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■ Imperatriz 

Prefeitura 

continua 

trabalhando 
A maioria das prefeituras 

do Estado do Maranhão 
estarão paralisando suas 
atividades nesta quarta-feira 
por 24 horas. A decisão foi 
tomada durante um encontro 
reatado dos prefeitos, na 
Assembléia legislativa. O 
prefeito de Imperatriz fldon 
Majtjues de Sousa não aderiu 
a paralisâo. Confira mais na 
coluna assinada por 
í randsco do Vale, além das 
seções FantasMA minhas. 
Urgente e a Fato do Dia. 
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ar Comercial 
pra  _ RS 1.0583 

. Jar Comercial 
Venda  RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra  _R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda RS 1.039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda  RS 1.0350 
Ouro (g) 
Vcn da  R$11,95 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
UBr 
Valor   RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto ——— RS 120,00 
Salário Família 
Valor " RS 7,66 

■ Informes 

especiais 

Greve dos 

prefeitos 
Os prefeitos da região 

terão suas atividades 
paralisadas hoje em sinal 
de protesto contra a 
redução das cotas do PPM 
e do FEF. 

A paralisação está sendo 
comandada pela FAMFM - 
Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão,, 
presidida pelo prefeito de 
Balsas, Luiz Rocha. 

Veja mais; Página I -7. 
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Governadora instala itinerante em Grajaú 

Roseana Sarney recebe reconhecimento da população tocantina 

supera meta 

A Secretaria de Saúde 
dç> i Município de 

f Tperatriz superou em 
mais de tW% a meta do 
ministério da saúde para 
a Campanha de 
mui tivacin ação em 
cdanas menores de um 
ano. 

Confira na Página 1-5. 
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Governa d ora Roseana Sarney anuncia obras na região polarizada por Grajaú 

Caos em Açailândia leva 

Secretária a pedir demissão 

Prossegue a. greve dos servidores municipais 

A governadora Roseana 
Sarney instalou ontem o 
governo itinerante em Grajaú. 

O prefeito local, João Pedro, 
agradeceu a presença do 
governo do Estado na região. 

O deputado estadual Mercial 
Arruda, disse que a governadora 
demonstra sua preocupação 
com o futuro da região tocantina 
e do Sul do Estado. 

lldon Marques, prefeito de 
Imperatriz, seguiu ontem para 
(írajaú v acompanha a comit iva 
da governadora. 

O governo itinerante 
adquiriu popularidade e deu 
prestígio à governadora 
Roseana. 

Desde que foi instalado em 
diversas cidades da região sul, 
subiu a popularidade da Chefe 
do Palácio Henrique De La 
Rocque. 

O contato direto com a 
população parece ser o melhor 
caminho para aproximar a 
comunidade dos poderes 
constituídos. 

Leia mais na Página 2A. 

-M, 

O funcionalismo público de 
Açailândia permanece em greve 
por tempo indeterminado. 

Ontem não foi realizado o 
pagamento dos servidores, que 
estão sem receber seus 
vencimentos há quatro meses. 

A titular da secretaria da 
Educação, vereadora Aríete 
Cutrim, pediu demissão do 
cargo. 

Acompanham sua decisão, 
mais cinco auxiliares diretos do 
prefeito Deusdedith Sampaio, 
que juntamente com o 
presidente da Câmara, podem 
integrar o bloco de oposição ao 
Prefeito. 

Semana passada, a Polícia 
Militar, no Posto do Itinga, 
apreendeu três revólveres, 
calibre 38, que estavam em 
poder de seguranças de 
Deusdedith. Eles estavam sem 
o iK)rte de armas. 
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Prefeituras 

estão-em ■■ 

greve 

Algumas Prefeituras 
maranhenses aderem ao 
movimento grevista por 
reposição de perdas obtidas 
com medidas do governo 
federal. 

Enquanto os prefeitos 
fecham às iwirtas durante o dia 
de hoje, a opinião pública se 
divide, quanto a legalidade e 
verdadeiras razões para este 
ato. 

Veja mais na Página 1-8. 

Prefeito Deusdedith Sampaio (segurando o chapéu) enfrenta crise 

Confira os «Limos 

tiüpeí ÍÍU izciv^-í, pne 
esíao agLancLt (A ? bUde 
rom LAuííi ^ na 
eeiu: .HÍ S',h jal. 

Ratinho" não foi reconhecido como 

participante do assassinato de taxista 

    ,£t r\ _i t ^ ^ I Aníonío Marcos^ o últíinosábado, Oderaímioque 
; ■ r ; 

wes;; e-->ni0 !ii;iíios'. T:oé: ecyr eíTO^ú'" > 
qnatro hotnetis que estavam de denúncias andnbnas para a 
destro do Voyage do Delegada de Polícia, 
motorista mortos na tarde do Mais trê$ suspeitos foram 

presos en -obre 
m.:- 

latroe )u na 
moro mado 
Ferna 

Fégina 1-12 

■ Ação parlamentar 

Vereador conhece 

experiência americana 

Seleção de João Lisboa 

enfrenta Galletti 

O vereador Ismael Morais 
retornados Estados Unidos. 
Acompanhado de uma 
comissão formada por 
diversos parlamentares e 

prefeitos maranhenses, eles 
conheceram o modelo 
americano de administrar as 
verbas públicas. 

Página 1-8 

A seleção de João Lisboa A partida será no disputa no do último domingo, quando 
faz coletivo apronto para próximo domingo e será válida foi goleado pelo 
enfrentar, o difícil peloCopão Maranhão do Sul. Tocantinópolis. 
compromisso contra, a equipe A Equipe de João Lisboa Mais Esportes na Página 
do Galletti de Açailândia. espera não repetir o vexame 1-10. 

■ Tribuna Livre 

osição cresce 

em 

A Oposição ao prefeito maisna CohmaTribuna Livre, 
Deusdedith Sampaio deve assinada ixu-Joigo Quadros, 
tomar novo fôlego. Confira Página 1-6. 
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População aprova governo itinerante de Roseana 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

A governadora Roseana 
Sarney começa a 
experimentar considerável 
aumento de sua popularidade 
na região tocantina e sul do 
Maranhão. 

O fato novo, no entanto, é 
que nenhuma soma vultosa 
em dinheiro foi gasta pela 
Chefe do Palácio Henrique De 
La Rocque. 

E certo que, durante os 
sucessivos governos 
itinerantes, a governadora tem 
inaugurado pequenas obras na 
região. 

Governadora sente o carinho da região tocantina e sul do Maranhão 

Também é certo que 
algumas medidas de impacto 
estão em andamento, como o 
asfaltamento da BR 230 no 
trecho que interliga São João 
dos Patos à Porto Franco. 

Sem contar o Linhão que 
transformará Imperatriz na 
capital brasileira da energia 
elétrica. 

E a ferrovia Norte-Sul, já 
tem aprovados R$ 90 milhões 
para a continuação da obra que 
interligará o Porto de Itaqui ao 
mercado do centro-oeste. 

Porém, por incrível que 

pareça. Nenhuma dessa obras 
empolgaram tanto o 
maranhense da região sul 
quanto a presença da 
Governadora. 

Um simples aperto de mão. 
Um aceno. Um olhar, podem 
modificar a opinião de um 
cidadão. 

Nesses tempos de 
governantes, que em sua 
maioria ficam encastelados. No 
momento que a maioria dos 
políticos adotam a postura da 
avestruz, e deixam de olhar de 
frente para os problemas, é 

salutar uma posição diferente. 
E por isso também que Ddon 

Marques experimenta 
acelerado crescimento de sua 
popularidade. 

Ao promover o Programa 
Sábado Cidadão, "Ildão" segue 
o mesmo caminho. Preferindo 
o contato direto com a 
população, com o contribuinte. 

Portanto, a fórmula da 
popularidade, no Maranhão, no 
raiar do terceiro milênio, é a 
mesma do início do século. O 
velho e cansado aperto de mão. 
Ou surrado tapinha nas costas. Governadora Roseana Sarney aumenta popularidade 
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Continuam abertas as inscrições para festival literário 

Todos os concorrentes receberão certificados de participação 

Continuam abertas as 
inscrições i tara o XI Festival de 
Poesia, Conto e Crônica. O 
festival é uma promoção da 
Fundação Cultural de Imperatriz 
(FCÍ), a entidade vinculada à 
Prefeitura Municipal e que tem 
a preocupação em promover a 
cultura local. As inscrições 
prosseguem até o dia 31 de ' 
outubro e podem ser feitas no 
Teatro Ferreira Gullar ou na 
sede da P CI, localizada na rua 
Luís Domingues, esquina 
Sim]ilido Moreira. O XJ Festival 
acontece nos dias 12 e 13 de 
dezembro, quando serão 
divulgados os nomes dos 

vencedores. 
O Festival acontecerá em duas 

etapas: a classificatória (12/12) 
e a finalíssima (13/12). Na 
primeira etapa serão divulgados 
os nomes dos dez autores 
classificados em cada gênero 
literário. No dia seguinte, serão 
divulgados os três vencedores 
em cada categoria. 

Os escritores poderão 
inscrever-se com até cinco 
trabalhos por categoria, sendo 
que cada autor só poderá ter uma 
obra classificada por gênero. Os 
trabalhos inscritos podem ser 
datilografados em espaço dois e 
em papel ofício, ou digitados em 

espaçamento simples c em papel 
A4. 

Para a inscrição é necessário 
cinco cópias de cada obra sem 
nenhuma identificação do autor. 
Por fora do envelope somente o 
pseudônimo do escritor. Numa 
folha à iiarte os dados do inscrito: 
títulos dos trabalhos inscritos, 
nome completo, telefone e 
endereço. Neste festival tem, 
também, a opção de inscrição é o 
envio de disquete 3 V-F, com os 
trabalhos a serem inscritos e, 
num arquivo à parte, os dados do 
autor. Uma outra forma de 
inscrição é através do e-maü: 
fci@jupiter.com.br. 

FORTALEZA 

m 

/IP/IRECID/I 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TLRESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E SÍM WOMaUIR 

Todos os inscritos receberão 
certificado de participação e um 
exemplar do livro XI Festival de 
Poesia, Conto e Crônica. Aos 
vencedores será concedido o 
Troféu Macunaíma, além da 
publicação dos trabalhos em livro 
e mais dez exemplares do livro 
do XI Festival. 

O evento conta com o apoio 
de outros organismos culturais da 
cidade: Grupo Literário de 
Imperatriz (Gruli), Academia 
Imperatrizense de Letras (AIL), 
Departamento de Letras da 
Uema, Associação Artística de 
Imperatriz (Assarti), Grupo 
Teatral Oásis e CCAA 
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obras devem ter nao odentifação autor 

Hemoterapia é tema de curso 

Teórico prático, curso inicia hoje, no auditório da 

Associação Médica de Imperatriz 

Um curso teórico prático, 
sobre noções de Hemoterapia, 
será promovido a partir de hoje 
(27), no auditório da Associação 
Médica de Imperatriz (AM1), 
numa promoção inédita da 
Coordenadoriade Hematologia 
e Hemoterapia do Maranhão 
(Hemomar), Hemonúcleo de 
Imperatriz, e da Secretaria de 
Estado da Saúde. O evento 
começa às 20h e se estende até 
o dia 29 de agosto, sexta-feira. 

Para a abertura do curso, 
foram convidadas as 
autoridades municipais da 
Saúde, Carlos Amorim 
(secretário) e Airton J. 

Nascimento (subsecretário), 
além da coordenadora do 
Hemomar no Maranhão, Felícia 
Aragão Adler, e da diretora do 
Hemomar em Imperatriz, Luiz 
Rocha Queiroga. Hoje, o tema 
a ser debatido é "Uso Racional 
do Sangue", pela conferencista 
Felícia Aragão Adler. 

O curso prossegue na quinta 
(28) e na sexta (29), com 
discussão dos temas "Expansão 
da Rede de Sangue e 
Hemoderivados no Estado do 
Maranhão", "Captação de 
Doadores", "Normas de 
Biosegurança", "Preparo do 
Sangue e Seus Derivados". 

"Triagem Sorológica", 
"Exames 
limunohematológicos", 
"Atendimento de Rotina" e 
"Conduta Laboratorial em 
Imunohematologia". 

De acordo com a 
coordenação do evento, o 
curso terá carga horária de 30 
horas. Além da rede hospita1 : 

de Imperatriz, do prefeito 
Marques, do vice-prefeito 
Carlos Noleto, vereadores 
demais secretários 
municipais, também são 
convidados a participar donos 
de hospitais dos municípios 
circunvizinhos. 
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Prefeito não paga e permanece a greve dos servidores 

Deusdedith Sampaio descumpre mais uma promessa e irrita funcionários 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Plano 
de Saúde 

A diretoria da (ioldcn 
Cross promete a solução 
para o futuro da empresa, 
que passa pela venda do seu 
eonlrole acionário, 
provavelmente para uma 
mull irai ioiial 

l quanto i > ' o> 
problemas no atendimento 
se acumulam. 

Km Timon, os 
associados do SIN rAK. (jue 
têm convênio com a 
Golden, assistiram 
preocupados a suspensão do 
Rendimento da última 

. imiea (Santa Maria) que 
ajpla recebia os clientes do 

ano em Teresina. 

Plano 
de Saúde II 

A diretoria do sindicato 
já está entrando em contato 
coma direção regional da 
(iolden Cross para que no 
mínimo de assistência seja 
garantido aos associados, 
mesmo enquanto a crise 
não se resolve. 

Balança 
em déficit 

Só nas três primeiras 
semanas de agosto a 
| alança comercial 
brasileira acumulou um 
déficit de l!$$ 78 milhões, 
com as importações 
somando 1 4.010 bilhões 
oi i" 11•111 ;i< oypnrtacões no 
valor di t -S :»,!K»2 bilhões. 
A estimativa ê que o déficit 
da balança comercial do 
mês de agosto seja bem 
superior ao mesmo período 
do ano passado. 

No mês de julho a 
balança teve um auemnto 
de 26.20% nas importações. 
O déficit comercial 
brasileiro apresenta neste 

ano num rombo de 1'$$ 
0.6:17 bilhões. 

Confaz 
Uma emenda do senador 

Waldeck Ornelas (KM.-BA) 
propõe mudanças na função 
do Conselho Nacional de 
Política Ka/endária 

Na prática da um passo 
no sentido de esvaziar o 
órgão, retirando-lhe o 
poder de conceder isenção, 
anistia, remissão... e todos 
os outros instrumentos que 
fazem a política fiscal dos 
estados. 

Confaz II 
O argumento ê a 

necessidade de controlar a 
guerra fiscal entre estados 
e municípios, que de fato 
chegou a tingir patamares 
preocupantes. 

Quanto ao 
esvaziamento do Confaz, 
as entidades 
representativas do Fisco 
(Fenafisco entre elas) 
estão acompanhando a 
tramitação da emenda 
para garantir automia para 
o Conselho. 

Redução 
do PPM 

Os prefeitos da região, 
a exemplo do que estará 
acontecendo em lodo o 
Maranhão e no vizinho 
Kstãdo do Piaui. estarão 
paralisando suas 
atividades hoje em sinal 
de protesto contra a 
redução das cotas do FPM 
e do FEF, manipulados 
pelo governo federal. 

A FAMEM - Federação 
dos Municípios do Estado 
do Maranhão ê quem está 
comandando a paralisação 
das atividades das 
prefeituras. 

lanchonete MC BRUNITS 

sucos, vrm/viiNns, sanduichcs, imn 
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C€AV€JASr A€FAIG€AANT€Sr POAÇÕCS €TC 
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O prefeito de Açailândia 
deixou de pagar o 
funcionalismo jníblico no dia de 
ontem, conforme 
compromisso assumido com a 
categoria. 

Os servidores continuam 
em greve por tempo 
indeterminado reivindicando o 
pagamento dos salários. 

Uma parte dos servidores 
estão com salários atrasados 
há três meses. A maioria no 
entanto, sofre com os quatro 
meses sem receber os 
vencimentos. 

Empresários do comércio 
açailandense concordam com o 
movimento liderado pela 
Assema, Associação dos 
Servidores do Município de 
Açailândia. 

Os comerciantes também 
sofrem com o atraso na folha 
de pagamento da prefeitura 
pois os funcionáros ficam 
impedidos de saldarem sua 
dividas, bem i orno di efi luar 
novas compras. 

A TV Tropical de Açailândia, 
afiliada da Rede Record de 
Televisão, por intermédio de 
seu superintendente, Osvaldo 
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Prefeito Deusdedith Snmpniofde boné) não pngn os servidores mnnicip.iis de Açailândia 

Filho, esta fazendo a maior 
cobertura da greve dos 
servidores. 

Gentilmente, a TV tropical 
cede, diariamente, imagens do 

movimento para a TV Capital 
de Imperatriz, canal 5. 

Até o fechamento dessa 
edição, continuava p impasse 
dos servidores e diversos 

auxiliares do prefeito 
Deusdedith Sampaio tinham 
colocado seus cargos à 
disposição do prefeito, (veja 
box abaixo). 

■ Crise em Açailândia 

Secretária de Educação está demissionária 

Aríete Cutrim diz que não suporta crise no setor 

A secretária de 
Educação de 
Açailândia, Aríete 
Cutrim, colocou 
ontem, seu cargo à 
disposição do prefeito 
Deusdedith Sampaio. 

Acompanharam a 
decisão da Secretária, 
que também é 
vereadora, mais cinco 
auxiliares diretos do 
Prefeito. 

Aríete Cutrim deixou 
claro, no entanto, que 
está disposta a recuar 

de sua decisão, desde 
que sua Pasta receba a 
atenção devida de 
Deusdedith 

Ela quer a imediata 
regularização dos 
salários atrasados dos 
profesores e pessoal de 
apoio, em sua maioria, 
há quatro meses sem 
receber os vencimentos. 

A vereadora 
confirmou ontem, que o 
não atendimento dc suas 
reivindicaçô>. implica, 
tanto no seu afastamento 

da secretaria da 
Educação, quanto na 
mudança de seu 
posicionamento político. 

F-la assevera que 
passará a integrar o 
bloco de oposição ao 
prefeito, posição, 
inclusive, que conta com 
a simpãttia do 
presidente da Câmara 
local. 

Outro fator que 
contribui para oi 
desgaste da 
administração municipal 

e a determinação do 
prefeito de descontar osi 
dias parados. 

Deusdedith Sampaio 
alega que a greve é 
ilegal. No entanto, a 
diretoria da Assema 
garante que no Fórum 
local, ou mesmo no 
Tribunal Regional do 
Trabalho, não 
quailquer ação da 
Prefeitura, pedindo, 
sequer, a decretação da 
ilegalidade do 
movimento. 

i Cidade Alertai 

De?GGu"D"A"™ 

Comentários: Frederico Luiz 

Apresentação: 

Conor Farias Aáudeiea. 

Reportagens: 

Eecicvcisco do Vai Io, 

y\ueicvo 3ei+o e "Heldee 

Rádio 

Capitai AM 

950 Khz 

10.000 wats 

\ tci 
TCI 

Jr1 VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imoeratriz-MA - Fone: 723-3444 
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Apae 
Esta sendo comemorado 

em lodo o Brasil de 21 à 28 
de Agosto a Semana 
Nacional do Excepcional, 
cujo tema este ano é "Novos 
Tempos Buscando a 
Eficácia". As Apaes 
espalhadas por todo o País 
sobrevivem de um pequeno 
repasse do Governo Federal, 
no entanto é preciso que a 
população colabore com este 
brilhante trabalho, 

desenvolvido , na maioria das 
vezes por Senhoras da 
Sociedade , são as famosas 
voluntárias que emprestam 
parte de seu tempo para 
ajudar nesta grandiosa obra 
social. O trabalho é tão sério 
que os políticos de carreira 
conseguem amealhar alguns 
votos intitulando-se Amigos 
da Apae. Ontem na Beira Rio 
os alunos da Apae de nossa 
cidade estavam conhecendo e 
brincando , Deus é tão bom 
que dá aos Pais de 
excepcionais força suficiente 
para amar em dobro. Faça 
uma visita a Escola da Apae e 
veja de que forma você pode 
ajudar. 

Gov. Edson Lobão 
A população do vizinho 

Município de Edson. Lobão 
está insatisfeita com a 
administração do Prefeito 
Ney Bandeira, segundo 
alguns moradores ele 
começou a construir duas 
salas a mais no posto de saúde 
e mesmo assim a obra está 
paralizada, este parece ser o 
único investimento na cidade. 
O Vereador Raimundo Moraes 
não poupou o Prefeito de 

críticas, Ney teve o orçamento 
de 98 aprovado através do rolo 
compressor, ou seja, a maioria 
dos edis dão sustentação 
política ao chefe do Executivo. 
E para agravar ainda mais a sua 
situação o Secretario de 
Educação do Município de 
Imperatriz Dr. Agostinho 
Noleto disse para todo mundo 
ouvir em um programa local de 
televisão, que o mesmo não 
está aceitando a merenda 
escolar para o seu Município 
obedecendo o critério do 
depósito bancário na conta do 
Conselho Escolar, segundo o 
Secretário o Prefeito quer ver 
a grana na mão dele. Gostaria 
de ouvir as justificativas do 
Prefeito Ney Bandeira, o 
telefone da nossa redação é 
723 3022. 

Saúde Pública 
Na Segunda Feira o Sub 

Secretario de Saúde do Estado 
ficou de comparecer em nosso 
programa de televisão, para 
esclarecer melhor a população, 
com relação ao afastamento de 
alguns hospitais do Sistema 
Único de Saúde. As 
informações ao meu ver estão 
completamente distorcidas, se 

houve afastamento foi por 
alguma razão. Talvez seja 
para ajustar os hospitais ao 
novo sistema de 
Municipalização da Saúde, 
ou o atendimento por parte 
destes hospitais não 
estavam correspondendo as 
expectativas. Mesmo assim 
estamos aguardando o 
comparecimento do Sus 
Secretario, a população 
precisa estar bem 
informada, principalmente 
quando se trata de Saúde 
Pública. 

Fruta Quente 
O Prefeito de Belém 

Edmilson Rodrigues do PT, 
colocou areia na 
participação do Grupo 
Musical de maior evidencia 
no cenário Artístico 
Parense no Marafolia, o 
chefe do Executivo deu o 
ultimato, "Se for se 
apresentarem São Luis, não 
será mais contratado pela 
Prefeitura de Belém", o 
grupo optou em continuar 
se apresentando nas 
promoções em Belém, até 
porque Marafolia é apenas 
uma vez por ano. 

Entre Linhas 

Mais um atropelamento envolvendo Moto Taxista em 
Imperatriz, desta vez foi na esquina da ütis Domingucs com 
Pernambuco, o acidente envolveu um Monza. Estamos 
chamando sempre atenção das mães que permitem que seus 
filhos sejam transportados por Moto Taxistas para o colégio, i 
isso além de ser perigoso, no caso de acidentes os pais 
podem ser processados por crime de responsabilidade. 

Hoje dia 27 mais de 20(1 Prefeituras farão uma paralisação 
de 24 horas, no sentido de chamar a atenção do Governo 
Federal com relação ao corte no FPM, é sempre bom 
lembrar, que a maioria dos Prefeitos, pmcipahjicntç dos 
novos Municípios estão parados desde que assumiram. É 
verdade  

A briga continua na capital do Estado, quem será o 
sortudo a ser indicado pela Governadora Roseana Sarney 
para disputar a única vaga para o Senado Federal ?5??. dois 
nomes estão na po!e, Deputado Federal João Alberto e 
Deputado Estadual Manoel Ribeiro, querendo entrar nogrid 
está o Kx Prefeito de Caxias Paulo Marinho. Eu anda aposto 
no velho José Sarney, que talvez queira encerrar sua 
carreira política como Senador ou Governador pelo seu 
Estado, o Maranhão. 

O prefeito de Edison Lobão, o tucano. Ney Baiideira, 
não quer escolarizar a merenda de seu município. Prefere 
o moroso instituto da licitação, que só encarece as pequenas 
compras. lima vez do PSDB. sempre PSDB. 

Espaço Aberto para a mo para a 

Mi 
Ci a 

t 
/// 
# # fredcric õjiupiter.com.br 
' por FREDERICO LUIZ 

'Dito- fiei* Hã& eUt* 

Eu nâo te amo nâo, besta 
(Zeca Tocantins) 

Kluma remislura que até sarará deu, e o sarará 
sou eu. 

(Erasmo Dlbel) 

Casanova 
explica I 

O superintendente 
regional de Saúde, Jairo 
Casanova, explicou ontem 
porque descredenciou seis 
unidades de saúde de 
Imperatriz. Ele confirma que 
o objetivo é fortalecer as 
demais instituições do 
Sistema Único de Saúde na 
cidade. 

Casanova 
explica II 

Jairo Casanova deixou de 
confirmar que as instituições 
tinham irregularidades na 
movimentação das "famosas" 
Allls, as Autorizações para 
Internação I lospilalar. 

O que 
é Uca? 

Uca, de acordo com a 
secretaria municipal de saúde 
significa l nidade de Consulta 
Ambulalorial. Mas, segundo a 
Superintendência Regional de 
Saúde, significa Lnidade 
Criativa dc Anlendimento. O 

certo é que as Ucás respondem 
por 70% do fauramento dos 
hospitais privados. 

Virgem que 
riqueza 

Virgem que riqueza. 
Mexendo em 30% do "faz-me- 
rir", deu esse furdunço todo, 
imaginem quando houver 
modificações na Uca! Vai ser 
aquela selvageria. E o grito de 
guerra será Uca-Uca-Uca. 
Lembrando os velhos canibais, 

Prestígio 
abalado , 

O critério adotado pela 
Superintendência para 
suspender as unidades 
hospitalares, foi a pontuação 
com o "status" da clínica ou 
hospital. A surpresa ficou por 
conta do Hospital Alvorada e da 
Materclínica que contam com 
boa reputação na praça. 

FHCe 
oFef 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso insiste em 

manter o Fef, o Fundo de 
Estabilização Fiscal. A medida 
diminui a arrecadação de Estados 
e Municípios. A Famem, 
Federação das Associações dos 
Municípios do Estado do 
Maranhão, mobiliza os prefeitos 
para fecharem as portas das 
resjjectivas prefeituras no dia de 
hoje. 

Ildon quer 
mais I 

Numa sábia decisão, Ildon 
Marques vai manter funcionando 
a Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. Ele afirma que as 
prefeituras já deixam de prestar 
um bom serviço e a greve não é 
a melhor solução para chamar a 
atenção das autoridades. 

Ildon quer 
mais II 

Irônico, Ildon Marques disse 
ontenl, minutos antes de viajar 
para Grajaú, "Imaginem se 
fiem ando Henrique, lá cm 
Brasília, vai se incomodar com o 
fechamento da Prefeitura de 
Imperatriz". 

Curto e Grosso 

Uca-Uca-Uca. Uca-Uca-Uca. Uca-Uca-Uca. UcarUca-Uca. 

Ei! você aí, me dá uma Uca aí, me dá uma Uca aí! 

Porque esse negócio de AIH c coisa do passado. Hard. Out. 

In, Soft, o futuro, é a Uca. 

Novinha, fresca e sem muita gente sabendo. 

Grajaú é a sede do governo estadual itinerante. 

Mil maravilhas. 

E bom lembrar que Grajaú é o campeão marenhense de leishmaniose. 

Será que a governadora vai anunciar alguma medida para diminuir a doença? 

As curtas estão mais longas. E mais finas também. 

Hoje é dia de Luciano da Júpiter Internet Provider. Ele estará no Imperatriz 24 hs. 
i • l 

Arrebenta, arrebenta e arrebenta. O Cidade Agora pegou. Na Capital AM. 

FHC quer o Brasil no Conselho de Segurança da Onu. 

Está brigando com Carlos Menen da Argentina pela vaga. Esse FHC é fogo. 

Coisas de cidade grande que ainda não é uma "grande metrópole". 

Nós de Imperatriz estamos livres do escândalo da Hncol. 

E já estão inventando um novo tipo de falência. Haja jeitinho brasileiro. 

Aquele abraço para presidente municipal do PSB, Lula Almeida. 

«P' 
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Polícia Militar        i 190 
Delegacia de Plantâo_„_.  [j  _j 722-1287 
Corpo de Bombeiros    J 193 
Hospital de Plantão (Geral)  i 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria)     _i 721-8174 
Aeroporto 721-0662 
Estação de Trem _ r. CMTO 723-2260 
Hemomar    A 722-2737 
Ttopigás ||lH 721-4528 
Paragás _ ^]|ti|fi|í|ÍiSIÍ^i||lp |||BH 721 -1795 
Alcóolicos Anônimos g C;;,: jllllf" 721-7711 
Prefeitura Municipal     lí 722-1748 
Câmara Municipal    ; 723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque   | 721-0404 
Disque Boi na Moita 1 722-1956 
Defesa do Consumidor        ; 193 

Caema  1 722-2505 
Correios  721-0136 
Receita Federal  •   721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda | 721-0944 
Polícia Federal   722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Comissão paroquial define prioridade 

Para a Pastoral de Juventude de João Lisboa formação bíblica e política devem na pauta dos próximos encontrões. 

"Formação política e 
bíblica", Estas foram as 
prioridades para as próximas 
etapas na realização dos 
Encontrões da Pastoral de 
Juventude de João Lisboa; a 
decisão foi tomada depois da 
realização do XV Encontrão 
realizado no último final de 
semana em Capembra D'Água 
município de João Lisboa. 

Durante a reunião que 
definui as prioridades para a PJ 
daquele município estavam 
presentes todos os integrantes 
da Comissão de Coordenação 
formada por Ivanildo 
Alexandre, Meirismar 
Palhares, Ivoneide Oliveira e 
Crisliná Reis, além dos 
assessores da Pastoral Josafá 
Ramalho, Kino da Silva, e José 
Antônio (Sitônio) da Cáritas, na 
reunião foi feitoum diagóstico 
da situação em que se 
encontram os grupos de jovens 
daquela cidade, assim como 

Gentralsum lança movimento de filiação 

A entidade quer aumentar o número de pessoas no movimento pró maranhão do Sul 

' "Os inúmeros ganhos abraçou a bandeira de defesa 
conquistados pelas da criação do novo Estado em 
«aluiações de Roraima, sua mensagem a Centralsum 
Amapá, Rondônia, acrecenta: "Sem dúvida 
MatoGrosso do Sul e do algunha a divisão territorial da 
vizinho Estado do Tocantins, terra de Gonalves Dias 
representam um enorme beneficiará seus habitantes. O 
estimulo e argumento seccionmaneto desobrigará 
definitivo a favor de uma São Luuiz dos investimentos 
antiga bandeira dos sempre reclamados pelo Sul, 
moradores da região mãos fazendo com que o governo 
distante do Estado, a criação baseado na velha capital 
doMaranhào do Sul". realize ainda mais obras no 

O texto é parte de um Centro e no Norte do 
menifesto publicado e Maranhão, 
distribuído aos sul- Por sua vez, a 
maranhenses pelo transformação de Imperatriz 
Departamento de Literatura na mais nova capital brasileira 
Comunitária da Central ensejará uma verdadeira 
Comunitária do Sul do revolução socio-política e 
Maranhão, que há muito econômica-cultural em sua 

SEMUS divulga relatório da campanha de multivacinação 

A Secretaria de Saúde informou que a meta de vacinação de crianças menores de 1 ano ultrapassou a meta. 

Vende-se uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá, 2509, 

próximo ao conjunto Central 

Parque, com garagem para vários 

carros, 2 salas, I copa, cozinha 

com armários embutidos, 2 

suites, 3 quartos, sendo um com 

armários embutidos, 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 

n r\ 
Hospital Santa Maria 

U 
4 

MolÀo, QfaçM. f*«4\e:723-7^ 

O pioneiro da saúde imperatrizense 

'SS 

uma avaliação dos últimos três 
anos de caminhada da PJ da 
Paróquia de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. 

A comissão ao definir esta 
pauta levou em consideração 
fatores como o processo 
eleitoral do ano que vem quando 
estarão sendo eleitos o governo 
do Estado, deputados federais e 
estaduais e senadores, "Daí, 
anecessidade de preparar 
melhor os jovens para votar 
conciente" disse Kino, 
ressaltando a necessidade de 
que a Comissão Pastoral da 
Juventude Paroquial promova 
debates com candidatos, a 
exemplo do que aconteceu nas 
eleição passada quandp a PJ 
procurou conhecer dos 
candidatos suas propostas e 
apresentar aquilo que era o 
anseio dos jovens. 

Quanto a escolha de temas 
bíblicos para os próximos 
eventos de massa da PJ 

joãolisboense, se deu em face do 
projeto da Igreja Católica 
segundo o docu mento " Rumo ao 
Terceiro Milênio", "E preciso 
que analizemos os fatos 
acontecimentos atuais, segundo 
a luz do que nos diz os textos 
sagrados", enfatizou Sitônio a 
quem caberá a elaboração dos 
estudos. 

No último encontro a 
Pastoral de Juventude deixou 
firmado para os dias 18 e 19 de 
outubro a realização do XVI 
Encontrão que será sediado pela 
comunidade de Centros dos 
Carlos, distante 4 quilômetros da 
sede do município; também ficou 
definido data para dezembro a 
realização do CONCOJJOL- 
Confraternização das 
Comunidades Juvenis de João 
Lisboa, que poderá ser sediado 
pala comunidade de Brejo do 
Meio. 

m 
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Juventude de João Lisboa quer aprofundasse em form a çãopoli ti ca 

área de influência. O novo 
Estado vai impor, 
indubitavelmente, o fim do 
abandono e da discriminação 
de uma imensa e próspera 
região e do país. 

O Maranhão do Sul 
representa nosso redenção e 
a melhoria geral das condições 
de vida de nosso povo^ Lutar 
por sua viabilização é defender 
os mais legítimos interesses 
de milhares que vivem nas 
terras generosas do Sul- 
maranhense. Materializar 
esse projeto depende, 
necessariamente, do 
engajamento de 
todososseguimentos 
sociaisnessegrandeesforço. 

Conscientes desuas 

responsabilidades 
eatribuições, aslideranças 
comunitárias estão dispostas a 
dispensarem suacontribuição 
efetiva a essa luta que é de 
todos nós. Luta que será 
vitoriosa com a força que vem 
das ruas e o apoio 
indispensável dos dirigentes 
políticos". 

O texto é entregue em 
anexo a uma fixa individual de 
filiação a CENTRALSUM, que 
espera filiarem um curto 
espaço de tempoo o 
maiornúmero de pessoas 
possível, para em um segundo 
momento desencadear um 
movimento de mobilização em 
pról da criação do Maranhão 
do Sul. 
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Em destaque o seria o mapa do Maranhão do Sul. 

A Secretaria de Saúde do 
Município, Divisão de 
Imunização já computou o total 
geral da campanha de 
multivacinação, primeira etapa, 
que foi encerrada sexta feira 
dia 22, nos dez Postos de 
Saúde da rede municipal. E 
como estava previsto, o índice 
de vacinação dos menores de 
um ano superou as 
expectativas da SEMUS, 
ultrapassando a meta da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Nos cinqüenta e oito 
postos de vacinação, incluindo 
os da zona rural, foram 
vacinadaos: 4.407 crianças 
menores de 1 ano, superando 
a meta da Secretaria de 
Estado que era de 4.394 
crianças, atingindo assim, 
100.29% da meta. Menores de 
cinco anos- 22.557 crianças, 
atingindo a 04.6 crianças 
vacinadas. A Secretaria de 

Saúde informou que no geral 
foram vacinadas, 31.897 ( 
crianças, alcançando 81.24%, da 
meta de 39.260. 

A prefeitura Municipal de 
Imperatriz e Secretaria de 
Saúde do Município, 
mobilizaram mais de 500 
pessoas, entre funcionários, 
agentes comunitários de saúde 
e voluntários para a realizaão da 
campanha de Multivacinação. 

O Secretário de Saúde 
Carlos Amorim ressaltou que 
"Todo dia é dia de vacinação", 
lembrando que as mães devem 
levar seus filhos aos postos de 
saúde, levando sempre a 
carteira de vacinação da 
criança, "A comunidade deve 
continuar procurando os Postos 
de Saúde e Centros de Saúde 
da rede municipal que prestam 
diariamente serviço de 
imunização de rotina", finalizou 
Carlos Amorim 

III 
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Si: 

a meta Carlos Amorim, e uma campanha que superou 
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Jorge Quadros 

Salários 
Os funcionários públicos 

municipais, mais uma vez 
ficaram a ver navios. O 
prefeito falou no meu 
programa de rádio que à 
partir de ontem iria começar 
a pagar o sálarios atrasados e 
infelismente isso acabou não 
acontecendo, devido o não 
pagamento, os funcionários 
continuam de braços 
cruzados nas escolas e 
n o s d e p a r t a m e n t o s 
municipais mesmo com 
ameaça de que irão contar os 
pontos dos faltosos. 

Salários II 
O problema é mais sério 

do que se imagina. Na sexta- 

feira última, centenas de 
funcionários públicos foram á 
Câmara Municipal tentar 
dialogar com os vereadores, 
porém o diálogo acabou em 
vaias e um pequeno tumulto 
que foi abafado pela Polícia 
Militar. Os funcionários estão 
"tiririca" com a administração 
que não consegue cumprir 
com o que é anunciado. 

Repercussão 
O prefeito não apareceu 

para informar o porquê do não 
pagamento dos salários 
atrasados à partir de ontem 
conforme foi anunciado. Isso 
repercurtiu na Secretaria de 
Kducação, pricipalmenle, 
devido esta pasta abrigar cerca 

deoilocentos funcionários. 
Quem saiu chamuscada com 
esta atitude, pela segunda vez 
foi a secretária de educação, 
vereadora aríete Cutrin. 

Renúncia 
Diante desta atitude, como 

citamos acima, a secretaria de 
educação, que segundo nos 
informou de viva voz em nosso 
programa de rádio ontem pela 
manhã está totalmente 
decepcionada com 
administração do prefeito 
Deusdedilh Sampaio e afirmou 
que já entregou sua Carta- 
Renúciaao prefeito, colocando 
seu cargo à disposição. A 
Secretária Aríete Cutrin 
afirmou também que saindo da 
secretaria não ficará, de forma 
nenhuma, no bloco 
situacionista. 

Greve 
Na mesma entrevista, a 

Secretária de Educação, 
professora e vereadora Aríete 
Cutrin garantiu que está 
também fazendo greve branc a, 
sem muito alarme. I ndo 
começou quando o prefeito 
autorizou no dia nove do mês 
em curso, a entrega dos contra- 
cheques aos funcionários e até 
hoje não houve pagamento. A 
secretaria , até hoje não 
retornou à sua secretaria e não 
pretende retornar enquanto a 
situação dos funcionários não 
esteja devidamente resolvida. 

Isso é um indício de que a 
vereadora pretende mesmo 
colocar a corda no pescoço do 
alcaide, no bom sentido é 
claro. O problema é que em se 
tratando de corda, ou a 
secretária tranfere esta corda 
para o prefeito ou vai aparecer 
alguém para chutar o 
"banquinho" e a própria 
secretária é quem vai ser a 
vítima. 

Apoio 
No meio da entrevista da 

secretária de educação, Aríete 
Cutrin, ligou-me a presidente 
da Câmara, Dr. Sidney 
Figueredo, dizendo-se 
totalmente solidário a atitude 
da secretária e afirmou: "Se a 
minha amiga e colega Aríete 
Cutrin pular fora do barco (>11 
a acompanho". Em outra parte 
do telefonema afirmou o 
presidente: "Ou o Deusdedith 
começa a acertar ou Aríete, Eu 
e mais alguns vereadores 
estaremos fora, pois já 
acostumado a fazer oposição à 
prefeito ruim". 

Intriga 
Não é apenas intriga da 

oposição. Acontece que o 
prefeito não está cumprindo 
realmente com que vem 
prometendo. E não se fala em 
promessas de campanha. Se 
fala apenas em pagamento dos 
funcionários em dia, entrega 
de cartão magnético ao 

funcionalismo etc. Segundo o 
que foi comentado numa 
rodada de políticos, o prefeito 
está mais perdido que cego em 
tiroteio. 

Vários vereadores estão 
insatisfeitos com o que vem 
acontecendo na administração 
municipal.' apesar de não 
deixarem transparecer, mas 
vereadores do grupo de 
sustentação do prefeito estão 
irritados com o que estão 
presenciando. 

Intriga II 
Dez vereadores estiveram 

reunidos na sexta-feira última 
com o prefeito municipal e 
colocaram as cartas na mesa: 
ou o prefeito extingue cinco 
secretarias, ou exonera alguns 
secretários ou a cobra vai 
fumar. O prazo é de trinta dias. 
A informação foi repassada 
pela secretaria de educação e 
confirmada pelo presidente da 
Câmara. Em conversa 
conosco, o presidente da 
Câmara disse que ainda dá 
sessenta dias para o prefeito 
encontrar o caminho correto 
da administração ou então 
estará longe dela. 

Nessa reunião o prefeito 
colocou sua posição e ficou de 
analisar o pedido dos 
veradores. 

Oposição 
Vereadores Vicente Gomes, 

Nêgo Sá, Hélio Santos e 

Marcos Encena estão 
totalmente fora da 
administração municipal. Os 
três primeiros já há algum 
tempo, porém Marcos 
Lucena está sendo 
"escarrado" até pelos mais 
chegados do alcaide. O 
problema é que os veradores 
também estão sentindo um 
aperto danado da população 
que querem uma posição 
mais séria dos nobre1 edis. O 
bloco oposicionista vai 
aumentar dentro de poucos 
dias. Aguardem e confiram. 
Meu informante é terrível. 

Pacote 
Vários secretários, não 

agüentando mais as 
pressões, fizeram um 
documento conjunto 
renunciando aos seus 
cargos, t) pedido, que não 
tem caráter irrevogável, foi 
entregue já na semana 
passada e serviu para que o 
alcaide fique livre para 
demiti-los sem sentimento 
de culpa. Isso foi apenas um 
reflexo do pedido dos 
vereadores ao alcaide para 
que enliguisse cinco 
secretarias. 

Cartas ou matérias 
para esta coluna, basta 
enviá-las para Rua São 
Paulo, 106, ou ligar 978- 
1592 - Açailnndia-MA. 
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Rede Record 

Canal 05 

r i ^ 

tlbetra 

m. 

£ 
u m m 

o m me pazbz hoje 

rlcou 0126 aci im SOS 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone/ 

r 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOHOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

AR RE SE MT AÇ AO: FRANCISCO DO VAIE 
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Estão abertas as inscrições para o I Festival de Vídeo 

Kstão abertas as 
inscrições para o I 
Festival de Vídeo, 
promovido pela 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI), orção 

T^i/inculado a Prefeitura 
Municipal. As 
inscrições continuam 
abertas até o dia !>() de 
setembro e podem ser 
feitas na sede da 
própria Fundação. O 
evento acontecera no 
dia 20 de outubro no 

O evento é uma promoção da Fundação Cultural de Imperatriz 

Cine Timbira. 
Os cartazes de 

divulgação do evento já 
estão prontos e 
espalhados em vários 
pontos da cidade. O 
regulamento do festival 
pode ser encontrado nos 
próprios cartazes. 

Pod em participar 
cineastas e videoastas 
residentes em Imperatriz 
há mais de dois anos. 
Cada participante pode 
concorrer com até cinco 

trabalhos por categoria. 
Os trabalhos inscritos 
deverão estar 
acompanhados de fotos, 
"releases" e outros dados 
que sejam interessantes 
para a divulgação na 
imprensa local. 

() festival está dividido 
em quatro categorias, 
entre elas estão: 
Caiupaiiha Publicitáriq, 
Matéria Jor na l ística, 
Curta de Ficçãa e l 
Minutn. A categoria 

Campanha Publicitária é 
destinada a produtoras e 
agências de publicidade, 
sediadas em Imperatriz. 
Os canais de TVs e 
produtoras são os 
destinatários para a 
categoria Matéria 
Jornalística. Para 
concorrer como Curta de 
Ficção, os trabalhos terão 
ate dez minutos de vídeos 
sobre qualquer tema, 
desde que não sejam 
promoção institucional 

e/ou empresarial. Na 
categoria 1 Minuto, os 
vídeos, também, poderão 
abordar qualquer tema e 
cumprir o tempo de ura 
minuto de duração. 

Cinco membros 
comporão o júri oficial e 
deverão escolher tis três 
melhores vídeos de 
ficção, dois comerciais, 
duas matérias 
jornalísticas, três vídeos 
de 1 Minuto, além de 
premiar a melhor 

direção, roteiro, atriz e 
ator.MIavérá, ainda, a 
escolha popular do 
melhor vídeo de ficção. 

Todos , os 
participantes inscritos 
receberão certificados 
de participação. Os 
primeiros colocados 
receberão o Troféu 
Muiraquitã e terão 
seus trabalhos 
inscritos no Guarnicê 
de Cine-Vídeo, 
realizado em São Luís. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries h 

Gêmeos Leão n Libra Sagitário 

A troca de idéias e experi- 
ências com os amigos pode 
razer um novo impulsoà sua 

. iõa neste momento 
V da Sorte: JO 

Touro K 

Prepare-se para viver este 
novo momento que lhe é ofere- 
cido. No tenha m< do, seja oqu< 
sempre foi 

N da Sorte: 27 

A energia de Júpiter conti- 
nua aluando de forma intensa 
cm seu signo, favorecendo a 
coragem. 

\" da Sorte: 13 

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

NTy da Sorte: 1 0 

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

\0 da Sorte: 54 

bo 
Câncer 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Linda- 
do. não é a hora de se pren- 
der ainda. 

N9 da Sorte: 13 

rQ) 
Virgem 

rri 
Escorpião 

a 
Capricórnio 

() momento e excelente para 
demonstrar seu carinho e a 
expressão de suas idéias para 
as pessoas. 

N9 da Sorte: 29 

Fnconlros, 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 ler uma nova 
idéia e conseguir o que deseja. 
Hasta ler um pouco de fé e verá 
como as coisas mudam. 

N9 da Sorte: 40 

Aquário 

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

N9 da Sorte: 23 

Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO 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 
OtéOO Boas Novas 
07;00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amáury júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12:30Esporle Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 

' 15:00 Programa 11 
10:00 Supermarket 
10:30 Silvia Boppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Kede Cidade 
10.1 0 Perdidos de Amor 
20.00 Jornal da Band 
20 30Faixa Nobre do 
Esporte 
22'30 Cipe 81 ar 
00:30 Jornal da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
00:30 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -1" Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2 ' 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 & C ia (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 ("olégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
10:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:15 Curvas Perigosas (Serie) 
23:45 Jornal do SB T 
00 00 Jò Soares Onze e Meia 
0115 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 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no l^ir 
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 Gráipo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 lornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CN T Jornal (com leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball. Força 
Bruta 
21:I0Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 



2 - 2 □ Social/Açailândia □ Quarta-feira. 27 de agosto de 1997 Editor responsável: Soraya Luiza 
JORNAL CAPITAL 

Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Congresso 

'Depois de participar do I Congresso Dstadmí dos 

Municípios, onde foram discutidos assuntos de 

vitaíimportância para a soSrevivência dos 

municípios maranhenses, o prefeito Deusdetfie 

Sampaio foi considerado como um dos mais 

atuantes memôros em função de suas colocações e 

intervenções. 

Atual L 

D sociedade açalandense que fiquem atento. 9{o 

próximo mês de setembro estará circulando em 

todas as bancas do 'Estado a mais jovem revista. 

'Trata-se da RtalL, uma revista que não devça 

nada a desejar os grandes centros. Epara alegria 

nossa, esta colunista estréia a coluna Sociedade 

Atual, da badalada revista. 

Elegância 

O próximo sábado é noite de encontro das senhoras 

elegantes da nossa sociedade. É que neste sábado, 

dia 30, a partir das IShOO, membros da Igreja 

Evangélica 'Bat ista Missionária estarão 

promovendo uma tarde de chã na 2001 Disco 

Show. Convites a venda na Minas 'Brasd. 

TV Tropical 

Com um visual bem alegre, muitas cores e a 

audiência de sempre, o apresentador Osvaldo 'Jilho, 

a pareceu na telinha no dia de ontem Outra 

grande novidade da TC Tropicalé o programa 

Cidade Urgente, apresentado por Eaulo Lima, que 

teve sua estréia no dia de ontem 

mè 

.■í?í 

Manoel Alencar e o belo Sérgio 'Ricardoem pose 

 especial para esta coluna 

Wx-: 

í 

A vice-prefeita do I+inga, Vete Botelho, 

esta colunista e o industrial João Pereira 

  (Grupo Cikel) 

CMmÊ: 

iliii 

imm mmm 

Wy. 
mm H 

Wmv 

■yy 

: . 
:í:©: 

i 

O Promotor Público Willer Siqueirae sua 

esposa Gardênia com Marcelo Bandeira 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba 

Cursos: 

Medíclna/Odontologla/Farmácia Ü Bioquímica/DIrelto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura O Urbanismo/Turismo li Hotelarla/Audltorla/Adminlstração de 
Empresas/Psicologia. 

Boi< Vi A NO M ARANÍIÃO 

OÇü-738-1086 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

voíta 

cn-vfemy pela maoKãy depois de 15 dias Kva 

Al emarvKay o seere+apiõ de governo 5>épgio yVtaeêd o. 

3epgio es+eve po pPeserv+aLvdo o pPe|eifo Jdldon /vAaPques 

em um eueou+po que Peuuiu alguus pPe|ei+os em 

Pparvl<|up+. 

/í (Mqmt 

Os dias ua OuPopa^ apesaP do fcabali-\Oy j-ieecam bem ao 

seece+ácioy que oolfouy ao que paceoe^ com uus quiliuKos 

a mais. Secgio deve tec eucou+cado'alguns ces+aucanfes 

mulo bons poc lá. fáeia bem \'indo seccefácio! 

'P&zum cU (fydfana 

^-'mpeca+ci^ ceali^ou no ultimo j-inal de semana^ o seu 

pcimeico Pócum de Oul+uca. O Pócum contou com a 

pcesenço da classe artística da cidade, do sec-cetácio do 
l 
De -senvolvimento vdnteqcadoy- Odmilson SemcKes e, 

|Tessoas da comunidade. O pceleito Jldon /Vlarques 

abriu os trabalhos. 

LAma pose especial da aniversariante do dia Rene 

Brito. Parebens e muitas |elicidades 

/\)a ultima sexta-jeira, 22^ no restaurante "O Pa rol ^ o 

empresário e prejeito Dlclon /sAarques^ realizou jantar 

com todos os gerentes do áurupo Lilianl. O motivo do 

jantar era bem especial; naquele dia/ Dldon /Vlarques 

transferiu a presidência de suas empresas para o filKo 

mais velboy Dldon JJunior. Xambêm presente no jantar, 

a j^ilba Liliane 

m 

i 

, -VVV- 

m 

m 

Prefeito Pldon aom os jilKos Pldon e 

Liliane durante o jantar no re-staurante Parol 

/ímqoà do. Sxéndfa 

o secretário do gove.rno/ Bérgio )\Ac\c.è.clo e o 

assessor-cKefe/ Parmundo Polegada/ receberam 

no ultimo sábado^ Q3j o diploma de "Amigos do 

éLcárcito"/ oferecido pelo 50° B3S. Sérgio/ gue 

ainda estava viajando/ jol representado pelo 

secretário da Administração/ 3os^ A^oura. 

Fuji Foto Srasit 

•ÍÍS 

ilills 

. 

mm:- 

H i . ::-vi 

ÍAmcx pose elegante de (Puridinba e Su^ana íSarneiro 

com a colunista Linda Veloso 

fértííe 

(ímica de Qinecoíogia e OSstetricia 

]P'ré=Naitalt Esterilidade Comijiutg-al,. Pireveinução do Câimcer 

Gímiecológ-ico, Viseolapairoscopiai, Videoco'lposcops.at 

Vid eolní§teirosçopia,- Ulilr.asoioiogT<afia 

Dr. Amélio Marques Dra. Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2123 CRM-MA 2919 

VENHA A CAPFU VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL i ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 g Fone: (098) 722-2122 En: (098)721-2666 
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A 

m 

Francisco do Vaile 

Sena 
A Sociedade 

Esportiva Nobre 
Armações lera mam uma 
apresentação pelo 
Coitão Maranhão do Sul. 
O representante 
paraense no campeonato 
Comercial Esporte 
Clube (Dom Elizeu-Pá) 
empatou em 2 a 2 no 
Galleti Futebol Clube 
em Dom Elizeu em 1 a 1. 
O Sena poderá ser a 
primeira equipe na 
competição, a conseguir 
uma vitória. 

Sena II 
A partida está 

prevista para ãs 20h()0 
horas no Estádio Frei 
Epifânio D' Abadia. A 
diretoria do clube irá 
colocar cerca de dois 
mil ingressos a venda ao 
preço único de dois 
reais. Uma bicicleta de 
18 marchas e uma TV 
açores será sorteada 
entre os torcedores. 

Sena III 
O lime de Neudson 

Claudino esta reforçado 
com vários jogadores 
profissioanais e que 
disputarão o 
t a m p e o n a I '» 
Maranhense pelas 
equipes de Imperatriz. 
Rivelino e Jean pela 
equipe do Cavalo de Aço 
e Vavá que atuou pelo 
Cavalo de Aço e o Tecão 
Maravilha. O técnico 
Geraldo Lopes que vem 
desempenhando um 
bom trabalho é um dos 
grandes treinadores 

regional. 

Reunião 
A -dlnação da saúde em 

Imperatriz continua um 
caos. O descredem iamenlo 
das Allls de seis Hospitais 
credenciados ao SUS- 
Sislema l ííico de Saúde 
esta causando revolta aos 
proprietários de Hospitais. 

O subsecretário de 
Saúde do Município jairo 
Casanova está anunciando 
para ãs IbhOO desta quarta- 
feira uma importante 
reunião com os donos de 
Hospitais. De acordo com 
Jairo os hospitais não 
foram d e s c r e d e n c i a d o s, 
apenas a Subsecretária 
esta fazendo uma 
haviliação no sistema de 
distribuição das Allls, Na 
reunião de hoje tudo pode 
acontecer, até a volta do 
atendimento pelo SUS 
através destes hospitais 
que tiveram o sistema de 
atendimento suspenso. 

Jairo Casanova 
O Subsecretário 

Regional de Saúde Dr. jairo 
Casanova voltou a 
reafirmar que o Hospital 
Alvorada continua sendo o 
hospilal credenciado para o 
I ralame nI o de paciénI e- 
com o Virus da AIDS. 

Júlio Nascimento 
No próximo dia dl o 

cantor compositor Júlio 
Nascimento estará se 
apresentando no BIC- 
Balneário late Clube. Júlio 
é uma das grandes 
revelações da música brega 
da região norte e nordeste 

chegando a competir com o 
experiente Roberto Villar 
uma das maiores 
expressões da música 
brega do Lais. 

Acontecendo 
A maioria das 

prefeituras do Estado do 
Maranhão estarão 
paralisando suas atividades 
nesta quarta-feira por 24 
horas, 

A decisão foi tomada 
durante um encontro 
realizado dos prefeitos, na 
Assembléia Legislativa. 
Lies vão protestar contra o 
caos econômico que tomou 
conta das administrações. 

Imperatriz 
O prefeito de Imperatriz 

Ildon Marques de Souza 
que viajou para a cidade de 
Grajaú, onde o governo do 
estado estará instalando o 
governo intinerante disse 
antes de embarcar que a 
Prefeitura de Imperatriz 
não será paralisada. O 
Prefeito voltou a afirmar 
que a cidade de Imperatriz 
ja perdeu muito tempo 
devido problemas 
políticos. 

Acidentes 
()s conslanle-« acidenles 

exislentes nos 
cruzamentos das ruas 
Benedito Leite com 
Sergipe esta deixando os 
moradores daquele setor 
revoltados. De acordo com 
o comerciante Antonio 
Araújo a ■ falta de 
sinalização é um dos 
principais motivos para a 
causa dos acidentes 

Deu na Imprensa 

A Secretaria de Saúde do Município, Divisão de 
Imunização já computou o total geral da campanha 
de Multivacinação- primeira etapa, que foi 
encerrada sexta-feira, 22, nos dez Postos de Saúde 
(rede municipal). E como estava previsto, o índice 
de vacinação dos menores de um ano superou as 
expectativas da SEMUS, ultrapassando a meta da 
Secretaria de Estado de Saúde. 

m i f ■ 
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'' vervador Ademar Freitas e leitor assíduo do Jornal Capital, o Seu Líder Diário 

Ondas Curtas 
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Virgem que riqueza 11 

O virus AIHS... 

...Está solto. 

É uma UCA... 

Ei você ai... 

Me dá uma UCA ai... 

Me dá uma UCA ai. 

Vem ai a convenção do PSDB 

Trajano poderá ser o novo presidente do partido 

Caso aconteça, o partido estará em boas mãos 

E por falar em Trajano... 

Vem ai o Fórum de debates... 

Em pauta às viabilidades econômicas do município 

O destino da Coperleite acontece no domingo... 

Paulo Marinho poderá assmur a empresa 

Diga-se de passagem encontra-se a beira de um abismo 

Ontem ela estava demais... 

E hoje? C.C.C.C.C.C.C.C.C 

Ildão viajou... 

Mas garantiu, a Prefeitura de Imperatriz não para. 

Valter Silva continua lider de audiência. 

Este cabelo th- carne é pesado 

f 

UCA e AIHS... 

O vírus do momento 

Os Ftanfas::ví •; minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01-Enfermeiro do 

trabalho 

100- Vendedores 

externos 

01- Representante 

01-Cozinheira 

01- Encarregado 

de armação 

01-Zclador 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Fond VAÍ dESCREdENCÍAR 70 

coivcessíonárías no BrasíL 

Crise no setor automotivo: Por conta da inadiplència de 
revendedores a Pord |)retende descredenciar nos próximos 
meses, cerca de 70% da rede. As concessionárias de marca em 
todo o País. isso representa 1/% da rede. As concessionárias 
que devem ser excluídas estão atualmente inativas e deverão 
ser substituídas por outras. A fábrica dará preferência a. 
empresários que já são donos de revendas da marca. 

As 70 revendas a serem excluídas representam cerca de 17% 
de uma i ede de 410 pontos-de-venda e assistência técnica e desse 
total a tord conta com apenas .>40 concessionárias na ativa, 
secundo inlorma José Ramos de Oliveira, yerenle-Reral de 
vendas da montadora. 

Nossa meta e ter rntre .480 a 400 concessionárias em todo o 
Paisdisse 

CapítaI INecessárío 

O investimento inicial para se abrir uma concessionária Ford 
d»' porte médio é de Ris d milhões, para aquisição de terreno, 
construção do prédio da revenda, compra de ferramenta e capita! 
de giro, segundo cálculos feitos por José Ramos de Oliveira. 

Quem se habilita? 

EpEMÉRidES 

\J^"<)memora-se hoje, 27; 

rfí ^  

Mercctdo- 

Fma^aceém- 

PQUpANÇA 
Hoje   

Amanhã -  

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

1,18% 

1,27% 

UIír (FecíeraI) 
RS  RS 0.6108. 

) UrFí (MunícípaI) 
■ \ Agosto'67 

UIr (EsTAdUAl) 

RS06.11 

Agosto 67 

UPC ( FEdERAl) 
RS 20.21 

Agosto 67 

DóLar 
RS 13.66 

Faraldo RS 1,13 
^ I urismo RS Lio 
::: Comercial RS 1.06 
fotaç v ' • ns-v- 

OllRO 
O giiuna na abertura da BM&F do dia 26.08.97 
RS    11,48 

SaUrío Mínímo 

Agosto/97   R$ 120.00 

SaLárío FamíIía 
Julho/97 r$ 8 25 

* Oferecimento: LIV R A RIA 11\ 1 PE RAF RI /. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática PROMOÇÃO: 

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

(?7xó0): R$ 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478. 

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

Dia do Corretor de Imóveis; 

Día INacíonaL do Psicóloqo; 

Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenler, sob o 
tomando do I)r. carlos Fadeu B. de Matos, ali na lois Domingues- 
centro, com o fone 721-8921. 

PreFeítos em Greve 

A exemplo do que1 estará acontecendo em todo o Maranhão c 
no vizinho Rstado-do Piaui, os prefeitos da região paralisam suas 
atividades hoje em sinal de protestos contra a redução das cotas 
FPM e do PEF, manirulados pelo governo federal. 

A paralisação de atividades da prefeitura é comandada no 
Maranhão pela F AM i/M -Federação dos municípios do Estado 
do Maranhão, présidida pelo prefeito de Balsas, Fuis Rocha. 

■ 
ü 

m 
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Quem também amversaria hoje, é o empresário Oliveira 
Salvador Silva, titular da Metalfer, ali na rua Minas 
Gerais,446, entre a Av. Dorgival Pinheiro de Sousa e a 
rua João Lisboa . O dia será certamente pequeno para os 
muitos cumprimentos dos amigos ao ilustre aniversariante. 
Vale o registro com os nossos cumprimentos. Tim-Tim. 

Humor 

A mãe deixa três filhos pequenos 

sozinhos em casa. Quando chega, 

pergunta o que fizeram: 

- Lavei os pratos! - diz Maríana. 

- Eu enxuguei! diz Manoela. 

- E eu catei os cacos! - diz Paulinho. 

(P1 ayhoy/Ahr/9 2) 

Aníversaríantes 

ACII 

vSe 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. Getülio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € NOITC 

PARA AIVUNC IAR, 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 dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúliò Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098) 722 2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av Getúilo Vargas. 560. Praça dc Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodov ia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva dc Santana. 523. fone: (098) 723 3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-olo. fone: (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadmho (era frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS - TURISMO 
St NSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ES FAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua Joào Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721 7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savào c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone (098) 722.3838 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721 0592 
FEITO A MÃO 

v. Gelulio \argas. 1863, esquina c/a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DOiN V1TO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721 3565 
ISAAC 
Rua 15 dc Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAL 
Rua Ccl, Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 722 1732 
PAMONHA PURA 
Av. Getulio Vargas. Centro, fone; (098) 722 2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone; (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOC A DO RA (Rent a car) 
Av Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone; (098) 721 3155 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodov ia BR-oio. 29. fone: (098) 721,4507, 
LOCAVEL (Locadora dc Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAMA 
Rua Piam 1045. lóne (098) 721.5836. 
TI ( AM S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone 72 1 7510 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Dommgues. 1599 fone; (098) 721 7182 

DANCETERIAS 
ELVBACK 
Av Beira Rio fone (098)722 I8lu 
BROADWAY 
Rua Mal Hermes da Fonseca. 525. Bairro Juçara fone (098 
""21 '4X4 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal Hermes dá Fonseca, s/n. fone: (098) 722 3532 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone: (098) 977.2767, 

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição dc documentos e textos em geral 

 S 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

nnSSh ^tUa 3 ^ ag0St0 de i924 PelaS ImâS CaPuchinhas Eleonora, Âgueda e Júlia, a Escola Santa Terezinha está comemorando 73 anos de existência 

S a MrecãTda^^tT11 c.lda
t
de

I
através de sua r,SWa mas se"1P''ft inovadora ação voltada para o ensino e o aperfeiçoamento continuo do homem. Sob a Direção da dedicada e expenente lima Jamce (com o apoio de suas auxiliares Iara Paiva, Mônica Marques e Vilma de Lima Silva) e responsável uela base 

tosoTi^d^f pe^ niulheres se deslaque im Região e no Pâis, a Escola Santa Terezinha merece iodas as nossas homenagens e o reconhecimentc ua sücieaaae peto laoonoso trabailio realizado em Imperatnz 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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Ismael Morais retoma 

O Médico e vereador 
licenciado Ismael Morais 
retornou esta semana de uma 
viajem que fez ao exterior na 
compahia dedi versos, deputados 
estaduais, prefeitos, e 
vereadores do Maranhão, o 
parlamentar viajou atendendo ao 
convite do senador Francisco 
Scórcio. 

Durante o período em que 
esteve nos Estados Unidos, 
Ismael Morais conheceu projetos 
que deram certo na terra do 'Tio 
San", em entrevista concedida 
ontem ao Programa Cidade Agora 
apresentado pelo jornalistas 
Conor Farias e Frederico Luiz, o 
vereador disse que a diferença 
entre as administrações 
americanas e às realizadas na 
grande maioria dos municípios 

O vereador licenciado acompanhou umacomitiva formada por diversos políticos aoexterior 

e vereadnr Kracit<»ir-r»c A i~ -  «. i. „ e. •j. . »» f ■>     brasileiros, é que lá 
"verdadeiramente se aplicam os 
recursos públicos". 

Ao comentar as informações 
sobre desmandos administrativos 
e possíveis desvio de verba pública 
por parte do prefeito Alfredo 
Nunes, Ismael disse que voltará 
em breve a câmara "não para lazer 
oposição ao chefe do executivo, 
mas para assumir o seu papel de 
representantes dos interesses do 
IX)vo daquele município. 

Ismael Morais foi o médico 
maisbem votado em toda a região 
tocantina, ele trabalha no setor de 
saúde em Senador La Rocque há 
mais de dez anos, onde tem 
prestado grandes serviços sobre 
tudo a população carente, "As 
câmadas mais carentes da 
sociedade são osi)oprta-vozes do 

que tenho feito"disse ele 
lembrando o resultado da última 
eleição onde facilmente 
conseguiu assento no legislativo 
larroquense. 

Ao retornar àssuas funções 
como vereador, Ismael Morais, 
disse que pretende dar 
continuidade ao seu projeto de 
associativismo, onde pretende 
usar seu mandato proporcionanclo 
às associações melhores 
condições de desenvolvimento e 
organização. 

O vereador finalizou sua 
entrevista ao programa Cidade 
Agora afirmando que estará 
atento aos propblemas de seu 
município "O que Alfredo Nunes 
realizar em benefício do povo, eu 
elogiarei! mas o criticarei quando 
necessário!" finalizou. 

1 

* 

fim. 
amael Morais, e grandes projetos para Senador Li Rocque 

Greve de prefeitos divide opinião pública 

Cerca de duzentos municípios maranhenses paralizam suas atividades por 24 horas 

Mais de duzentos 
municípios do Maranhão 
aderiram ao movimento 
grevista proposto pela 
FAMEM- Federação das 
Associações dos Municípios do 
Estado do Maranhão sob a 
presidência do ex-governador 
Luiz Rocha atual chefe do 
executivo de Balsas; segundo 
os prefeitos, a greve visa 
reivindicar do governo federal 
as perdas obtidas com a 
redução do FPM e aprovação 
do do Fundo de Estabilização, 
dentre outras medidas 
adotadas que vieram a 
prejudicar a arrecadação de 
verbas nestas cidades. 

O movimento grevista tem 
o apoio da prefeitura e da 
câmara de São Luiz, além da 
Assembléia Estadual que 
também paralizaram durante o 
dia de hoje suas atividades; 
para o presidente da câmara 

dos deputados estaduais, 
Maneol Ribeiro, a greve "é justa 
e merece o apoio dos 
parlamentares", ele considera 
como "lamentavél"o fato de que 
nem todos os municípios 
"abraçassem esta causa". 

Na região Tocantina, 
municípios como Açailândia, 
Porto Franco e Senador La 
Rocque decidiram por fechar 
às portas durante esta quarta 
feira, mas diante da opinião 
pública,os prefeitos não 
conseguem apoio. 

O que mais se questiona 
nesse momento é que na 
grande maioria, enquanto os 
chefes de executivos aderem 
ao movimento que pede da 
união mais dinheiro, deixam de 
aplicarbem os recursos que 
chegam aos cofres municipais; 
o fato de dizer que a redução 
do FPM- Fundo de 
Participação dos Município não 

cobre as despesas da 
administração, já não convence, 
quando se quer administrar 
com seriedade e honestidade 
se faz aquilo que está dentro 
das possibilidades, o que 
significa dizer que se o 
município não tem recursos 
para montar um hospital 
modelo, instale um posto de 
saúde capaz de garantir o 
mínimo de assistência aos seus 
munícipes. 

Durante o dia de hoje, 
prefeitos de várias regiões do 
Brasil se encontrarão em 
Brasília, afim de entregar ao 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso um documento com as 
principais reivindicações dos 
chefes dos executivos, que 
levam consigo o apoio de 
parlamentares que abraçam a 
causa em troca de um apoio 
eleitoral no ano que vem. É a 
ginga da política! 

iir,'! i 
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Fernando Henrique vai ouvir prefeitos durante o dia de hoje 

Senador La Rocque r^omnpofríi 

O presidente da câmara de governar para o povo", ele C-^JL JL i ^JL v 

ienador La Rocque Edmilson considerou imnortante a H^risãn A 
O presidente da câmara de 

Senador La Rocque Edmilson 
Rosa Bezerra ao analizar os 
últimos acontecimentos em 
seu município disse que o 
prefeito Alfredo Nunes "deve 

governar para o povo", ele 
considerou imijortante a decisão 
dos vereadores em decidirem 
ceder o repasse do dia 20 para o 
executivo efetuar o pagamento 
dos professores em atraso á dois 
meses. 

O vereador Edmilson 
Martins criticou esta semana a 
iwstura do prefeito José Miranda 
de nao apresentar regularmente 
a população a prestação de 
contas das atividades do 
município, sobre tudo o que vem 
fazendo com os recursos do 
Fundo de Participação dos 
Municípios. 

O vereador que forma o 
grupo de oposição que é minoria 
no legislativo disse que "o povo 
tem por direito não só saber o 
que se faz com o dinheiro, mas 
também decidir as formas de 
como se deve investir 
asverbaspúblicas". 

Balança comerciai 

continua em déficit 

Só nas três primeiras 
semanas de deagosto a balança 
comercial brasileira acumulou 
um déficit de US$ 78 
niteesAjnTasb^xrtaçíx^sixiiaixk) 
US$ 4,010 bilhões enquanto as 
exportações um total de US$ 
3,932 bilhões. A estimativa é 
queo déficit da balança 

comercia] do mês deagosto seja 
bemn superior ao mesmo 
período do ano passado.No més 
de julho a balança teve um 
aumento de 26,20% nas 
impportações. 

O déficit comercia] brasileiro 
neste ano um rombo de US$ 
5,537 bilhões. 

Ato pelo serviço 

público do 

Norte Voto perdido! Açailândia 
Um atopolítico e cultural 

em defesa do serviço 
público vai marcara reunião 
d o Fórum de Mobilização 
Estadual do Fisco Norte e 
Nordeste, que acontece no 
próximo fim de semana em 
Belém. 

O ato será realizado a 
partir das 17:()()hs na Praça 

da República para protestar 
contra a política dos governos 
federal e estaduais para o 
funcionalismo e pedir um 
serviço público de qualidade. 

Durante a 
reunião d oFórum 
tambémacontece 
umseminário para discutir a 
Reforma Administrativa. 

A população de Senador La 
Rocque ficou estarrecida com 
o que leu no Jornal Capital 
edição desta terça feira 26. 

A notícia de que o chefe do 
executivo comprou um posto 
de combustível em 
Chapadinha além de outros 

desvios de verbas revoltou os 
larroquenses que podem a 
qualquer momento ir às ruas 
pedir o afastamento do 
prefeito. 

Para muitos votar em 
Alfredo Nunes, "foijogar o voto 
no lixo" 

Os servidores de 

Açailândia estão em 

greve.O prefeito Deusdedith 

Sampaio não paga o 

funcionalismo municipal a 

quatro meses. 

Os funcionários 

prometem voltar ao trabal 

quando o executivo regulari: 

a situação de todos. 

M 

Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

C'entra! de Atendimento Expresso, Açailândia. além de transportar passageiros, oferece 
in também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros uu v iicmc Estados do País. 

hxpre>so Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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BIC - O poiNT do seu ds SEMANA 

:íí;:VW:¥:-: 

Restaurante BIC 

con owmp/o wmo, 

p/çcm e ewpie rieaco 

cmtuito 

Programação do final do Verão/97 

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

Setembro 

III Faimp - Festival Aberto Impcratrízense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do a rio 

Sextas Seresta 

llomingo: Domingueira Dançante 

mmmx 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Garros, motos e caminhões, peh 

preço único de R$ 1,00 

n BIC. 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

J 

Conor Farias 

1 Wm % i I 

Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às 1 IhOO - Conor Farias e 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h0() - 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notíci 

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo 

Rádio Capital AM - 950 Khz 

wats de potência 

l|iit 

m 

SíiSÍÍ 

rico Luiz 

011 Mota 

hOO- 

Brito 
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Seleção de João Lisboa treina hoje 

I écnico l-dmar Pereira treina o time para o Jogo do domingo 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João 
Lisboa 

A Seleção começou 
ontem, a tarde no estádio 
Cafeíeirão , a semana de 
treinos visando o jogo do 
próximo domingo na 
Cidade de Açailândia eom o 
time do (ialletti , as Ki hs 
no estádio Pedro Maranhão 
pela segunda rodada da 
primeira fase. 

O Treinador Edmar 
Pereira comanda na tarde 
de hoje , o primeiro coletivo 
da semana. Valdo e Tatá 
serão os reforços para 
enfrentar o Galletti 

João 
Lisboa II 

O Secretário da Sede] , 
Euripédes Batista definiu o 
inicio do campeonato da 
primeira divisão ,que será 
realizado com 10 times. 

O secretário afirmou 
que prefere qualidade e não 
quantidade , por este 
motivo prefere 10 times. 

O jogo de abertura será 
no dia 6 / 9 de Setembro , 
Grêmio x Rosário Central. 

Galletti 
O Representante de 

Açailândia fará no próximo 
domingo o segundo jogo 
válido pelo Copão. 

Segundo informações da 
terra do ferro, o time estará 
completo e o torcedor 
promete comparecer em 
grande número nas 
arquibancadas do estádio 
Pedro Maranhão . 

Demir Nunes presidente 
da liga , pretende fazer uma 
promoção para levar o 
torcedor ao estádio em 
grande número 

Porto 
Franco 

O Secretário da Sedei, 

Jailson disse a alguns 
torcedores após o jogo 
com a Sei. de Edson Lobão, 
que fará algumas 
contratações para reforçar 
o time pro jogo de domingo 
na Cidade de 
Tocanlinópolis no Estado 
do Tocantins. Jailson , 
apesar do empate parece 
que não gostou da atuação 
do time 

Edson 
Lobão 

O Treinador do Time , 
Nonato Calção disse a este 
colunista que, para o jogo 
de domingo poderá contar 
com o jogador Lamartine 
e também o lateral Orlando 
e o meio campista 
Adãozinho. 

Nonato afirmou que o 
time fará no decorrer desta 
semana treinos físicos e 
com bola , para um melhor 
desempenho no próximo 
jogo . que será realizado 
domingo as 16hs com o 
time do Juventus de 
Montes Altos. 

Brasileirão 
Dois jogos serão 

realizados nesta quarta 
feira. 

21hl)() Botafogo x 
Guarani (TV ) 

21hl>() : Paraná x 
Fluminense (TV ) 

Moto 
O Nosso representante 

na segunda divisão voltará 
a jogar pelo campeonato no 
dia 2 de setembro em São 
Luis , com o lime do 
Atlético GO. 

O Grupo do Moto ,tem 
hoje um jogo; 

Gama x Tuna em 
Brasília 

Domingo 
Tunax Remo em Belém. 

Assista de segunda a sexta 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

A Seleção de João Lisboa 
realizará na tarde de hoje o 
primeiro treino coletivo da 
semana, visando o jogo do 
próximo domingo em 
Açailândia válido pela 
segunda rodada do Copão 
Maranhão do Sul. O 
Treinador Edmar Pereira 
afirmou que o lime não 
esteve bem na Cidade de 
Tocantinópolis, quando foi 
derrotado pelo placar de 3 x 
I. Edmar colocou que a 
derrota é coisa do passado , 
que o pensamento da 
diretoria e dos jogadores é 
no jogo de domingo próximo 
em Açailândia , com o time do 
Galletti. 

O Treinador tirou proveito 
do jogo amistoso, por que 
serviu para observar alguns 
jogadores , Valdo Montes 
Altos . que não esteve bem 
no< jogos passados, mas que 

:C?i ■ ■■ 

Dor/s poile dcixur seleção 

com o Tocantinópolis , 
conseguiu jogar o seu 
verdadeiro futebol, garantido 
a sua permanência no elenco. 

Outro jogador que foi 
observado , Valdo Cabaça 
que fez a sua estréia e foi 
bastante elogiado.O lateral 
Tatá , também fez a sua 
estréia , com bom 
aproveitamento. 

Duílio não participou do 
jogo de Tocantinópolis, 
porque está entregue ao 
departamento médico, mas 
para o jogo de domingo com 
0 Galletti, segundo ele 
próprio informou , já terá 
condições de jogo. Edmar 
Pereira disse a reportagem 
que os torcedores podem 
ficar tranqüilos que o seu 
lime . vai com toda garra para 
a terra do ferro, buscar a 
primeira viloria na 
1 ompel icã" 

Sedei de João Lisboa define inicio da primeira divisão 

O Secretário da Sedei reunião realizada na sexta: 
de João Lisboa Euripédes feira próxima passada 22 de 
Batista, definiu em agosto com os dirigentes do 

Primeira rodada 

Sábado / 6 /9 
l o x 

Rosário Central 
ÍT /9 

111 

x Barese 
. Sábado 13/0 

o- x   
Illc 

Os jogos do campeonato da primeira 

ÍIHl ;:ÍÍ;:ÍÍIÍÍ;|:^ 

futebol amador da primeira primeira e segunda 
divisão . o inicio do rodadas definidas 
campeonato que já (em a confira; 

Segunda rodada 
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Fluminense joga 

hoje no Paraná 

Tricolor das Laranjeiras busca vitória 

para sair da lanterna 

O tricolor das Laranjeiras sair da lanterna. O Time 
busca hoje ,uma vitória diante soma oito pontos , com onze 
do Paraná Clube, para tentar jogos. 

Dois jogos serão realizados hoje: 
2 lh30 ; Botafogo x Guarani ( TV ) 
2 J hBO: Parmiá x jFhimioeose ( TV ) 

Classificação antes da rodada de hoje 

a noite: 

1) Inlernacional - 27 pontos 
2) Portuguesa-21 
3) Palmeiras-2() 

Paranã-20 
S) Vasco- 17 

Atlético - 17 
7) Juventude - 15 
8) Santos - 14 

Atlético MG-14 
Bragantino-14 

11) Coritiba-13 
São Paulo-13 
Sporl-Lí 

14) Corinthians-12 
Guarani - 12 
América RN - 12 
Criciúma- 12 

18) Goiás- 11 
Bahia-11 

20) Vitória -10 
Botafogo - 10 
Grêmio - 10 

23) Flamengo -9 
Cruzeiro-9 

25- União São João - 8 
20) Fluminense-8 

^ I 
A 

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 

Mim © Mim©^ 

Venha e comprove! 
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/ i// 

S3 
VA V/j. 

''//// 

wmê 
j '/y v 



JORNAL CAPITAL ftuarta-feira, 27 de agosto de 1997 □ Política □ 1 -ii 

Prefeitura abre nova frente de trabalho 

Obras na rua São Pedro, bairro Nova Imperatriz, foram iniciadas às 6 da manhã de ontem 

A Prefeitura de Imperatriz 
iniciou ontem (26), às 6 da 
manhã, as obras de uma nova 
frente de trabalho que vai 
beneficiar os moradores da 
Nova Imperatriz. Tratam-se 
dos serviços de 
recapeamento e 
pavimentação asfáltica da rua 
São Pedro, que recebe 
também todo o processo 
técnico exigido pelas obras. 

Para abrir os trabalhos, 
esteviveram presentes o 
prefeito Ildon Marques, o 
vice-prefeito Luiz Carlos 
Noleto, os secretários da 
Infraestrutura, Jairo de 
Oliveira, e do Governo, 
Sérgio Macedo, além do 
diretor do Departamento 
Municipal de Estradas e 
Rodagens (DMER), 
engenheiro José de Ribamar 
Silva. 

Com largura de 
aproximadamente 12 metros, 

a rua São Pedro vai receber 
pavimentação asfáltica definitiva 
em aproximadamente 400 
metros. O asfalto vai da rua 
Sotiro de Atenas até a Iracema. 
Antes, num trecho de 100 
metros, a partir da Piauí, será 
beneficiada com recuperação 
do asfalto existente. 

A Prefeitura atinge a área 
total de 4.800 metros quadrados 
da importante artéria. A massa 
asfáltica terá largura média de 
3,5 cm a 4 cm, sendo lançada 
após a estabilização da base, 
imprimação e pintura de 
ligação, em função de estar 
sendo executada sobre uma 
base considerada insatisfatória. 

Bem feito 
O secretário Jairo de 

Oliveira garante que, como em 
todas as ações empreendidas 
pelo governo Ildon Marques, o 
asfalto é de boa qualidade. "A 
marca desse governo é essa: 
fazer bem feito!" — frisa. O 

secretáro dá demonstração de 
que o pouco construído não 
apenas atende, mas atende bem 
a comunidade representada. 

Para ele, a tendência é 
melhorar mais com o passar do 
tempo. 'Temos ainda mais de 
três anos de governo, para 
aumentar a quantidade de 
obras. Enquanto não, o pouco 
que fazemos vai ser sempre de 
muito boa qualidade, com 
critérios técnicos, para que a 
população seja atendida e fique 
bem atendida" — reforça. 

O prefeito Ildon Marques 
determinou que a Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra) proceda 
o piçarramento nas 
transversais da rua São Pedro, 
ampliando o número de 
populares beneficiados pelas 
obras. Além disso, onde for 
necessário, a Sinfra fará a 
ligação das águas que correm 
por fora às respetivas redes de 
esgotos. 
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Ildon Marques (centro), inspeciona obras na Xona Imperatriz 

Ildon: "Essa administração não irá parar" 

O prefeito Ildon Marques 
disse ontem (26), por 
< -pião da abertura de nova 
frente de trabalho no bairro 
N<|^i Imperatriz, que sua 
a Wtnistraçâo não vai 
cessar de andar. "Uma coisa 
eu garanto pra você: essa 
administração não vai 
parar" — disse. Textuais, as 
palavras foram ditas quando 

Para o vice-prefeito Luiz Carlos Noleto, governo e comunidade estão de parabéns 

o prefeito se reportou a 
respeito das dificuldades 
financeiras que, entretanto, 
não o impedem de realizar 
obras na cidade. 

Segundo Ildon Marques, 
mesmo com pouco dinheiro, 
se administrado bem, 
inclusive com sua 
racionalização, é possível que 
se faça alguma coisa. "Eu 

costumo dizer: está difícil, 
não se pode fazer muito. 
Mas, ficar sem fazer nada 
também não. Se pode fazer 
alguma coisa, nós vamos 
fazer" — afirmou. O prefeito 
ratificou a sua confiança de, 
até o final do mandato, fazer- 
se presente em toda a cidade 
que administra. 

Também presente à 

abertura da frente de 
trabalhos, na rua São Pedro, 
o vice-prefeito Luiz Carlos 
Noleto comentou sobre as 
dificuldades de ordem 
financeira que enfrenta a 
maior prefeitura do interior 
maranhense. "Sem dúvida 
nenhuma, com muita 
dificuldade, com poucos 
recursos, mas a Prefeitura 

de Imperatriz procura 
sempre fazer alguma coisa 
em cada bairro" — disse, 
citando as obras iniciadas 
ontem. 

Na rua São Pedro, a 
Secretaria da Infraestrutura 
procede as obras de 
recapeamento e de 
pavimentação asfáltica. 
"Enfrentamos uma situação 

em que só parte da rua tinha 
a via de acesso aberta, 
apesar de estarmos no Nova 
Imperatriz, um bairro 
considerado importante" — 
disse o secretário Jairo de 
Oliveira, acrescentando a 
determinação do prefeito 
para que as obras se 
estendam da base ao 
pavimento final. 

■ SEMANA DA PÁTRIA 

Começam os preparativos para a festa 

Já está quase tudo definido para as comemorações da Semana da Pátria e Desfile Cívico Militar 

que irá acontecer de 1° a 7 de setembro. 

^ As autoridades 
..ponsáveis pela 

organização das 
f T^ividades, entre elas, 
representantes da 
Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer, 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
e outras como: 50° BIS, 
Polícia Militar Polícia 
Rodoviária e Corpo de 
Bombeiros, começaram a 
reunir-se desde o início do 
mês de agosto, para juntos 
elaborarem todas as etapas 
que irão compor o 
calendário cívico para 1997. 

A Semana da Pátria será 
marcada pelo hasteamento 
e arriamento dos pavilhões 
(bandeiras), que irá 
acontecer a partir das 8h 
do dia V de setembro, na 
Praça Brasil, e contará com 
a participação dos alunos 
das escolas públicas 

municipais e estaduais, além 
da banda do 50° BIS. 

Durante a noite, a partir 
das 18h, será esperado o 
"Fogo Simbólico", vindo do 
povoado de Camaçari, 
carregado por atletas da 
Sedei, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar e 50° BIS. 
Haverá também as 
apresentações do Coral da 
Assembléia de Deus, 
formado por 500 vozes e das 
bandas Municipal e do 50° 
BIS. 

A manutenção do "Fogo 
Simbólico" será feita pelo 
Corpo de Bombeiros, e a 
guarda do fogo, pela Polícia 
Militar, 50° BIS e Guardas- 
mirins. 

Às 7:30 do dia sete de 
setembro, o prefeito Ildon 
Marques e autoridades 
militares farão o 
hasteamento dos pavilhões e 
revista às tropas. 

O palanque estará 
armado na Praça Brasil, de 
frente para a Avenida 
Getúlio Vargas, de onde 
partirá o desfile que 
descerá a avenida se 
dispersando nas 
proximidades da rua Pará. 

Dezoito escolas, 
incluindo públicas e 
particulares, já confirmaram 
participação no evento. 

ROTEIRO DOS CONCER- 
TOS (SEMPRE ÀS 19:30) 

Dia 02 - Praça do Bairro 
Vila Nova 

Dia 03 - Praça do Rotary 
Dia 04 - Praça da Bíblia 
Dia 05 - Praça 

Dilhermano Reis (Parque 
Anhanguera) 

Dia 06 - Praça de Fátima, 
e às 20h outra apresentação 
do Coral da Assembléia de 
Deus. 
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ADEAL 

De segunda a sábado, 

das 07;00 às 08:00 horas 

ftepertagenss Nilson Santos e 

Messias Júnior 
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"Ratinho" é inocentado por 

testemunha no caso do Taxista 

Mais três elementos foram presos em Bacabal acusados 

de participação no crime 
A Polícia Civil através da 

Delegacia de Roubos e Furtos 
continua investigando 
dioturnamente o assassinato 
do taxista Raimundo 
Fernandes Leite, 
maranhense, motorista, 43 
anos de idade, residente na Rua 
3 de junho, 191- Vila Ijobão foi 
assassinado no último final de 
semana. 

O elemento Antonio 
Marcos, vulgo "Ratinho" de 23 
anos de idade, residente no 
bairro Vila Lobão foi preso na 
tarde da última segunda-feira 
suspeito de ler participado do 
crime, Antonio Marcos tem 
várias passagens pelas 
delegacias de Polícia de 
lm|)eratn/. 

A última denúncia contra 
"Ratinho" aconteceu no mês de 
maio quando ele foi preso sobre 
a acusação de ter roubado várias 
camisas de uma loja. 

A Delegacia de Roubos e 
Furtos esteve bastante 
movimentada na manhã de 
ontem. A esposa da vítima 
Cirene Almeida I-eite, 38 anos 
de idade, e a mãe do acusado 
tonversaçaram bastante, e em 
determinado momento os 
ânimos se alteraram, mas a 

■ Acidente 

viúva disse a mãe do acusado que 
não quer que pessoas que não 
deve no crime seja condenada 
pelo que não fez. 

Uma testemunha do crime 
foi convidada da manhã de 
ontem para prestar depoimento 
e fazer o reconhecimento do 
acusado. No dia do crime a jovem 
teria visto quatro elementos no 
interior do Voyage- azul de placas 
MOM 8737 de propriedade de 
Raimundo Fernandes. 

De acordo com a testemunha 
que não quis ser identificado os 
elementos estavam conduzindo 
o veículo em alta velocidade e 
dando o famoso "cavalo de pau" 
colocando em risco a vida dos 
pedestres que trafegavam pela 
Avenida Principal do bairro 
Cafeteira. 

A testemunha não 
reconheceu "Ratinho" como um 
dos elementos ques estavam 
dentro do veículo de Raimundo 
que naquela alturas já tinha sido 
assassinado pelos marginais. 
Mais dois elementos foram 
presos em Bacabal. De acordo 
com a Polícia eles estavam 
sendo suspeitos de terem 
participado do crime. Após 
algumas horas de investigações 
a Polícia Civil daquela cidade 

■ 

Edison Santos chefe de capturas da DRF- trabalhando 
diotirnamente 

tomou conhecimento de que a cidade de Imperatriz no carro 
um dos elementos presos era 
locutor de rodeio e os outros 
dois eram (peão de rodeio). 

Após o crime os marginais 
abandonaram o corpo de 
Raimudo às proximidades de 
Bom Jesus e percorreram toda 

da vítima. Após i)erceberem que 
estavam sendo perseguidos 
pela Polícia eles abandonaram 
o veículo Voyage às 
proximidades da Associação 
Atlética Banco do Brasil num 
local de difícil acesso. 

Acidentes assustam moradores 

na Benedito Leite llCi -L/W1LC 

Motoqueiro é colhido violentamente por um Monza que evadiu-se do local 

) motoqueiro e taxista Clínicas com várias lesões O motoqueiro e taxista 
conhecido apenas pelo 
apelido de Totó, residente 
no bairro Vila Nova foi 
colhido violentamente 
quando trafegava pela 
Benedito Leite no sentido 
Mercadinho. O acidente 
aconteceu por volta das 
8h0() quando o Totó dirigia- 
se para seu trabalho. 

A moto CG 125 placa 
HOX 4273 que ele trafegava 
foi jogada a cerca de dez 
metros do local do acidente 
pelo Monza de placas HOT 
1152 - cor prata - São Luis 
de motorista não 
identificado que trafegava 
pela Rua Sergipe. 

A vítima foi levada às 
pressas para o Hospital da 

Clínicas com várias lesões 
graves nas pernas e na 
cabeça, local onde foi mais 
atingindo pelo fato do 
motoqueiro não está usando 
o capacete que é de uso 
obrigatório, e protege a 
cabeça do piloto em 
acidentes como este. 

O motoqueiro que 
trafegava pela preferêncial 
além de sofrer ferimentos 
graves teve sua moto com 
vários danos materiais. 

Os moradores daquele 
cruzamento vem reclamando 
bastante das autoridades do 
município que ainda não 
tiveram uma atenção especial 
com o local, onde vem 
registrando vários acidentes 
nos últimos dias. 

iill 

Acidentes na Benedito Leite com Sergipe assusta 
moradores 

Regional 

Gutrim ainda não conseguiu desvendar o caso Stênio 

Delegados implicados na chacina do bando Bel já estão soltos 

Delegados e agentes da 
Polícia Civil acusados de 
envolvimento no Caso Bel já 
estão soltos. O grupo de 
suspeitos está em liberdade 
desde da última segunda- 
feira quando inspirou o prazo 
de 30 dias, da prisão 
decretada pelo juiz Jesus 
Guanaré, em cimprimento à 

solicitação da Delegada e 
presidente do inquérito do 
caso, Dayse Aparecida. 

O "Caso Bel" envolve a 
morte do delegado Stênio 
Mendonça e a chacina do 
Barro Vermelho. Dos 
indicados como matadores do 
delegado, quando foram 
deslocados para o município de 

Santa Inês, onde prestariam 
depoimento sobre outro 
processo. 

Os policiais civis 
recorreram à Justiça do 
município de Santa Inês, 
solicitando o pedido da prisão 
temporária, que foi negado 
pela juíza Illva Salazar. Em 
virtude disto, os supeitos 

recorreram ao Tribunal de 
Justiça que ainda não tomou 
posicionamento. Estas 
informações foram fornecidas 
pela imprensa da Capital, que 
não mais acredita na 
elucidação do Caso Stênio 
Mendonça aonde estão 
envolvidos vários empresários 
e policiais civis. 

PHOTO PINHCIRO 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de documentos 

Jandira dos Santos 
Trindade, maranhense, 
casada, residente no Parque 
das Palmeiras comunicou 
que perdêu uma bolsa 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Identidade Civil, Titulo 
Eleitoral e outros. 

Perda de documentos 
II 

Edézio Carmona Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Salvador, 
bairro Nova Imperatriz 
comunicou que perdeu sua 
porta cédula contendo vários 
documentos pessoais, 
inclusive sua Carteira 
Nacional de Habilitação. 

Perda de documentos 
III 

Valdivino Miranda Dias, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Vila 
Fiquene, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
e sua Carteira de Identidade 
Civil. Fato ocorrido quando o 
comunicante retornava do 
Sine Emprego para sua 
residência na tarde da última 
segunda-feira 

Perda de documentos 
IV 

Osvaldo Pires da Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua 
Pernambuco- bairro Santa 
Rita comunicou que também 
perdeu sua porta cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais, e a 
importância de R$ 35,00 
(Trinta e cinco reais). 

Investigações 

A Polícia Civil continua 
nvestigando o assassinato 

do taxista Raimundo 
Trindade, morto com um 
tiro de espingarda calibre 20 

no último final de semana. 
De acordo com o chefe de 
capturas da DRF- Delegacia 
de Roubos e Furtos Edilson 
Santos, a Polícia Civil terá 
nas próximas horas os 
nomes dos acusados da 
morte do taxista. 

Investigações 
O elemento Antonio 

Marcos, vulgo "Ratinho" 
preso pela Civil na tarde da 
última segunda-feira não foi 
reconhecido pela 
testemunha. A jovem que 
não quis ser identificada 
inocentou "Ratinho" 
dizendo que ele não foi visto 
junto com os marginais que 
estavam no veículo Voyage - 
taxi de Raimundo. 

Arrombamento 

João Santana Vieira, 
maranhense, casado, 
residente na Rua Beta 
bairro co Bacuri, comunicou 
que sua casa foi arrombada 
por clemente 
desconhecidos. Fa, 
ocorrido na tarde da tard 
ontem quando 
comunicante e a esposa 
encontrava no centro da 
cidade. Os donos do alheio 
levaram de dentro da 
residência uma TV açores 16 
polegadas e um video 
cassete Philips 4 cabeças, 
além de vários objetos de 
pequenos valores. 

Furto bicicleta 

Edilson Saraiva de 
Oliveira, maranhense, 
solteiro, estudante, 
residente na Rua Bom 
Futuro comunicou que teve, 
sua bicicleta Moutain bife 
cor azul, ano 96 roubada,, 
Falo este ocorrido quand 
queixoso se encontrava 
dentro da agência dos 
correios no centro da cidade. 
Conforme o comunicante o 
elemento estava trajando 
uma calça jeans e camisa de 
malha cor azul. 
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2° Distrito 

Delegado 

Renê Almeida 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Wallace e 

Simoão 

Perito 

Júlio Séraio 

Telefone de Plantão 

722-1502 

Fotografamos aniversBrio, casamaitcs, batizados e evoitcs sn geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


