sido palco de 
roubos, assassinatos, 
tentativas de estupros. 

0 vereador Cacá impossado 
durante a sessão, disse aos 
colegas durante seu primeiro 
pronunciamento, que vinha 
disposto a contribuir com o 
desenvolvimento da cidade e 
de seu povo, "Eu não estou 
aqui para dividir, mas somar 
forças" disse o mais novo edil 
larroquense, que assume pela 
primeira vez uma cadeira nà 
câmara, mas no entanto, tem 
grande experiência em 
articulação política. 

Cacá conseguiu chegar a 
suplência de vereador com 

votos na sua maioria, vindos da 
zona rural, o agrônomo, tem 
um grande serviço prestado 
junto, à comunidades do 
interior; "Eu fico honrado em 
pertencer a esta casa" disse 
ele, acrescentando que na vida 
dos vereadores existem 
muitas barreiras," Mas só se 
alcança a vitória com muita luta 
e sacrifício" concluiu Cacá, 
sendo em seguida bastante 
aplaudido pelos vereadores e 
pelo público que na 
oportunidade se fazia 
presente na galeria. 

O presidente da Casa, 
vereador Edimilson Bezerra, 
também falou da importância 
de ter Cacá nos "próximos 
trinta dias legislando em 
Senador La Rocque, o chefe do 
poder legislativo enalteceu a 
pessoa do impossado, a quem 
disse ter confiança em um 
bom desempenho em favor do 
povo de Senador I-a Rocque. 

■ 
íSS 

Ismael Morais pede afastamento temporário do legislativo 

Acordo favorecerá professores 

r.' Os vereadores de Senador La Rocque para não verem os professores em atraso decidem ceder repasse 

para a folha destes servidores. 

Os professores de Senador 
La Rocque que há alguns dias 
entrare deflagrarm um 
movimento grevista em 
protesto pelo atraso de dois 
meses nos seus salários, 
ganharam nesta quinta feira 
mais uma vitória; a câmara 
municipal sensibilizada com os 
problemas dos educadores 
decidiu ceder seus valores a 
serem recebidos no repasse do 
FPM- Fundo de Participação dos 
Município deste dia 20, paga 
que a prefeitura atualizasse a 
folha de pagamento. 

, \ decisão foi tomada durante 
u.La reunião realizada pelo 
leg: dadores que em seguida 
vit _.nram a prefeitura para 
anunciar ao prefeito Alfredo 

Nunes tudo o que fora decidido; 
desta forma, o legislativo, que 
na verdade não tem obrigação 
de tomar tal medida, já que o 
dinheiro que entra nos cofres 
públicos é suficiente para cobrir 
todas as despesas, dar uma 
prova clara aos povo 
larroquense de sua vontade em 
vê tudo sendo administrado 
sem que os servidores sejam 
sacrificados. 

Pelo acordo firmado, o 
dinheiro do repasse do dia 20, 
que se destinaria a cobrir a folha 
de pagamento do legislativo e 
mais as despesas gerais da 
câmara, serão investidos na 
atualização do pagamento 
salarial dos professores, sendo 
que no repasse do dia 30, a 

prefeitura enviará a câmara 
os recursos que 
obrigatoriamente deve ser 
remetido mensalmente. 

O notícia do atraso no 
pagamento não aborreceu 
os servidores da câmara, 
que se disseram solidários 
aos professores, mas eles, 
não conseguiram descartar 
a expectativa de vê 
acontecer realmente as 
promessas de Alfredo 
Nunes de não deixar o 
salários dos servidores 
municipais em atraso. 

De janeiro, ao primeiro 
repasse do mês de agosto, o 
município de Senador La 
Rocque recebeu valores 
superiores a R$ 900 mil. Servidores sao favorecidos pelos vereadores. 

Ministério financia estudos de 

enfermeiros maranhenses 

A meta é prepará-los melhor para os cuidados na prevenção da Aids e na 

assistência aos pacientes aidéticos. 

Em todo o Estado do 
Maranhão já foram confirmado 
730 casos de Aids, também foi 
confirmado que 10 crianças 
contraíram o vírus HIV; para 
atuar na prevenção da Aids e 
na assistência aos pacientes 
aidéticos, enfermeiros de São 
Luiz, Caxias, Tutum, Mirador 
e Barra do Corda, decidiram 
fazer, um treinamento em 
HIV/AIDS; já no primeiro 
encontro realizado no 
auditório da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade 
Federal do Maranhão na 

capital do Estado, eles 
passaram, dez dias num 
estudo que faz parte do 
Projeto de Capacitação de 
enfermagem do Estado 
financiado pelo Ministério da 
Saúde através de um acordo 
de cooperação firmado com a 
instituição superior de 
ensino. 

Com o apoio técnico da 
coordenação Estadual do 
programa DTS/AIDS da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, serão oferecidos aos 
enfermeiros um total de 

quatro cursos, e dez oficinas 
práticas aos auxiliares e 
técnicos de enfermagem; O 
projeto de capacitação inclui 
cursos nas áreas de vigilância 
epidemiológica, saúde da 
mulher; saúde da criança e 
saúde do adulto. 

Para o " professor e 
treinador do curso, Durley de 
Aquino, os estudos 
proporcionarão aos 
enfermeiros maiores 
experiências nesses setores 
considerados essenciais; o 
professor de enfermagem, 

enfatiza que a AIDS precisa 
ser encarada como qualquer 
outra doença, daí a 
necessidade de preparar 
melhor às pessoas que 
cuidam dos portadores do 
vírus HIY "Antes de tudo é 
preciso curar a nós mesmos 
do preconceito", disse ele. 

Nos próximos encontros 
com enfermeiros os temas, 
"Prevenção do vírus HIV" e 
"Assistência aos Aidéticos" 
serão abordados por meio de 
oficinas; as datas ainda serão 
definidas 

Vende-se uma excelente casa 

situada na ruà Tupínambá, 

2509, próximo ao conjunto 

Central Parque, com garagem 

para vários carros, 2 salas. 1 

copa cozinha com armários 

embutidos, 3 quartos, sendo um 

com at ií.;f«io*. . .íus, 

banheiro social, 1 dependência 

de empregada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área 

de lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Área total:, 1.032 metros 

quadrados. Área construída: 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 



1 - 6 □ cidade □ Sexta-feira, 22 de agosto de 1997 Editor responsável: Thompson Mota 
JORNAL CAPITAL 

Celmar apresenta Programa 

de Educação Ambiental 

A Celmar Indústria dc 
Celulose e Papepl apresentou, 
na última segunda-feira, em 
Cidelândia e Imperatriz, o seu 
Programa de Educação 
Ambiental a entidades, 
instituições municipais e 
Organizações Não- 
Governamentais - ONGs - 
ligadas ao meio amebiente. O 
programa, lançado pela 
empresa em junho do ano 
passado, também será 
apresentado durante esta 
semana nas cidades de São 
Pedro da Água Branca, Vila 
Nova dos Martírios e São Luís, 
e no início de setembro no 
município de Açailândia. 

Em Imperatriz, a 
apresentação do Programa de 
Educação Ambiental foi 
realizada com a presença de 
reperesenlantes de vários 
órgãos, como Ibama, Emater, 
Associação dos Municípios da 
Região Tocantina, Associação 
I.alino-Americana de proteção 
Ambiental, lucra e outros. As 
diretrizes do projeto da Celmar 
foram abordadas pelo 
engenheiro Paulo Lobo, 
coordenador de Meio 
Ambiente da empresa. 

"O objetivo deste encontro 
de hoje é reunir o maior 
número possível de 
colaboradores para 
trabalhando juntos 
alcançarmos melhores 
condições de vida em nossas 
comunidades", explicou Paulo 
Lobo. "Ao longo desses meses, 
realizamos inúmeros 
levantamentos técnicos sobre o 
ecossistema da região para 
podermos montar uma 
estratégia de atuação", 
ressaltou. 

O programa ganhará um 
conteúdo didático a partir do 
mês de setembro. Para isto. 
serão treinados 120 educadores 

Elisabete Braga, consultora de Educação Ambiental da 
Celmar 

ambientais, representantes das publicação "Muda o Mundo. 
várias entidades conveniadas, 
para atuarem como 
multiplicadores do projeto. 

De acordo com Elisabete 
Braga, especialista em 
educação ambiental e 
consultora do programa da 
Celmar, a medida poderá 
contribuir para uma nova 
consciência ecológica. "De fato, 
isto pode efetivamente 
incorporar a educação 
ambiental às instituições 
educacionais, tendo como 
principal instrumento a 

Raimundo!", editada pela WWE 
- Fundo Mundial para a 
Natureza", argumentou 
Elisabete. 

O engenheiro Paulo Lobo 
concluiu sua apresentação do 
Programa Ambiental 
chamando a atenção das 
entidades para a preservação 
do meio ambiente. "O futuro da 
qualidade de vida de nossa 
região depende do trabalho que 
hoje fizermos em conjunto em 
defesa do meio ambiente", 
enfatizou. 

■ Concurso Público 

A prefeitura colocou à disposição 1.561 vagas, que 

devem ser preenchidas com os aprovados pelo 

A prefeitura de Imperatriz 
já definiu a data da realização 
do Concurso Publico 
obrigatório por lei O Edital 
assinado pelo prefeito lldon 
Marques no dia 20 (quarta- 
feira), define que as provas 
serão realizadas no próximo 
dia 21 de setembro, às 8 horas. 
Os locais das provas ainda 
não foram divulgados. As 
pessoas interessadas poderão 
ter acesso ao Editai no mural 
da Prefeitura. 

O Eífitai determina ainda i 
que os candidatos inscritos no 1 

concurso 

concurso devem chegar ao 
local das provas umahora antes 
do horário determinado, 
munidos de cartão de inscrição 
e carteira de identidade. 

O concurso, cujas inscrições 
foram realizadas no jieriodo de 
22 de julho a 4 de agosto deste 
ano, será realizado sob total 
responsabilidade da Comissão 
de Vestibular da Universidade i 
Estadual do Maranhão (1 'ema). 
A publicação dos nona s dos 
aprovados no Diário Oficial 
também será de 
responsabilidade da Uema. 

A Prefeitura de Imperatriz 
colocou à disposição, um total 
de l.Súl vagas, que devem 
ser preenchidas com os 
aprovados pelo concurso. 
Cerca de 3.700 candidatos se 
inscreveram. Segundo Edital, 
o menor salário inicial é de R$ 
155,00 (professor nível l),: 
para o qual foram destinadas. 
836 vagas. 

O concurso será realizado i 
com total rigor no que se 
refere às normas de 
segurança, para garantir a 
lisura do mesmo. 

SEGUMDÂ-FEIRÂ. 

DIA 25, ESTRÉIA 

A PARTIR DAS 131-155 

Imperatriz 

Notícias 
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ICOU aci izer en im SOS 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

Programa Rádio Povo 

das TOhOO às 11h45 na Rádio Capital-ÀM 

APREScMTAÇAOi FRANCISCO DO VALE 
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O sonho que se transforma realidade e conquista o Brasil 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Todo projeto se cresce 
com muito trabalho. Seja em 
que campo for. Mostrar sua 
idéia e, principalmente, fazê- 
la ganhar o apoio esperado 
por parte do público-alvo 

-'leve ser a palavra de ordem, 
>u seja, prioridade absoluta. 
Desta forma, não tenha 
dúvida, o resultado aparecerá 
antes do prazo esperado. E 
com formas de crescer ainda 
mais e ganhar mundo. 

A união de esforços, 
nesses tempos de qualidade 
total, també é fator a ser 
levado em consideração 
ainda quando a coisa estiver 
no papel. Como montar uma 

boa equipe de funcionários 
deve ser motivo de cuidado 
estudo. 

E foi isso o que aconteceu 
com a Rede Record de 
Televisão, cujas instalações 
estão montadas no bairro da 
Barra Funda, em São Paulo, 
sendo que a emissora é hoje 
uma das melhores do País e, 
cada vez mais, trabalha no 
sentido de ficar entre as 
primeiras. Vem conquistando, 
ao longo dos últimos dois anos, 
índices que conseguiram 
preocupar suas concorrentes. 
Coisa de quem já nasce gigante 
v com propósito de servir de 
elo de ligação entre o povo e o 
seus desejos prementes. 

Em junho, por exemplo, a 

Record agregou à rede as 
seguintes capitais: Belém (PA). 
Salvador (BA), Cuiabá (MT) e 
São Luís (MA). Com isso, 
passou a cobrir praticamente 
todo o território nacional, 
estando presente em 22 
capitais. Já neste ano, a Record 
entrou no ar em Fortaleza 
(CE), Recife (PE), Porto Alegre 
(RS) e Alta Floresta (MT). 
Somente essas capitais 
representam um mercado de, 
aproxidamente, 20 milhões de 
habitantes e 10% do índice 
potencial de mercado/Brasil. 

O plano de expansão da 
Rede Record começou a seis 
anos, quando houve a mudança 
do controle acionário da 
empresa. Antes, era uma 

emissora estritamente paulista. 
Hoje, a Rede Record é 
composta de 41 emissoras 
entre próprias e afiliadas e 570 
retransmissoras. Mas, o projeto 
de expansão continua e, 
segundo Demerval Gonçalves, 
superintendente da Rede, a 
expectativaé de, ainda em 1997, 
estar presente nas poucas 
cidades que não fazem parte da 
sua cobertura. Para isso, irá 
participar de editais abertos 
pelo Ministério das 
Comunicações em cidades 
importantes do País. 

Cuiaba entrou no ar, pelo 
canal 10, dia 02 de junho. Para 
marcar sua presença, a 
emissora levou o apresentador 
e cantor Marcelo Costa, que fez 

ura show na cidade, dia 01 de 
junho. Também estiveram 
presentes artistas do núcleo de 
dramartugia da Rede Record 
São Paulo. Ainda em junho, a 
Record entrou no ar em São 
Luís (MA), sintonizada através 
do canal 08. 

A TV Record de Belém já em 
caráter experimental 
inaugurou oficialmente no dia 
10 de junho. Um jantar foi 
oferecido no Clube da 
Assembléia Paraense 
Campestre, com a presença de 
autoridades, políticos, 
empresários, jornalistas, 
publicitários e clientes. NA: é 
meta da Record, cada vez mais, 
valorizar a cultura e os valores, 
além da indústria e comércio do 

Norte/Nordeste. Por isso, seus 
vários programas estão 
divulgando os trabalhos e os 
fatos que acontecem nestas 
regiões. Em especial o Quem 
Sabe...Sábado, programa 
apresentado por Renato 
Barbosa, considerado o rei da 
paródia no Brasil. Ele 
montou um quadro somente 
para mostrar os nossos 
cantores. 

Foi por isso, que fiz 
questão de fugir da forma 
tradicional de como se 
escreve essa coluna, que tem 
como meta mostrar os 
bastidores da imprensa 
local/regional. O que é bom 
deve ser valorizado 
apoiado. E só conferir!!! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
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Gêmeos Leão 

A troca de idéias e exjicri- 
Vncias com os amigos pode 
trazer um novo impulso á sua 
vida neste momento. 

N- da Sorte: 40 

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

N!y da Sorte; *27 

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

N6 da Sorte: 1 3 

Libra 

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

N9 da Sorte: 10 

Sagitário 

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

Ns da Sorte: 54 

Touro Câncer Virgem 
rri 

Escorpião 
H 

Capricórnio 

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

NQ da Sorte: 13 

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

N9 da Sorte: 29 

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

N9 da Sorte: 60 

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

N9 da Sorte: 33 

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

N9 da Sorte: 40 

Aquário 
XWA 

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

N9 da Sorte: 23 

^"q Peixes 

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

PROGRAMÍAÇAO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
13:00 Prog. Tompsom Mota 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafít Vídeo Music 
15:00 Programa II 
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 St ar 
00:30 lornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 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 - Ia 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 Capital. 

A sua onda no ar.. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat 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 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

mm 

O vereador Carlos ao lado do 

pastor Pedro Souza em pose 

especial para a coluna de hoje 

m 
m 

O elegante Sérgio Ricardo, 

em pose para a coluna, com 

seu love 

:: : 

ií 

:? 

i 

'Jen. Ciro imunes e seu amigo, que tauéémé tenente, em 

recente evento sociaí 

i 

m 

m 

m 

Um flagra da dupla charmosa Chésio Cahvçto e Júnior 

Tinto (Tosseidon Jdoteí) 

ummm cimm 
imrnm ÍSSiSSSíj 

#' i 
mm 

mmmm 
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mm ítiíii 
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Zildo Alemida e Railda Ramos 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Univatle 

Todas as informações 

Sra. Tereza Brandão 

Cursos: 

Medicina/Odontologia/Farmácia & Bloquimica/Díreito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura U Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoIívIa no Maranhão 

09B~ 738-1086 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

de idade 

AmcmKa c\ |es+a é por oorvfa ola belo ^ussora 

L-erpueiro pue es for o trocando de idade. £ em ri+mo 

de multo embalo recebera seis convidados na Boite 

onde ira ojerecer um delicioso coquetel de 

jino qosto. 

y\ 1^-- opley todos os dias estará funcionando seu 

restaurante com almoço e jantar, e aos sábados uma 

deliciosa feijoada a partir das Í2K00 e aos dominqos 

a famosa galinl\a e pato no tucupi, vá lá e confira 

gvoce tanAbem as delícias oferecidas pelo expert 

y\r mando. 

'Ví&ta da cccpudia 

Os amigos Ze^inKo e y\Aarília andam bastante 

satisfeitos co»n a visita da filKa Baniela e do neto 

Vic+or, que estão passeando em nossa cidade. 

Baniela está adorando a visita aos pais e fala que 

não tem data marcada para retornar. Besejamos 

boas vindas a nossa visitante. 

b\m flascK da aniversariante de amanKã Jussara 

ladeada pela empresária Djel >na Ouimarães 

indústria de pré-moldados e construção Ltda, 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

S 721 - 2995 

O casal Doutor LÀalvão e Socorrinba já estão de 

malas prontas rumo ao Piauí, ainda a amiga vai 

ganKar bebe, a ansiedade do casal é muito grande 

pela espera do filKao ^Ângelo. (S nos aqui estamos 

torcendo para que esse g aro tão enKa ao mundo cKeio 

de saíde; desejamos boa viagem aos amigos e um 

breve regresso. 

1 

. 

w. -:.k 

Cd casal doutor Luis Lados, /Maristela /\]oleto com 

dona M ice Lobão durante evento aqui na Lity 

L ^s+à começando o -j-inal 

de semarvay JJmpemtHa começa a j-oca^ 

com cara de cidade grande e as o 

para quem quer se divertir jd sdo 

bastante variadas. Basta saber onde ir 

para que se tenKc uma noite divertida e 

agitada. 

uji Foto Brasil 

m 

% 

I 
S 

\ 

■ 

1 
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■ mmâ 

mmi 

LAma mistura fina da Êclat Leônia e Vil ma Cuuerra 

VENHA >1 CAPfíl VEÍCULOS 
COM 1ECER TODA A UN HA FORO . 

* PREÇOS PHÜ MU CIO N:\IS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECLAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 
 g Fomi: (09S| 722-1112 Fav: (n9«) 721-2li66 
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m 
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Francisco do Valle 

João Lisboa 
O prefeito da vizinha 

cidade de João Lisboa, 
poeta Sálvio Dino 
dificilmente é 
encontrado em seu 
município. Com as 
constantes viagens para 
a capital do estado a 
cidade fica abandonada. 
A rejeição da 
administração Sálvio 
Dino poderá atrapalhar o 
projeto de reeleição da 
Governado do Estado 
Roseana Sarney. 

Fortalece 
0 ex-candidato a 

prefeito Francisco 
Holanda é o grande 
beneficiado com a 
péssima administração 
Sálvio Dino. A diferença 
de votos entre Sálvio 
Dino e Holanda nas 
últimas eleições foram 
de trezentos e cinqüenta 
votos. O prefeito eleito 
só conseguiu chegar na 
frente nas eleições 
municipais devido a 
representatividade que 
tem junto ao 
desportistas. O Esporte 
em João Lisboa fez a 
diferença. 

Brasileiro é Brasileiro 
Como não poderia ser 

diferente em Imperatriz 
foi a grande a procura de 
telefones celulares nas 
lojas de eletrodoméstico. 
A promoção pegou todos 
as lojas sem os 
equipamentos, o que 
causou uma correria 
geral dos interessados 
em adquirir uma linha 

telefônica. Como todo 
Brasileiro é mesmo 
Brasileiro os aparelhos 
chegaram no último dia da 
promoção, o que causou 
filas enormes no prédio da 
Telma na Bernardo Sayão. 
Brasileiro é Brasileiro! 

Praia do Cacau 
A Praia do Cacau 

finalmente recebe a atenção 
das autoridades políticas de 
Imperatriz. A falta de 
energia no local afastou um 
grande número de 
banhistas. 

Com a decisão de 
iluminação da Praia do 
Cacau os banhistas e os 
barraqueiros voltaram a 
sorrir. Que pena que o 
período de veraneio 97 já 
está terminando! 

Rodoviária 
Passageiros reprovam a 

estrutura do prédio da 
Rodoviária de Imperatriz. 
Ao serem abordados sobre 
o assunto os passageiros 
chegaram a afirmar que 
falta tudo na Rodoviária. A 
começar da administração 
que não se interessou nas 
reformas e ampliação da 
Rodoviária. 

Ano eleitoreiro 
Somente com a chegada 

do ano eleitoreiro é que 
teremos algumas obras 
concluídas em Imperatriz. 
Pelo menos esta é a 
expectativa doa mais 
experientes no assunto. A 
quem diga que será 
construído passarelas e 
viadutos. Imperatriz 
merece! 

Pesada 
Uma equipe de 

reportagens de peso estará 
nas ruas de Imperatriz a 
partir desta próxima 
segunda-feira (20). A 
estréia do programa Cidade 
Agora esta sendo 
aguardada com muita 
expectativa por parte da 
população local. Três 
unidades móveis equipadas 
com Rádios UHF e 
telefones celulares irão 
deixar os ouvintes na 
freqüência Am mais 
informados. 

Credibilidade 
O objetivo do âncora do 

programa Conor Farias é 
continuar levando ao 
conhecimento das 
comunidades a notícia com 
credibilidade. 

Além da participação 
ativa da equipe de 
reportagens nas ruas de 
Imperatriz, o programa. 
Cidade Agora também terá 
os comentários do 
jornalista Francisco do 
Vale. E pra valer. 

Flu 
Finalmente o tricolor do 

Mourumbi conseguiu 
arrancar uma vitória no 
Campeonato Brasileiro da 
Primeira Divisão. Mesmo 
conseguindo um bom 
resultado o tricolor das 
Laranjeiras continua sendo 
o pior time da competição. 
O time carioca a muito 
tempo não vem 
conseguindo formar um 
bom elenco para às disputas 
das competições regionais e 
nacionais. 

Deu na Imprensa 

!:ES, 

A ex- vereadora Conceição Formiga continua forte no PSDB 
- partido do presidente da república Fernando Henrique Cardoso 
e do deputado federal Sebastião Madeira. Nem mesmo a derrota 
nas últimas eleições fez com Conceição Formiga vinhesse a se 
desanimar. Mais forte do que nunca, a simpática representante 
das mulheres esteve nos visitando e garantiu que se depender 
dela seu nome será lançado nas próximas eleições. Caso 
Conceição Formiga venha a eleger será uma virada na política 
local que nunca teve uma mulher representando a região na 
Assembléia Legislativa do Estado. E um bom nome. 

1 
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Na foto o vereador Otair Moreira, criador do Cidade Alerta local 

Ondas Curtas 

® 

® 
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® 

® 
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Michelângelaou Disneylândia... 

Não importa... 

Tudo é fantástico!!! 

A coordenadora geral do Sistema Nativa... 

Tá com a corda toda... 

Ela só não gosta de futebol. 

Mais esta jogando um bolão. 

E por falar em bolão..." 

Neste final de semana o timaço da Capital 

Volta a campo com todo Gás. 

Um toque esperto ao companheiro... 

Elson Araújo. 

Este sim, é o melhor da América Latina. 

Palavra de Thompson Mota. 

André Paulino D' Albuquerque...Uma representatividade! 

Claudir Porcínio continua dando um show. 

A humildade e o talento... 

Sempre são duas peças fundamental... 

Na vida de um profissional. 

Estas qualidades, Porcínio tem de sobra. 

Virgem que riqueza II 

O Flu venceu uma! 

Hoje é dia de 

filé a palito! 

Wm •' 

W:^ 

Os Ftantasn - Aiminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01-Enfermeiro do 

trabalho 

100- Vendedores 

externos 

01-Representante 

01- Cozinheira 

01- Encarregado 

de armação 

01-Zelador 

lASORATORI O ClcSIO FONSECA 

; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CAMpANhA PELA PONTE 

Cf AN li A NOVAS AdESOES 

Durante os anos em que pontificamos nas páginas 
de O Progressom com a coluna "Gente & Negócios", 
por várias vezes foi abordado o tema sobre a 
necessidade da construção de uma ponte, ligando 
Imperatriz ao vizinho estado do tocantins na interligação 
com o povoado de Bela Vista, do outro lado do rio. 
Mudamos de casa e, através de "Informes Especiais", 
já tivemos a oportunidade de voltar ao assunto, batendo 
na tecla de "Ponte da Amizade", cujas obras envolveram 
certamente os governos do Maranhão e do Tocantins, 
numa reálizaç~co de parceria que resuntaria em redução 
de custos para os cofres de ambos os Estados. 

É com grata satisfação que este colunista vem 
acompanhando os esforços do companheiro Claudir 
Porcino (TV CRC/BAND) na defesa da construção da 
ponte da amizade, veiculando na telinha, a questão 
levantada por nós há bastante tempo na área da mídia 
impressa. 

Surge agora uma nova adesão em prol da construção 
dessa ponte de vital importância, tanto para o 
escoamento da produção e das demais riquezas como 
para o surgimento de novas atividades, sendo uma delas 
a criação de um pólo de desenvolvimento* turístico na 

I giào. 

B 

Estou falando do que foi dito pelo companheiro. A 
ponte da amizade precisa do empenho de todos nós, da 
sociedade, do povo e das autoridades, para se 
transformar em realidade. 

De preferência, erguida em blocos de concreto! 

Mercado- 

fCnctnoelro- 

PoUpANÇA 

Hoje... 1,23% 

Amanhã...... 1,24% 

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

Uíír (FecíeraI) 

| R$  R$0,9108 
UrÍÍ (MUNÍcipAl) 

[Agosto/97 R$09,11 

UÍR (EsTAdllAl) 
Agosto/97   R$20,21 

UPC (FEdERAl) 
Agosto/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 21.08.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 21.08.97, 

RS : L   11*50 

SaUrío Mínímo 

Agosto/97 R$.120,00 

SaUrío FamíUa 

Julho/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

FoLcLore 

Comemora-se, o Dia do Folclore. 
Trata-se (segundo o Aurélio) do conjunto ou estudo 

das tradições, conhecimentos ou crenças de um povo, 
expressas em sua lendas, canções e costumes. 

Vale o registro com os cumprimentos da 
Otorrinocenter, ali na Luis Domingues sob o comando 
do Dr. Tadeu (721-8921 e 722-2930). 

Í-A: 

Nos 22 anos da revista Playboy, a 

aconsagrada publicação reservou 26páginas 

para o ensaio fotográfico mais comentado e 

esperado do ano - o da estretíssima Marisa 

Orth, a Magda do programa golbal Sai de 

Baixo. Na página 40, a entrevistada do mês 

é a Magic Paula, a bela supercraque do 

nosso basquete. Ela fala sobre a idolatria, 

rivalidades, política, cantadas (até de Pelé), 

sexo, paixão e basquete. Nas '20 

Perguntas a presença da jornalista Ana 

Paula Padrão (Globo). Sem falar nas tantas 

outras atrações veiculadas em agosto pela 

sua Playboy. Via Dimapi. 

Humor 

Frustrada, a mulher de Colombo: 

- Escuta aqui, ó Cristóvão, não é o ovo 

que tu deves pôr em pé! 

(Playboy/ Out/96) 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getulio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € riO/TC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740, Centro, fone: (098) 723.2323. fax; (098) 723.1109 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gelúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624, fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560, Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

MOTÉIS 

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

SEXSHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadmho (em frente "ao B1G BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 

SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (^ventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098) 721.7717.' 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 

FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savão d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha), 
fone: (098) 722.'3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119, Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Virgas, 1863, esquina c/a Alagoas, fone; (098)721.3565 

CANTINAS 

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

BARES E RESTAURANTES 

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

LOCADORAS - VEÍCULOS 

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piaui. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605, fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domingues. 1599. fone: (098)721.7182. 

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

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

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão c edição de documentos e textos cm geral 
 9 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

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

contribuindo para o crescimento da cidade através de sua rígida mas sempre inovadora ação voltada para o ensino e o aperfeiçoamento contínuo do homem. 

Sob a Direção da dedicada e experiente Irmã Janice (com o apoio de suas auxiliares Iara Paiva. Mônica Marques e Vilma de Lima Silva), e responsável pela base 

educacional de várias gerações de homens e mulheres se destaque na Região e no País, a Escola Santa Terezinha merece todas as nossas homenagens e o reconhecimento 

da sociedade pelo laborioso trabalho realizado em Imperatriz durante essas quase oito décadas. 

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim tim 
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Saúde da Família será Implantado em Imperatriz 

O Programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde 

0 prefeito Ildon Marques já 
anunciou a implantação do 
programa "Saúde da Família". O 
objetivo é prestar assistência à 
domicílio, ou seja, equipes 
formadas por profissionais da 
área da saúde irão através de 
visitas regalares prestar 
atendimento de casa em casa, 
principalmente nos bairros mais 
carentes e que sofrem com a 
falta de infra-estrutura. 

Técnicos da Secretaria de 
Saúde do Município estão 
elaborando o | irojeto que poderá 
ser viabilizado ainda esse ano. 
"A saúde será municipalizada, é 
um processo irreversível, pois 
todas as providências estão 
sendo adotadas. Hoje, 
Secretaria Municipal de Saúde 
do Município e Conselho 
Municipal de Saúde, estão 
juntos nessa luta. E esse 
também é o meu desejo, assim 
como o da. governadora 

Roseana Sarney e do Secretário 
de Estado da Saúde, Dr. Marival 
Lobão. E com essa autonomia 
que um futuro próximo 
estaremos desfrutando, 
poderemos a nível municipal, 
com o apoio das esferas 
estadual e federal implantar 
novos programas e projetos que 
intensificarão as ações básicas 
da Saúde e entre elas o "Saúde 
da Família", para proporcionar 
a população melhor qualidade 
de vida", declarou o prefeito 
Ildon Marques. 

E quais as propostas do 
Programa "Saúde da Família"? 
O reconhecimento da saúde 
como um direito de cidadania e 
que expressa a qualidade de 
vida; Eleição da família e de seu 
espaço social como núcleo 
básico de abordagem no 
atendimento à saúde; A 
intervenção sobre os fatores de 
risco aos quais a população está 

exposta; A prestação de atenção 
integral, continua e de boa 
qualidade nas especialidades 
básicas de saúde à população, 
no domicílio, no ambulatório, no 
hospital; 0 estreitamento do 
relacionamento comunidade/ 
equipe de saúde/prefeitura. O 
"Saúde da Família é antes de 
tudo um Programa Para 
Prevenção, Educação e 
Tratamento da Saúde do Povo. 

As famílias que serão 
atendidas pelo Programa 
"Saúde da Família", receberão 
visitas regulares de equipes 
compostas por agentes 
comunitários de saúde, médico, 
enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem. As visitas e os 
serviços da equipe do "Saúde da 
Família" diminuem as 
necessidades das famílias se 
deslocam até os hospitais e 
centros de saúde, muitas vezes 
distantes de suas casas. 

m. 

■IR 

■ 

Agentes de saíde dirante encontro de formação 

Equipes visitam pacientes em suas casas 

As equipes do "Saúde em 
casa" ( ou Saúde da Família) 
serão treinadas para atender 
todos os membros da família, 
desde as crianças e os 
adolescentes até gestantes e 
idosos, executando consultas 
médicas é de enfermagem. E 
prestando serviços básicos de 

saúde, como vacinações, 
curativos, injeções, 
nebulizações, além da coleta e 
encaminhamento de material 
para exames de laboratório. 
Esse serviço proporcionará 
condições de melhor controlar 
doenças contagiosas na família 
e na comunidade. O Ministério 

da Saúde dispõe de recursos 
para investir em Programas 
como esse, em parceria com o 
Município, que entrará com a sua 
contrapartida. 

0 "Saúde da Família", é um 
programa inédito a nível de 
Brasil. E uma experiência que 
está dando em municípios como 

FORTALEZA 
A IP. 

APARECiDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E HCM 

Curitiba (capital) e Londrina - 
Paraná, Assis - SP, Br umadinho - 
região metropolitana de Belo 
Horizonte e Campina Grande - 
Paraíba, entre outros. 

Imperatriz, com seus 
problemas estruturais, 
principalmente na área de saúde 
merece e terá o Programa de 
"Saúde da Família" ou Saúde em 
casa. O prefeito Ildon Marques 
reconhece que saúde é um 
direito de cidadania e o Programa 
já anunciado por ele busca 
objetivos e não apenas repete 
caminhos ou trajetórias de 
outras administrações. E algo 
novo, promissor e que será 
concretizado tão logo seja 
montado a estrutura necessária 
numa parceria município/ 
estado/governo federal. 

1 m 

I 
Carlos Amorim, secretário de Saúde 

Treinamento sobre t 

leishmaniose termina hoje 

Depois de cinco dias formação de multiplicadores 

Iniciado segunda-feira, dia 
18, e será encerrado nesta 
sexta—feira, dia 22, o 
Treinamento para formação de 
multiplicadores sobre 
leishmaniose tegumentar 
americana, no auditório da OAB- 
MA, em Imperatriz, na rua 
Simplício Moreira, Centro. É 
uma promo.ão da Fundação 
Nacional de Saúde - Secretaria 
de Estadi da Saúde e Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, 
Secretaria Municipal de Saúde, 
em regime de parceria. 

O objetivo dessa capacitação 
é formar novos agentes 
multiplicadores de informações 
para orientar a população dos 
municípios da Região Tocantina, 
sobre essa doença 
(leishmaniose), também 
conhecida por ferida brava, 
leéshe,. úlcera das matas e 
leishmaniose cutâneo-mucosa. 
E transmitida por um mosquito 

será concluída 
chamado flebótono e conhecido 
por asa branca, birigui, asa dura, 
cangalinha, mosquito palha, etc. 
Ele é mais encontrado em 
lugares úmidos, escuros, onde 
tem muitas plantas, às vezes 
perto de casas. Animais 
silvestres que tem leishmaniose 
no corpo e convivem com o 
mosquito flebóton: rato 
silvestre, preguiça, e até os que 
convivem diretamente com o 
homem, como o cachorro, por 
exemplo, se constituem em 
reservatórios da doença. 

Após a picada do mosquito, 
2 a 3 meses depois, aparece 
uma pequena ferida que vai 
aumentando de tamanho até 
formar a úlcera que é a lesão 
mais comum na doença. Não é 
transmitida de pessoa a pessoa, 
é preciso haver a participação 
do mosquito. 

Todo caso suspeito de 
leishmaniose deve ser 

encaminhado à unidade de 
saúde para confirmação. E entre 
os procedimentos estão: 
realização de um teste na pele 
chamado intraderriiorreação de 
montenegro (IDRM), que é lido 
após 48 horas e ainda coleta de 
sangue para exame em 
laboratório especializado. 

Eslava prevista a presença da 
Dra. Maria Leide Wan-DeLRey 
de Oliveira, coordenadora 
Nacional de Dermatologia 
Sanitária, no treinamento sobre 
leishmaniose tegumentar 
americana. Mas, devido a outros 
compromissos, ela designou a 
técnica Flávia Tavares S. Elias 
para representá-la no evento. 
Aproveitando a oportunidade, 
serão repassados algumas 
recomendações para a 
Campanha de Intensificação de 
Diagnóstico da Hanseníase, a 
ser deflagrada pelos 
municípios.. 

smm oo 
um 4 mm. - 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Lxpivss.., Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
, tambc.m o tranporfc de carga o cnconK^ndas no Maranhão e outros 

ao Cliente tsiad..sdu Pàís. 

$r 
Txprossa Açailândia, tránpurlandí) cargas 

pontualidade, segurança c responsabilidado. 
encomendas com 

: ■ 
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B/C - O poÍNT do seu fiml ds semana 

Programação do final do Verão/97 

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

Setembro 

/// Faimp - Festival Aberto Imperatrizense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

> % 

Sexta: Seresta 

m ■mt. m. 

Restaurante BIC 

con cardápio mmo. 

mcm e emic neaco 

GRATUITO 

: 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

Bic, ijmstm à km mtp 

Segunda-feira, dia 25 

r e 
AM 

y 

Conor Farias Frederico Luiz 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

Cidade Agora das 08h00 às 1 IhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 
WÊÊÊ* 

L':;' 
■--r 88BH8W 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás 12h00 - 

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

■ ■ 

////■ 

A 

- 950 Khz -10. 

uXíM.. 

wats de potência 
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Prefeito Municipal visita sede da Lid 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

LID 
O presidente Couraça 

não deixou que o 
futebol amador de 
Imperatriz, voltasse a 
entrar em crise e logo , 
tomou as providências. O 
prefeito Ildon Marques, 
esteve na quinta feira á 
noite na Lid , onde 
conversou 
de mor adam ente com os 
dirigentes . 

() prefeito disse que o 
estádio continua 
liberado para o futebol 
amador, que a liberação 
para os evangélicos foi 
definida no ano passado 
, e que faltou apenas a 
Sedei comunicar quando 
da negociação com a Lid. 

Prefeito 
lldon Marques cedeu o 

estádio para os 
evangélicos no ano 
passado. Embora 
reconhec e nd o que o 
prefeito queira dar a sua 
parcela de colaboração a 
Igreja Assembléia de 
Deus, eu volto a bater na 
tecla que estádio de 
futebol e pra se jogar 
bola e não pra realizar 
encontro evangélicos. 

Sabe m os que o 
prefeito tem todos os 
poderes para mandar e 
desmandar nas 
repartições públicas e 
demais setores do 
Município, mas daqui 
fazemos um apelo ao 
chefe do executivo local, 
que não libere o estádio 
pra este tipo de evento. 
Prefeito a grama do 
estádio precisa de 
cuidados especiais. 

Liberou 
O prefeito de 

Imperatriz, em conversa 
com os dirigentes 
,.liberou o estádio para a 
realização de jogos na 
quinta feira á noite , sem 
que os dirigentes paguem 
a taxa de iluminação que 
estava sendo cobrada 
pela Sedei. 

0 prefeito disse que 
sempre apoiará o futebol 
amador . lldon , afirmou 
que,o compromisso com 
os dirigentes será 
cumprido , ele se referiu 
a liberação do estádio e 
as dependências do 
mesmo para 

funcionamento da Lid. 
O prefeito pediu 

desculpas aos dirigentes 
e prometeu está sempre 
ao lado do desporto 
amador. 

Sampaio 
O time da Bolívia 

querida já definido , os 
jogos da primeira fase do 
campeonato Brasileiro 
da terceira divisão, 
confira: 

31/08 - Santa Rosa x 
Sampaio 

07/09 - 4 de Julho x 
Sampaio 

10 / 09 - River x 
Sampaio 

13/09 - Sampaio x 4 de 
Julho 

21 / 09 - Sampaio x 
Santa Rosa 

Sei. Brasileira 
No último Rankimg da 

Fifa, o futebol brasileiro 
mais uma vez continua na 
primeira posição, 
confira: 

1) Brasil - 71, 93 
Pontos 

2) Espanha - 63,20 
Pontos 

3( Dinamarca - 61,83 
Pontos 

Amador 
Jogos do final de 

semana 
Sábado 23 /09 
Ajuventus x Novo 

Horizonte 
Domingo 
Plaza x Riengo 
Botafogo x Volta 

Redonda 
Americano x Bananal 
Tiradentes x 

Portuguesa 

J. Lisboa 
O treinador Edmar 

Pereira realizará logo 
mais as 16 horas , no 
estádio Cafeteirão , o 
coletivo apronto da 
seleção local visando o 
jQgo do próximo domingo 
na Cidade de 
Tocantinópolis, no 
pjstado do Tocantins. 

Edmar Pereira , não 
contará com o jogador 
Duílio que sentiu o 
tornozelo e está entregue 
ao departamento médico. 
A Novidade será o 
jogador Valdo , a nova 
contratação para o 
Copão. 

Prefeito de Imperatriz foi explicar porque vetou o estádio 

. O Prefeito de Imperatriz, 
lldon Marques de Sousa, 
esteve na quarta feira 20. no 
horário noturno na Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
após ser convidado pelo 
presidente da junta governativa 
do futebol amador José Artur 
Moura dos Santos ( Couraça). 

O Prefeito lldon Marques 

disse que o estádio foi cedido 
para a igreja evangélica desde 
o ano passado e pediu 
inclusive desculpas aos 
componentes da junta e os 
dirigentes do futebol amador , 
por não ter comunicado , 
através da Sedei. Ildon 
Marques, colocou ainda que 
sempre honrou os seus 

compromissos e com o futebol 
amador não será diferente. Ele 
afirmou ainda que 

se depender do poder 
público municipal , o 
campeonato amador deste ano 
, será o melhor de todos os 
tempos. O prefeito , disse que 
o estádio será liberado 
conforme o que foi convidado 

entre Liga e Sedei, e mais: a 
rodada dupla de quinta feira irá 
acontecer , sem que os times 
paguem a taxa de iluminação , 
a princípio cobrada pela Sedei. 

O prefeito Ildon , saiu 
bastante elogiado da reunião 
pelos dirigentes , que ficaram 
satisfeitos com o seu 
posicionamento. 

Sampaio Correia estréia na segundona 

A Bolívia é o único representante do Maranhão na terceira divisão 

O Sampaio Correia , único 
representante do futebol 
Maranhense na terceira divisão 
do Campeonato Brasileiro, fará 
a sua estréia no próximo dia 31 
eni Belém do Pará 
enfrentando o time do Santa 
Rosa. 

O Presidente da Federação 
Maranhense de Futebol , 
Alberto Ferreira , indicou o 
time da Bolívia mesmo sem ter 
participado do Campeonato 
Maranhense deste ano, 
seguindo o exemplo do Moto 
Clube , que está na segunda 
divisão , e não disputou 
Campeonato Estadual. 

O Presidente do Sampaio 
Deputado Estadual , Manoel 
Ribeiro disse que este ano , o 
seu time entrará no 
Campeonato .buscando 
com muita garra e 

C 
m 

* m 
i 

Sampaio tem adversários definidos 
determinação- , a 
classificação para a série, 
"B ", no próximo ano. 

O outro time que foi 
indicado para representar o 
Estado do Maranhão , é o 
Cavalo de. Aço , mas o seu 
presidente Conor Farias, 

devido os desmandos da 
atual administração da 
FMF, resolveu deixar o 
time sem participar. 

Confira os jogos do 
Sampaio, na primeira fase. 

31/08 - Santa Rosa x 
Sampaio - "Belém 

04/09 - Sampaio x River 
- São Luis - t 

10/09- 4 de Ju\M x 
Sampaio - Piripiri 

13/09 - River x Sampaio 
- Teresina 

21/ 09 - Sampaio x Santa 
Rosa - São Luis. 

Liga Imperatrizense define rodada 

Campeonato amador de Imperatriz tem jogos no final de semana 

W':-: 

a 

Horário ; 10: OOhs 
Americano x Bananal 
Local : Laminadora 
Horário : 9:00hs 

Tiradentes 
Portuguesa 

Local : Lowem 
Horário: 16 : 00 hs. 

Plaza é um dos times que jogam no final de semana 
O Presidente da lid , 

Couraça após conversar com 
o prefeito Ildon Marques, 
resolveu definir a rodada do 
futebol amador para este 
final de semana. 

Couraça mais uma vez 
elogiou a atitude do prefeito 
, e espera a partir de agora 
que o campeonato amador 
possa ser realizado com 
sucesso. 

O presidente afirmou 
ainda que o prefeito , além de 
ceder o estádio para os jogos 
, demonstrou que está lado 
a lado com o futebol amador 

, lisentando os times da taxa 
de iluminação dos jogos que 
serão realizados na quinta 
feira , a noite no Municipal. 

Confira os jogos do final 
de semana> 

Sábado 23 / 08 
Ajuventus x Novo 

Horizonte 
Local: Campo da Lowem 
Horário ; 16 : OOhs 
Domingo 24 / 08 
Plaza x Riengo 
Local: JV Liderai 
Horário : 8: 00 hs 
Botafogo x Volta Redonda 
Local: JV Liderai 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

1 AOM ¥@€11 

isroiNnfm @ Bmn» 

Venha e comprove! 

/à 
\ 

v/r 
í 

m 
\ 

j l/vy 
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FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS SA 

CGC 23.274.194/0001-19 

0. 
Brasil 
EM ACAO 

MINISTÉRIO 
DE MINAS F F.NE ROÍA Eletrobrãe 

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTROS RESERVAS N0 03/97 

EDITAL DE RECRUTAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., através do Departamento de Suporte à Admtoatraçáo de Pessoal, reaBzará Processo Seletivo Externo para a formação de Cadastros Reservas para o. cargos cccratairtes doa quadros apresentados no item 2. mediante condições oonrt 
das neste Edital. < 

A classificação doe candidatos sori regionalizada nos seguintes Pólos; 

• Gotea; abrangendo BrasilIalDF). Goiás{GO)1 Distrito de Araporà(MG) e Gurupi(TO),. 

• Minas Gerais: abrangendo Minas Gerais MG. exceto o Distrito do Araporô) e o município de PodrBHUlho(SP). 

- Rio de Janeiro: abrangendo Espirito Santo(ES) o Rio de JBneiro(RJ). 

• São Paulo: abrangendo Paraná e São PautolSP. exceto o município de Pedregulho). 

Os candidatos aprovados em todas as ©tapas do Processo Seletivo Externo serão chamados, em função das naoessidactes da Empresa e de acordo com a classificação obtida no Cargo a que concorreram, a assinar Contrato Individual de Trabalho com FURNAS CENTRAIS 
ELÉTRICAS SA.. o qual ee regerá pelos preceltoe da CLT. sujeitando-se às normas interna» e ao Plano de Cargos e Salários da Empresa. , 

O desenvolvimento de todas as ©topas do presente Processo Seletivo PúbTrco será realizado sob a responeabrídade técnica e operacional da FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESP RJ, com exceção da Enlravtete Técnica (quando requerido pelo cargo), da Ava 
liação Médica e do Treinamento (quando requerido pelo cargo), que serão de competência de FURNAS. 

2. QUADRO DE CARGOS 

NÍVEL; SUPERIOR COMPLETO . ^ _ .- - - - — ^ 

Engenheiro(Eletricisf8 A) 
Salário: RS 1.407,63 
Taxa de Inscrição; R$ 60,00 

Ooiás, Minar Gerais, Sâo 
íaul o e Rk) de Janeiro 

Curso Superior completo cm Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Elétrica com «nfase 
em Eletrônica. 

Experiência orinima de 03 (três) anos cm 
amadas atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefes. 

Registro ou protocolo no Órgão de Classe 

Estudos, corai ssicoamovtD, ensaios e 
manutenção de eqoipameotas principais e 
auxiliares de Usinas Hidrelétricas oou 
Subestações. 

EngeoheiroCEIaricista B) 
Salário; RS 1.407.63 
Taxa de Inscrição: R$60,00 

Goiás, Minas Gerais, Sflo 
Paulo e Rio de Janeiro 

- Curso Superior completo era Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Hélrica cora énfese 
era Eletrônica. 
- Experiência mínima de 03 (três) anos cm 
uma das atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefas. 
- Registro ou protocolo no dfcgao de Classe 
Coraoetente 

Estudos, corai ssionaroeoto. ensaios e 
manutenção do equiparamtos e sisUmas de 
controle, proteção e medição, principais e 
auxiliares, de Usinas Hidrelétricas e/ou 
Subestações. Operação e/ou análise de 
Sistemas Elétricos de Potência. 

Engenhei io(Telecotminicaçôes) 
Salário: R$1.407,63 THU tic DtiuJyaw. n#eo,<Vk 

Goiás. Minas Gerais, Sâo 
Paulo e Rio de Janeiro. 

- Curso Superior completo cm Engcnhana 
de Totecomunicaçôes oa Etenênica ou 
£no*nkAn» Vüfiiai com ênfase em 
Settênioa ou em Telecoraunicaçôes. 
- Experiência ralnirna dc 03 (três) anos ora 
uma das atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefes 
- Registro ou protocolo no órgão de Classe 

Estudos. operação, cornissionamonto. 
en saios e manutenção de Eqripaniontos c 
Sistemas de Telecomunicações. 

Engcnheiro(Mccânico) 
Salário; RS 1.407,63 
Taxa de Inacrição: R$60.00 

Goiás, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. 

• Curso Superior completo em Engenharia 
Mecânica. 
- Experiência mínima de 03 (três) anos em 
uma das atividades teiookmada» na Síntese 
das Tarefas. 
- Registro ou protocolo no Ótigío de Classe 
ÇvtBVCtMIitS ——    

Estudos, coraissiooamen», ensaios e 
maruneoçao de equipanentee principais e 
auxQkres de Usinas Hidrelétricas etou 
Subestações. 

m&mm  * : , 

GOIÁS 

Sul -SBSQ 02Blooo "B"- Ténxc - Plreo HMoCEP 70312-970 -BnuOia - DF. 
- TAGUATTOGA - C 5 - Lote 3 - Icja 2 Ccelro - CEP 72001-970- Tagwlkga-DF 
íraímAL DE GOIÂNIA. Praga Dr, Pedro LadoViBoTaxeiran -Csnta>-CEP 74001-970-Grâtaia-GO 
- CAMPINAS-Av.AaJunguín. 6464-St C«B.jâna» • CEP 74501-970 ■ Goiânia -OO. 
- NTQlTELÂhDIA - Av. N. Sta. DabaiSa, 150 - Centro -CEP 764204)00 -Niqudíbidii - 00. 
MARANH.LO . 
- IMPERATRIZ - Av. Doigival Pmhréo de Soo» M -CratasCEP 65900-970 - Impentm - MA 
VWASGWRAtS 
-MONTES CLAROS - PragaDoate Ol«v««, 149 - Cenlro - CEP39401-970 - Monto» Clarw • M3 
TOÍ1ANTIS i -PA1MAS-AANO20-Chaj. 1-U S/6 - A. Neida«to.CHP770J4-970-Pdm«s-TO 
■ ARAOUAlNA - Rua Adeaur Viocnlo Femâra, 1314-CtBtroCEP 77804-970 -Aragamna-TO 

NONAS GESA1S 

- CENTRAL DE BELO HORECNTE- Av. AfooaoPaiA 1270 -Castro - CEP 30130-900 -BclnHcrirciite - MG 
- PASSOS - Rua Jdo d# Braroa, 311-OaaÉro -CH'3790(MKK) -Ptasoi - MG 
SÂOPAinxt 
-FRANCA - Prag»DtaidEwtaak, 1800 - Centro - CEP 14400-970 - Franca - SP. -SÂOJDSÉ.PORTOPRFTO.Ri.,Prodrotod»Mor«a«.3M7-Ore»r9-Cgl500l-i>79-^oJ«édnRiq^.SF J 

W< > BR JANEIRO 

NÍVEL: Io GRAU COMPLETO 

Eletricisa de Linhas is TranSírisaao 
Snlário; R$ 552,27 
Taxa de Inscrição: R$25,00 

Goiás, Minas Crciais. Rio dc 
Janeiro e Sâo Paulo, 

- Curso dc Io Grau Completo. 
Idade máxima de 21 aoos. 

- Sexo masculino. 
- Aptidão Física c adaptabilidade para 
gabalhv sm aihitau ritvate.   

Executar nianutenção de linhas de 
transmissão cm alva tensão, acima de 13Í 
KV." 

- CENIRAL DE VITÓRIA - Av. fcrâraoMootoiro, 310-Cret(o - CEP 29001-ATO - Vitória - ES, 
- CARAPINA - Rua ^Quadra M -LI 02-CM»pí«»CEP 2916»-970-Serr»- ES 

Kfavo. 64 -Tém» -CEP 20001-970-Rio de Janeiro- RI 
- FDESICGNIC VARGAS - Av. Prosideirts Vbbm. 3077 - Tíneo - CEP20217-970- R» <Je Jaaetro - RJ 
- BONSUCESSO - R«a Dc«a lubal, 15Í - CEP 21032-970-Rio Janeiro-RJ 
- CAMPO OlANCe - Praça I>. RaulBoavontiu», 01 - C.PP 23051-970 - Rio Oo Janeiro - RJ. 
- COPACABANA - Av. N. Sn. de CofAcMbana, SéO - Loja A - CEP 22022-970 ■ Ri» Jo Janeiro, - MfeR - Rua M» d# Cmz, !«2 - Loja B - Saka 3 •«-CBP20722-970 - Rio de Jandro, 
KtOITT JAWaRft Ohnkif^i 

SiO PAULO 

re^nrriarturumtijTMimnvr' i - AFORA DOS REB - PmçaLoçn Tiovi», 142 -Caetro - CEP 23900-970 - Angra dr* Rara - RJ 
-CAMPOSDOSGOYTACAZES- Pnja. Wtkíoo Salvidcf, 53-Ceoíro-CEP2800)-970 - Campe» dca (jojlwaAn-RJ, 
- NHERÓI - Rua vúamte cto RioBfsnoo, «1 -Centro- CEP 24001-970 - Niterói - RJ. 
- NOVA IGUAÇU-Roa Otávio Tarjnmo, 87 - Ceuta. - CEP 2S001 -970 - Nova igasça - RI 
-VOI.TA WIXKDA. Av. A* ínMhtá™. 570- Qwitro-ÇP^27251-970-Yyfo)Ra}0"^ "  

- CAMPINAS - Av. Pmuréoo Güíítto, 889 -Conta. - CEP 13012-970 -Canpa» - SP, 
- CENTRAL DESAO PAULO - Av. fterte* MtU, •/(«•-Canta. - CEP01051-970 - S»o Pauto - SP 
- GUARULUOS - Pms* Getólio Vaga. 215T221 - Centa.-CEP 07001 -970 - Ouamlho» - SP 
- MOCa DAS CRUZES -Roa PreaMente Rodrigues Alvn. 195- Ootro -CíP 08701^70 -MogidnCimaa - SP 
- SOROCABA -Roa SàoBmfc, 232- Canta»- CEP l#00I-970-Sorooaba- SP. 
PARANÁ 
- IVAIPORÃ-Av. Soe» Nave», 777 - Centro • CEP 8687<W)00 -Ivaipori -PR 
. INTERNACION4T. FOZ DO IQUAO f - Pne.CNriBo Vanw. 72 - CEP 85851-000 - Fy» teTyeay ■ pg,  

CONDIÇÕESIPRÉ-REQIIISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
• ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos até 10/09/97; 
- Para o cargo de Eleíricista de Linhas de Transmissão, ter no mínimo 18 (dezoito) ano» © no máximo 21 (vinte e um) anosaté 10/09/97 e ser do sexo masculino, ,orr,jrrr, . .. . - r-^^, io a. artiao 12V 
■ ser braerteiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade do direitos o obrigações dvts e gozo dos dtrelto» pollhoos (Decreto n® 70436. do 18/04/72, e ConsWuKjao Federal, pa gra 
• ser cumprido o serviço militar ou dele ter sido dispensa do, se do sexo masculino; 
• ter a situação regularizada perante a Legislação Eleitoral; 
• ter condaWo, até 10/09/97, o curso exigido para o cargo a que se candidatou. 

requisitos fixados desde o término do período de inscrição, não sendo considerada qualquer OBSERVAÇÃO: A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente se o candidato não comprovar, no ato de nomeação, que jé satisfaria a todos os 
sttuaçüo adquirida após aquela data. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 
• documento ofldal de identidade (que contenho retrato) e xerox que floará retida; 1 

• Requerimento de Inscrição fornecido no locai, completa b corretamente preenchido e aeeinado;   . . ., . „ -gQ cumerimenta dos Requisitos Básicos estabelecidos no Item 
• dedareçâo, constante do Roquertnento de Inscrição, firmada sob se penas da Lei. de que possui os demais dooumontos compro bato rios dae condições exi^dae para a insctiçâ.. Vale reeaalter que «anpn 
2 (Quadro de Cargos) implicará a Eliminação do candidato, independentemente dos resultado® obtidos nas provas; 
• comprovante de pagamento da taxa de inecrição. 
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
. aolidtar, nas Agências dos Correios credenciadas, o Requerimento de Inacrição que deverá ser preenchido corretamente de acordo com as Instruções contidas no Editei; 
•, colocar, no verso do Requerimento de Inscrição, xerox da Carteira de Identidade (fronte e voreo); 
• pagar, somente em espécie, a taxa correspondente ao cargo a que deseja concorrer, nas Agências dos Correios credenciadas, no ato da entrega do Ret^rerimento de Inscrição; 
• receber comprovante da inscrição e Manual do Candidato. 

OBSERVAÇÕES; 
1. o valor da taxa d* Inscrição náo será devolvido em hipótese alguma; 
2. efetivada a Inscrição, não serão aceitos podidos de alteração de cargo; ,www*a w realizadas no mesmo dia e horário; 
3. no ato da Inscrição, o candidato somente poderá optar por um do» cargos oferecidos no Pólo de Trabalho em que pretenda se inscrever, devendo efetuar uma umea Inscrição, de vez que a» provas poderá© ser ms 
4. o candidato disputará classificação no cargo de sua escolha no Pólo de Trabalho onde efetuou sua Inscrição. O locai de inscrição do candidato o determinante da opção de Polo de frabaiho. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 25/08/97 a 10/09/97 
HORÁRIO: DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS 

ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO: 
• Provas Objetivas 
• Exames Pacológiocs 
• Prova de Aptidão Física (quando requerido pelo cargo) 
- Entrevista Técnica (quando requerido pelo cargo) 
• Avaliação Médica e Treinamento (quando requerido peto cargo), contorne especificado no Roteiro do Candidata. ão e na FESP RJ através dos te 
rtaRPP\/ar.ãrv a ktmnr» Ho Priitei oom oc conteúdos Droaiwnáttcos. bibliografias, cronograma de realização do Processo Seletivo Público e outras Informações gerais encontram-se ã disposição dos interessados nos locais nscr ç o e na 

x*:-: 

lli A: 'í' '' y-w-íi; 
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Corpo exumado apresentava 

marcas de violência 

Filho acusado de ser o mandante do assassinato da própria mãe esta foragido 

Foto: Raimundo Pereira da 
Silva, maranhense, casado, 40 
anos de idade, residente no 
povoado do Pé de Galinha, 
município de João Lisboa esta 
sendo acusado de ser o 
mandante do assassinato da 
própria mãe Maria Isabel 
Conceição, maranhense, de 68 
anos de idade. 

De acordo com às primeiras 
informações fornecidas pela 
Polícia Civil, o acusado 
Raimundo Pereira da Silva, 
maranhense, 48 anos de idade, 
também é acusado de forçar 
dois filhos menores a ingerir 
bebida alcoólica e assassinar a 
pauladas sua própria genitora. 

A vítima conforme vizinhos 
sofria de mãos tratos, e andava 
bastante doente. Maria Isabel 
também recebeu uma 
queimadura na perna direita 

possivelmente de água quente. 
Uma das filhas do acusado 

ao perceber o desaparecimento 
da avô, perguntou a um dos 
irmãos menores sobre o seu 
paradeiro. O irmão teria 
respondido que a avô tinha sido 
morta e que se ela não ficasse 
calada iria mata-la 

Preocupada com a acusação 
do irmão, a menor de identidade 
não divulgada pelo delegado de 
João Lisboa Sub-tenente Santos 
comentou o bárbaro crime com 
uma vizinha que denunciou o 
caso na Delegacia de João Lisboa. 

Depois de morta à vítima foi 
arrastada para dentro de um 
capinzal e a cerca de cinqüenta 
metros da residência onde vivia 
com o filho (acusado), os netos e 
a nora foi sepultada dentro de uma 
covaraza. 

Para não atrapalhar às 

Sub tenente Santos (foto) esteve no local do crime 

investigações o delegado de João 
Iisboa, não autorizou que a nossa 
reportagem conversasse com os 
menores que foram forçados 
pelos pais para cometer o crime. 

A menor que denunciou o crime 
disse ainda que a revolta 
Raimundo Pereira da Silva, era 
pelo fato de sua genitora não 
deixa-lo dormir durante a noite. 

Palmeirinha cai nas garras da PM 

Elemento com várias passagens pelas Delegacias de Polícia foi capturado 

A Polícia Militar de 
Imperatriz vem conseguindo 
manter o trabalho que foi 
implantado pelo major Melo 
quando esteve à frente do 
comando (interino da PM). 
Foi preso por uma viatura da 
Polícia o elemento das 
iniciais M. F. F, 18, anos de 
idade, vulgo "Palmeirinha" foi 
preso por uma patrulha da 
Polícia quando pilotava uma 
moto titan de placa HÒX 1359 
Imperatriz- sem habilitação. 
De acordo com os policiais 
"Palmeirinha" estava 
pilotando a referida moto em 
alta velocidade pelas 
principais ruas de Imperatriz. 
Ao ser entregue na Delegacia 
de Polícia do Primeiro 
Distrito, os agentes do 
plantão identificaram 

"Palmeirinha" como um dos 
elementos mais perigosos da 
periferia. Ele é acusado de 
vários assaltos a mão armada 
e arrombamento, além de 
ser suspeito de participar de 
assaltos à supermercados e 
farmácias de Imperatriz em 
uma moto. O elemento foi 
transferido para a DRF- 
Delegacia de Roubos e 
Furtos onde foi recebido 
pelo chefe de capturas 
daquela especializada 
Edilson Santos. Toda a vida 
pregressa do elemento será 
levantada e caso seja 
comprovado sua 
participação em assaltos 
realizados em Farmácias e 
Supermercados irá passar 
alguns dias longe das ruas 
de Imperatriz. 

o:¥í: 
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Edilson Santos, chefe de capturas da Delegacia de Roubos 
e Furtos 

Homem é morto com tiro na cabeça 

Espancou a amant^e foi morto com um tiro desferido pelo irmão da vítima 

Aloízio Gomes de Paula, 
maranhense, 37 anos de idade, 
casado, residente na Rua BR 
010- Maranhão Novo foi morto 
com um tiro na cabeça após uma 
briga com sua amante G.S.D, 
fato este ocorrido na noite da 
última quarta-feira no povoado 
de Lagoa Verde. 

De acordo com às primeiras 
informações obtidas pela Polícia 
Civil, Aloízio vinha tendo um 
caso amoroso com G.S.D que 
também era casada. Mesmo 
sabendo do perigo ela não 
escondia seu relacionamento 
amoroso com a vítima. 

Como ele residia em 
Imperatriz os dois só viam 
geralmente duas vezes por 
semana, a última no dia do 
crime. Todas às vezes que 
Aloízio e amante se 

encontravam eles discutiam 
bastante e em muitas das vezes 
ele pelo poder da força física 
lhe espancava. 

Um irmão da vítima de 
identidade não levantada pela 
reportagem que já tinha 
tomado conhecimento dos 
constantes espancamentos da 
vítima e começou acompanhar 
de perto o caso. Na noite da 
última quarta-feira o irmão de 
G.S.D, foi comunicado de que 
a vítima estaria espancando sua 
irmã. Ao chegar no local 
constatou que Aloízio tinha 
aplicado vários socos e 
pontapés na irmã. De punho 
de um revolver calibre 38 ele 
detonou vários tiros contra 
Aloízio, um deles, o tiro fatal 
que atingiu a cabeça da vítima 
que morreu no local. 

pi 

Sub-sçcretário de Segurança da Região tem dificuldades 
de trabalho devido ao pouco número de agentes 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Assalto 
Francisco Texeira de 

Souza, piauiense, solteiro, 
residente no bairro da 
Caema comunicou que foi 
assaltado por elementos 
desconhecidos quando 
trafegava pela Leôncio Pires 
Dourado. Fato ocorrido na 
noite da última terça-feira 
quando ele trafegava em uma 
bicicleta Moutain Bike que 
foi tomada no assalto. O 
comunicante informou 'd 
reportagem que o elemento 
eslava armado com un\ 
revolver, provavelmente 
calibre 32. O assalto ocorreu 
por volta das 22h00 horas 
quando o queixoso retorna 
do trabalho. 

Assalto II 
O jovem Gercino de Jesus 

Neves, maranhense, 
solteiro, estudante residente 
na Rua José Bonifácio- Bacuri 
comunicou que também foi 
assaltado nas imediações da 
Praça Mané Garrincha. O 
queixoso disse a reportagem 
que o fato ocorreu quando 
retornava do colégio por 
volta das -221135. 

Arrombamento 
Antonieta Matos Lima, 

maranhense, casada, 
doméstica, residente na Rua 
Pará- bairro Nova Imperatriz 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato 
ocorrido na tarde da última 
terça-feira quando a queixosa 
se encontrava no trabalho. 
De interior da residência os 
larápios levaram além de 
uma TV açores 14 
polegadas, Rádio AM/FM e 
outros objetos de pequenos 
valores. 

Arrombamento II 
Terêncio Dias de Araújo, 

cearense, casado, motorista, 
42 anos de- idade, residente 
na Rua A Vila Fiquene 
comunicou que elementos 
desconhecidos também 
•arrombaram a poria dos 

fundos de sua casa e levaram 
vários objetos. De acordo 
com a queixosa o fato 
ocorreu entre 21h00 e 
22h00 horas. 

Furto de bicicleta 
Antonia de Jesus 

Carvalho dos Santos, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua Ceará - 
Setor Mercadinho 
comunicou que sua bicicleta 
Moutain Bike, foi furtada 
quando estava estacionada 
em frente sua residência. 
Fato este ocorrido quando a 
queixosa se encontrava no 
interior de sua residência se 
preparando para ir ao 
trabalho. 

Furto de bicicleta 
Guilherme Aquino 

Nascimento, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
São Paulo- Nova Imperatriz 
comunicou que um elemento 
desconhecido furtou sua 
bicicleta Monark, cor 
vermelha ano 96. Fa 
ocorrido quando 
comunicante se encontra a 
no interior da Farmacia 
Guimarães- setor 
Mercadinho. 

Perda de documentos 
Otaviano Cardoso 

Maranhão, natural de Porto 
Franco, casado, residente 
residente no bairro Santa 
Rita comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o mesmo 
trafegava pela Luis 
Domingues. 

Perda de documentos 
II 

Jamerson Cavalcante ' r 

Silva, maranhense, soltei. . 
estudante, residente nó 
bairro Boca da Mata 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido quando ele 
trafegava pela Befnardo 
Sayão na tarde desta última 
terça-feira. 
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2° Distrito 

Delegado 

Renê Almeida 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Nunes, 

Simão e 

Muriio 

PerdPé&tit&imento í 

Joacilo Frota 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PlNH€IRO 

Fotografamos aniversprlo, casamaitos, batizados e eventos sn geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone 

72I-7( 


