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■ Avesma 

Sidney 

Figueiredo 

assume vice- 

presidência 

O módico veterinário 
Sidney Figueiredo, 
presidente do legislativo de 
Açailândia, é o vice- 
presidente da Avesma - 
Associação dos Vereadores 
do Sul do Maranhão, A 
posse da diretoria da 
Avesma em Açailândia foi 
considerada por Sidney 
como histórica. 

Davinópolis 

Município 

ganha 

'maternidade 
Mesmo sem ter sido 

Baugurada oficialmente, a 
Maternidade do novo 
município de Davinópolis já 
está beneficiando a várias 
parturientes, colaborando 
para minimizar o número 
de partos com vítimas fatais 
na região, uma preocupação 
da área médica. 
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TEMPO 

Oa com p çni c s 
"^bulosíáade no decorrer do 
.. áiodo.&limma de 25 r?a parte 
da monhã o máxima de 32 
grssis centígrados. 

INDICADOR 

CAPITAL 

mx. 

Dólar Gomercial 
Compra _R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda . R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Cnmpfí^ Jl$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1,039 
Dólar Turismo 
Cumpra R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda 
Ouro (g) 
Venda ... .   

RS 1.0350 

_ RS 11.95 
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- 1.1275% 

Valüi 
Salário Mínimo 

RS 0.9108 

Maio   RS 120.00 
Salário Família 
Valnr 

r 

RS 7,66 
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Sebastião Madeira desmente 

intenção de deixar PSDB 
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Deputado Federal Sebastião Madeira desmentiu que tenha intenção de deixar o seu partido, PSDB 

O Deputado Federa] Sebastião 
Madeira, ao tomar conhecimento 
da matéria publicada pelo Jornal 
Capital, na edição de sexta-feira, 
dando contas de que paleria deixar 
o seu partido, PSDB - Partido da 
Social Democracia Brasileira, ligou 
para a redação do jdfhal para 
afirmai" que não tem tal intenção. 
No entanto a matéria foi feita 
baseada na repercussão que os 
atos do Governo Federal Tucano 
vem causando nas bases do 
parlamentar tocantino, dando 
contas de uma proximidade com a 
família Sarney, insuportável para 
seus correligionários. Pelo menos 
três vereadores, Raimundo 
Trajano, Carlinhos Amorim e 
Simplício Zuza Neto, ligados a 
Madeira, além de Conceição 
Formiga, que foi candidata a vice 
com o iiarlamentar ano passado na 
eleição municipal, manifestaram o 
liensamento de que seria melhor 
a transferência de sigla a ter que 
suportar um achatamento político 
imposto i )elo partido dentrodo seu 
próprio estado. 
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Cavalo de Aço vence 

e vai para liderança 
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O Cavalo de Aço conseguiu 
na noite desse sábado mais 
uma expressiva vitória sobre 
a equipe da Caxiense. Para a 
Sociedade Atlética Imperatriz, 
reflete o que foi o jogo, onde 
a determinação dos jogadores 
dentro de campo foi 
preponderante para a vitória. 
A derrota, em Caxias, no 
primeiro (urno, dc- 1x0, foi 

CIDADE 

Violência 

urbana 
Página 1-2 

encarado como um acidente 
de percurso c os atletas 
cavalinos entraram era campo 
conscientes de que podiam 
vencer, e venceram a 
Caxiense em busca da 
liderança do seu grupo e quer 
agora chegar à garantia da 
vaga para a disputa do título. 
O presidente do Cavalo de 
Aço. Conor Farias enalteceu 

SOCIAL 

Mais homenagens 

aos namorados 
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a vitória da equipe e lembrou 
a determinação dos atletas em 
busca da vitória, prometidas 
desde o início do returno. A 
intenção agora é alcançar, 
além do título maranhense de 
97, também uma vaga na Copa 
do Brasil, e trazer os 
torcedores de volta ao 
estádio, aos bons tempos do 
futebol em Imperatriz. 

EDITORIAL 

Muita areia pra 

pouco caminhão 
Página 1-2 
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Gomo cuidar da pele 

durante a gravidez 

Durante o período de 
gravidez, a mulher deve 
tomar cuidados especiais 
para não colocar a saúde do 
bebê em risco. F. durante 
esse tempo que deve receber 

cuidados mais que especiais, 
ela deve saber como cuidar 
de sua saúde. Usar os 
métodos e produtos corretos 
deve ser. portanto, a palavra 
de ordem. 

Barcelona, uma 

opção de cultura 

Indiscutivelmente, mundial. No passado e no 
Barcelona é a capital das presente, a cidade tem 
artes. De lá, surgiram contribuído de forma 
diversos nomes de peso positiva para ilustrar o 
dentro do cenário artístico mundo das artes. 

O doce mistério 

da fotografia 

Descubra os mistérios da apresenta ISO ou ASA de 
fotografia na matéria que 1000, que é tido como um 
fala sobre o filme que filme "ultra-rápido". 

Parque Nacional de Ubajara, 

o mar que virou sertão 

ESPORTE POLICIA 

Copõo Maranhão Acidente de bicicleta 

do Sul em Julho mais uma vítima 
Página 1-10 Página 1-12 
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E muita areia pra 

pouco caminhão 

Essa expressão, nada ortodoxa, é sempre lembrada para 
definir outros parâmetros. Mas como tem termos políticos que 
são apossados de outros setores do cotidiano, a gente aproveita 
para'definir o indefinível de forma a comentar da maneira que o 
povão entende. 

Tem gente que entende de quase tudo mas não define nada, 
tem gente que define tudo mas não entende nada Óbvio; esses 
acabam políticos. 

Como explicar que um funil não vai transbordar apenas se 
você nao abarrotar a parte côncava? Como explicar que num 
funil, a capacidade de vasão é minimizada em relação ao 
conteúdo? Como explicar que uma eleição é um funil? Mesmo 
que a gente conseguisse explicar, tenho certeza que 80% dos 
candidatáveis não iriam entender isso. 

Pra deixar bem claro, existe um número de vagas limitadas 
que devem ser equacionadas pelos partidos, mas acima quem 
vai colocar a cara na reta são os candidatos. E como vestibular; 
todo mundo sabe que certas disciplinas têm mais candidatos a 
uma vaga do vespa na Colméia. Dessa forma, o equidistante 
mundo da matemática só passa a fazer parte da vida pública 
para os eleitos, aqueles que pretendem se eleger se esquecem 
de questionar as reais chances de st' alcançar um cargo eletivo 
e acabam atrapalhando a representatividade da região, agindo 
mais em prejuízo próprio do que em benefício até mesmo do 
lugar onde vive. 

A questão dos pára-quedistas, mal resolvida e sem 
solucionática para a problemática do voto distrital, é outro fator 
que vai pesar na hora da divisão dos votos. É necessário que 
nossos queridos candidatáveis da região Tocantina, antes de se 
aventurarem, pesassem prós e contras e não fossem satisfazer 
apenas o próprio ego, abrindo espaço para uma representação 
efetiva e sólida, como merecemos, como Imperatriz merece, e 
não apenas ficar explorando essa terra e sua gente sem oferecer 
nada em troca, jxirque uma eleição é garantia apenas para quem 
se elege, e não para quem elegeu, quem votou, quem acreditou, 
quem depositou o voto de confiança em busca de dias melhores 
que na maioria, das vezes - na grande maioria das vezes - não 
passa de uma relação empregadícia, ou seja, o leito está 
empregado, com salário excelente, pelos próximos quatro anos 
e, se der uma sorte e cair nas graças de um benfeitor das hostes 
governistas, {iode ter garantida sua reeleição, deixando de fora 
a esperança de quem votou em busca de uma responsabilidade, 
de alguém responsável. 

O problema é que tem muita gente sem entender que essa 
questão é muito mais ampla em termos de interesse, e se julga 
prestigiado porque tem um partido de cabide, recebeu um 
abraço da Governadora, ou teve uma palavra de incentivo de 
um Senador ou Deputado que, sem ter nada melhor pra dizer 
na hoia, vomitou besteira e acabou fabricando mais um 
candidatável. 

Certa vez, em um determinado local de Minas, um cidadão 
foi apresentado ao Deputado Estadual, grande fazendeiro, Raul 
Belém, que recebeu a queima-roupa o número de votos que o 
tal cidadão tinha recebido quando havia resolvido se candidatar 
nas alterosas; um voto. Raul Belém, sem saber o que dizer de 
um cidadão que era apresentado como liderança política e tinha 
apenas um voto, apesar de ser casado e ter familiares na 
localidade, acabou surpreendendo sem ter nada melhor a dizer 
- "é um bom começo!" 

Tem gente que precisa entender de uma vez por toda que a 
política é areia demais para a carroçeria deles. É melhor guardar 
o caminhão na garagem. 

Violência urbana 

por Aurino Brito 
Radialista 

A violência no Estado do 
Maranhão vem crescendo 
assustadoramente, tanto na 
capital quanto no interior. 
Casos que chocaram a opinião 
pública maranhense da pacata 
cidade integrante da Ilha de 
São Luís, São José de Ribamar, 
onde duas crianças foram 
violentadas sexualmente e, em 
seguida, os seus corpos 
mutilados pelo monstro 
conhecido como o terror de 
São José de Ribamar, que tem 
deixado toda aquela 
comunidade em pânico pelos 
atos criminosos praticados pelo 
misterioso bandido que vem 
aterrorizando crianças, 
mulheres e homens da 
pequena cidade maranhense. 
Tudo isso caracteriza a falta de 
segurança que reina no Estado 
do Maranhão. () 
descompromisso do governo 
também é fator prepoderante 
nesse setor, porque se não 
fosse assim casos como esse 
com certeza não aconteceriam 
à nossa desprotegida 
população. É preciso que as 
autoridades do sistema de 

segurança pública do nosso 
Estado combata, de forma 
veemente, a bandidagem e a 
criminalidade que tem 
ganhado proporções sem 
limites e alcançado até mesmo 
as mais humildes c distantes 
cidades interioranas. Um outro 
dado preocupante é a 
impunidade. Isto porque, se 
todo crime praticado na 
Federação Brasileira fosse 
combatido de conformidade 
com a Lei, certamente, fatos 
como esse não fariam parte da 
história policial desse Estado. 
Então, é preciso aparelhar 

. melhor a nossa polícia com 
equipamentos, viaturas, armas 
sofisticadas e até, quem sabe, 
helicópteros, a fim de que 
possa combater de igual pra 
igual os bandidos que, em 
momento algum, tem se 
intimidado com as ações 
policiais que envolvem o atual 
sistema de segurança 
comandado pelo secretário Jair 
Xexéo. Como se não bastasse, 
há, também, a violência no 
campo que, envolvendo 
posseiros e fazendeiros, 
formando conflitos das mais 
diversas áreas nas regiões sul 
e sudeste do Estado do 

Maranhão. 
Conversando com 

especialistas sobre causas e 
efeitos da violência, aqui na 
região, todos foram taxativos 
em afirmar: a principal causa 
da violência é a falta de 
oportunidade de vida, geração 
de empregos e rendas para as 
famílias de baixo poder 
aquisitivo. É claro, sem 
esquecer um fator essencial em 
tudo isso, que é, 
verdadeiramente, o ensino de 
qualidade às crianças de hoje, 
as que serão os homens de 
amanha. Os efeitos são 
devastadores em todos os 
sentidos, quer na cidade, quer 
no campo. Na cidade, a 
violência caracteriza-se desde 
uma simples batida de bolso a 
assaltos às agências bancárias, 
como o Banco do Brasil, várias 
vezes assaltada, além de 
outros. No campo, conflitos 
entre as duas partes 
interessadas pela posse da 
terra, de um lado grandes 
latifúndios e de outro jiequenos 
camponeses, que, pela falta de 
terras para trabalhar, optam 
pela ocupação de terras 
improdutivas do nosso Estado. 
Nesses conflitos agrários. 

muitas vidas já tombaram. Por 
isso, está na hora do Governo 
do Estado investir 
maciçamente na segurança 
pública, sob pena de 
atingirmos índices 
incontroláveis superando 
muitas vezes até os grandes 
centros do País, como São 
Paulo, Rio de Janeiro e outras 
cidades metropolitanas. 

Recente pesquisa feita pelo 
Data Folha, de São Paulo, 
mostra que os poderes da 
República estão 
desacreditados perante a 
opinião pública. O que sofreu 
maior desgaste foi Poder 
Legislativo, seguido do 
Executivo e Judiciário. No 
momento, o nosso País passa 
por profundas reformas, como 
a da Previdência, Fiscal e 
Administrativa. Está na hora 
também de se reformar o 
Poder Judiciário para se ter 
leis mais ágeis e que atendam 
o chamamento da sociedade 
civil, colocando esses pontos 
em sintonia com a vida do 
homem moderno 
positivamente o Brasil 
marcará passos significativcgj 
para uma nação moderna e 
avançada. 

A renovação aleijada 

por José Nilson Oliveira 
Silva 

Estudante de História Uema/ 
Cesi e candidato a diretor 

regional de imperatriz 

O termo "consciência" é 
ambíguo!? Talvez em sentido 
amplo, entende-se por 
"consciência" a capacidade de 
perceber as realidades e os 
valores éticos internos e 
externos. Para alguns a 
consciência de si mesmo só se 
estabelece opondo-se às outras 
consciências. Mas onde estão, 
nesse caso, os que são éticos e 
formuladores de concepções 
'novas" de vida, de 

compromissos e comportamos? 
Recentemente, o Sindicato 

dos Bancários do Maranhão viu- 
se mergulhado nessa 
ambigüidade por causa de 
calúnias infundadas pelos 
críticos iKTSonalistas que para 
os princípios éticos tornam-se 

um comportamento amoral. 
A Campanha (sem propostas 

ou projetos) da Chapa 2, teve 
como lema "Renovação", e foi 
apoiada por diversos movimentos 
políticos (inclusive o PT - 
Articulação e Cl 71), movimentos 
religiosos e sociais que 
contribuíram para o "show" 
espetacular de atitudes 
destituídas de ética que tivemos 
o (des) prazer de testemunhar. A 
incoerência maior consistiu em 
que as duas chapas eram fliadas 
à CUT e nao se sabe jxir que a 
CUT apoiou somente a Chapa 2. 
O mais interessante também é 
que os componentes das duas 
C hapas são na sua maioria 
militantes da esquerda e os 
dirigentes da esquerda apoiaram 
somente a Chapa 2, mesmo 
sabendo que alguns de seus 
componentes militam na ala dos 
movimentos políticos pelegos do 
estado. 

No seu primeiro jornal 

(livulgado na campanha, a Chapa 
2 destaca nao suas propostas (jxir 
que não as tem) mas os críticos 
do personalismo, pessoas que, 
mesmo tendo abandonado suas 
funções no Sindicato, traindo 
assim a confiança dos associados, 
definem como compromisso 
ético o princípio da "Renovação". 
Talvez porque entendam o erro 
como uma simples ignorância. 
Para quem abandonou e traiu a 
confiança dos associados, o erro 
é apenas a evidência de sua má 
vontade. Isso se torna claro 
quando se dá sudimensão aos 
compromissos assumidos. 

Compromisso ético, 
democracia e renovação serão as 
metas segundo esses críticos- 
reprodutivistas do personalismo, 
a serem alcançados pela Chapa 
2. () mais intrigante é que um 
grupo que fez uma campanha 
intencionalmente amoral, 
acredita na concretização dessas 
metas. Talvez porque seus 

O Jornal 

conceitos de ética, moral e 
consciência não sejam na 
prática suas prioridades. É a 
política do vencer de qualquer 
jeito. 

Do chamado "projeto 
faraônico" (do qual são co- 
autores e também mentores) à 
recriação de um "paraíso" para 
merecer o que vem depois, eles 
utilizaram como artifício, u, 
entregando-se à paixão cega de I 
uma campanha eleitoral que 
revelou à categoria práticas e 
atitudes de movimentos 
políticos de direita. 
Infelizmente elas foram 
reproduzidas nesse embate 
entre forças que se 
denominam de "esquerda". O 
embate não foi no âmbito de 
propostas político-sindical 
(pelo menos para a Chapa 2) 
mas, acima de tudo, partidário. 
O que é ainda pior é que foi de 
caráter exclusivamente 
pessoal. 

Diretor Presidente 

• ■    ... ..... v............. : . 

ícaçao 

Tu<anu's de Conwnuatão 

José Filho 

Diretor Comercial Diretora Financeira 

Fredson 0. Rodrigues 

Editoração Eletrônica 

smr sós. - W&m WmB-mèmiM 
Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Carlos S. Soares 

Rm Çel. mnoélBandeira, 1709 -Fone: (098f 223^410 - fmperatriz-MA 
Representante Nacional 

Formato-Fone: (011) 214-1634 - São Pauto-SP 

Luiz Duarte 

Edltoria 

Raimundo Primeiro Eiiene França 

Diretor de Redação Diretora de Informática 

ruucia Mimar 190 
Deleaacia de Planfãn   722-1287 
Corpo de Bombeiros   193 
Hospital de Plantão (Geral)... 723-1955 
Hospital de Plantão (Pediatria) „ , 723-2403 
Aeroporto     721-0662 
Estação de Trem 723-2260 
Hemomar i 722-2737 
TroDioás 721-4528 
Paraqás 111 721-1795 
Alcóolicos Anônimos 721-7711 
Prefeitura Municipal 722-1748 
Câmara Municipal 723-1652 
Porum Henrique de La Rocque_ 721-0404 
Disque Boi na Moit^   722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar 196 
Gaema 722-2505 
Correios 721-0136 
Receita Fede^l 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Polícia Federal 722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Madeira desmente intenção de sair do PSDB 

Em telefonema ao Jornal Capital, o Deputado afirmou que não pretende deixar o partido 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
Governadora! 

2 anos, 6 meses e 15 dias 
de seu governo. A senhora se 
elembracomo foi que chegou no 
cargo que a senhora ocupa? O 
governador naépoca era José de 
Ribamar Fiquene que acabou 
levandoafiiquede caixa uma série 
de obras para ajudar na sua 
campanha, que não poupou 
esft irços em torno da suaeleiçãí) 
IfâraoGívemodoEstatlo. E agora 
(k ivernadora? Vem aí tanto o seu 
correligionário e amigo fiel, 
Fiquene. quanto a ex-Primeira 
Dama do Estado, Nicelnbão. A 
senhora não acha que está na 
hora de dar o troco, de rtTribuir < > 
qiu • Mqueiie fez ] x-la sua eleiçãí >? 
Nice Dibãoestá anunciando que 
vai se candidatar pela região 
•'pctintinapiquí 'ela tez j * Ja n giãi >. 
/que ela lem j xir aqui? Aparece 

íi] k -nas i )ara visitar as amigas do 
society e aitarecer nas colunas 
sociais enquantí > Fiquene esteve 
ao seu lado na hora do seu 
Governo Itinerante e sequer 
questionou quando a senhora o 

. rifou na eleição i assada E aí, dorei 
R( tseana, a «no é que vai ficar. Será 
que não tá na hora da senhora 
mostrar um ixxico de gratidão itor 
fiuifii fidelidade? Afinal de contas, 
bem que o ex-Govenador 
Fiquene, que agora só quer tuna 
cadeira no Congresso Nacional 
bem o merece. Tái o Terminal 
R< xkiviário, a fábrica de gelo dos 
1 x-scadores, a Avenida Beira-Rio 
e até mesmo os alicerces do 
Primeiro Distrito. 

Será que não tá na hora de 
reconhecer quem te ajudou, 
(/overntidora? 

DNER x Deodato 
Quem é que -vale n lais, (> criat k > 

ou o criador? Agtnite nãoententk' 
(^sa f|ueslã() (k) l )NER fine, além 
d'1 ser um órgão lotalmenle 
inolxTanle em liiiix nitriz, está 
sendo regido por um 
incomixáente que transforma a 
sua responsabilidade num 
simples cargo empregadício. 
Esse tipo de função devia ter 
profissionais melhor qualificado, 
já que exige não apenas 
conhecimento técnico, mas 
também um mínimo de iniciativa, 
comooengenheiro Deodato Vem 
demonstrando não possuir. A 
questão dos acessos que vão 
cortar a BR-OK) no perímetro 
urbano é de uma infelicidade 
extrema, não beneficiando 
ninguém e deixando todos os 
problemas como estão além de 
quein vir inutilmente o dinheiro ck) 
conlribuinleaj lícack) naobra. Seria 
interessíuite o DN ER estudar um 
outro nome \ «u-a ocupar o cargo 
em ImixTatriz e enviar nosso 
"querido" Deodato para a 
Transamazônica, onde com toda 
acerteza, ele ivio vai ter nada pra 

fazer e pode construir acesso em 
qualquer lugar jwrque no mebda 
floresta, todo acesso vai parar no 
mato. 

Aeroporto recebe 
reforma federal 

O aeroporto de Imperatriz já 
merecia uma reforma, ou a 
construção de um terminal 
condigno das necessidades de 
Imperatriz. Com a entrada em 
(qx-raçàodíiTAM.osvôosdaVarig, 
da Penta e de várias outras 
empresas, está vindo aíareforma 
do aeroporto jiatrocinada com 
verbas federais íitravés dalnfraero, 
e que deverá consumir 
aj)n iximadamtmie uns seis meses 
de trabíilho. Valeu tanto esforço 
1 ora que ImixTatriz fosse melhor 
servida nos transixirles aéreos. 
Ag( ira cí >m a ref< inna (loTerminal 
Aeroportuário, o serviço de 
passageiros principalmente, 
deverá ficar nota dez. Parabéns 
iwa a administração do nosso 
aeroporto que não vem poupaixlo 
esforços para aumentar o 
intercâmbio e agilizar o serviço, 
incrementado até mesmo com 
vôos noturnos. 

Recesso Legislativo 
Nossos vereadores estarão de 

férias a j iartir do dia 26 de junho, 
quinta-feira, finando estará sendo 
realizada a última sessão desse 
primeiro semestre. Seriaqxirtuno 
lembrar aos nossos edis que 
aproveitassem o descanso para se 
reciclar, fazer um balanço do que 
foi feito, uma autoavaliaçáo i )ara 
que eles possam voltar em agosto 
deformamais arregimentada, mais 
dispostos a colaborar com a 
aimunk k*De trabalhar em prol do 
melhoramento de nossa 
sociedade. ImixTatriz precisa 
muito de apoio e os vereadores 
tem que acompanhar as 
necessidades elo poVo para dar 
cumi 'rimente i ao veto ele' confiança 
que receberam elos eleitores. 
Reciclar eleve ser a palavra ele 
orelem fiara nossos legisladores 
durante as férias. 

Lacerda comanda 
Paraíba 

Comasaíelaelo neissogranele 
amigo Chico do Paraíba, o 
ceimpetentíssimo Iracerda passa 
a ocupar a gerência geral da 
empresa em Imixratriz. Agente 
liai-abenbraeiamigei Lacerda, que 
assim como o amigo Chico, 
também tem uma ielentificação 
preifimeiacom a terrinhado Frei, 
e temos certeza deverá 
desenvolver um excelente 
trabalhe) á frente' de) Armazém 
Paraíba, já que' é um dos 
funcionários ele' elestaque na área, 
e acompanha o trabalhe) do, 
também seu amigo Chico do 
Paraíba, e não vai ter elificuldades 
[vira elar cabo eiaftmção. 

A matéria publicada na 
eeliçào de sexta-feira, danelo 
contas de que o Deputado 
Federal Sebastião Madeira 
poderia deixar as hostes de) seu 
partido, o PSDB - Partido da 
Se)cial Democracia Brasileira, 
acabou elesmentida na noite de 
sexta-feira, quando por volta 
das 21:20 horas, o próprio 
Deputado tedefemou à reelação 
negando essa intenção. 

A saída de Sebastião 
Maelerira do PSDB, e sua ida em 
potencial para o PDT, é uma 
intenção de base e não uma 
determinaçãe) do parlamentar, 

conforme ficou "claro na 
matéria. Vários 
correligionários de Sebastião 
Madeira manifestaram esse 
pensamento para que fosse 
montada a matéria. Dentre 
eles, podemos destacar sua 
companheira, Conceição 
Formiga, que formou com 
Madeira a chapa majoritária 
que concorreu ano passado à 
prefeitura de Imperatriz, onde 
ela se dizia bastante 
constrangida com as decisões 
que vem sendo tomada por seu 
partido em Brasília, através da 
Presidência da República, onde 

Sufoco maranhense 
Também podemos citar mais no Congresso Nacional, e que 

vem acarretando um 
achatamento do espaço político 
do parlamentar em seu próprio 

três correligionários, vereadores 
eleitos, que professaram 
pensamento similar ao de 
Conceição Formiga. Tanto 
Simplício Zuza Neto, quanto 
Raimundo Trajano e Carlinhos 
Amorim, aprovam qualquer 
iniciativa nesse sentido do 
Deputado Sebastião Madeira, já 
que o PSDB, atendendo a apelos 
superiores, ligados diretamente 
ao gabinete da Presidência da 
República, vem mantendo 
acordos com a família Sarney, 
para obter o apoio do Senador 

estado, o Maranhão, e pode ter 
comprometido seu 
desemix'nho como parlamentar, 
devido a esse fator, em termos 
eleitorais. 

Ambos concordam que, caso 
Madeira viesse manifestar a 
intenção de deixar o PSDB por 
tal análise e motivo, o caminho 
natural seria o PDT, sem 
contudo, através desses 
comentários, e muito menos, 

Fernando Henrique Cardoso 
tem sido visto pelo povo como 
um autocrata. Várias charges 
estampadas em jornais de 
circulação nacional mostram 
um FHC reticente com suas 
próprias qualidades de 
soberano. Conceição Formiga, 
uma mulher entronizada com 
a luta do povo, com a 
necessidade de sua gente, não 
se sente bem em perfilar com 
tanta matéria apontando, na 
melhor das hipóteses, dúvidas 
sobre o procedimento do 
presidente que pretende se 
perpetuar a qualquer custo no 

pela reportagem, ter afiançado 
em momento algum que essa 
seria a intenção do Deputado 
tucano por Imperatriz. Afinal de 
contas, são todos 

■ Concordância 

poder. Conceição Formiga é 
militante do Clube de Mães, 
uma entidade que luta contra a 
miséria e a assistência às 
famílias carentes além de 
perfilar no Movimento 
Fagulha, que apura os 
desmandos do Maranhão; 
portanto uma mulher de fibra 
que confessa não estar se 
sentindo bem em ter que dar 
tanta explicação sobre fatos 
desagradáveis em Brasília, em 
prejuízo do povo. Ela afirmou, 
simplesmente que, se Madeira 
deixasse o PSDB, ela avalizada 
e o seguia placidamente. 

correligionários e amigos acima 
de tudo, e a liberdade de 
expressão e análise, na vida 
pública, é sempre de interesse 
popular. 

Algumas li(k'ranças partidárias concordam como achatamento político 
vivido jxt Madeira com a proximidade de FHC com afamília Sarney no 
Maranhão. Esse i xmsamento é comum na região, e alguns entendem que 
uma proximidade maior de Madeira com a Governaíbra Roseana Sarney, 
politicamente falando, iria acarretar prejuízos consideráveis jiara o 
l)arlamentar. O seu discurso sempre foi de oposição cem momento algum 
se cogita acatai- qualquer concordância do Deputado Sebastião Madeira, 
em acordos e conluios com a família Sarney i vira garantir a reeleição, <xi até 
mesmo aaprovaçáo das reformas, tã( > necessárias ao nosso jviís. 

Sidney Figueredo assume 

vice-presidência da Avesma 

Vereador afirma que, unida, entidade é sinônimo de 

fortalecimento para a Região Tocantina 

A Câmara Municipal de 
Açailândia está em estreita 
harmonia com o governo de 
Deusdete Sampaio. 

O presidente da Casa de 
Leis, vereador Sidney 
Figueredo. faz questão de 
ressaltar que, quando 
Executivo e Legislativo 
trabalham juntos, o 
dcsenvolviinenlo do município 
acontece em menor espaço de 
tempo. 

"F meta nossa 

desenvolvermos ações 
conjuntas e mantermos um 
franco diálogo com a 
comunidade", frisa. 

O Poder Legislativo tem 
conseguido trabalhar no sentido 
de fazer com que as obras 
reclamadas pela comunidade 
sejam mesmo executadas, pj, 
mais do que isso, realizadas 
dentro dos critérios 
estabelecidos pela lei, fazendo 
com que o Executivo sinto o 
efetivo poder de fogo que o 

parlamento da Cidade do Ferro 
tem junto ao povo. 

No dia 7 de junho, sábado o 
também médico veterinário 
Sidney Figueredo foi 
empossado no cargo de vice- 
presidente da Associação de 
Vereadores do Sul do Maranhão 
(Avesma), em solenidade 
bastante concorrida que teve 
como palco o plenário da Câmara 
Municipal de Açailândia. 

Do evento, participaram 
autoridades como o deputado 

federal Sebastião Madeira 
(PSDB-MA), Mercial Arruda e 
Milton Lopes (deputados 
estaduais pelo Estado do 
Maranhão). 

Sidney Figueredo, em 
pronunciamento firme, disse 
que se tratava de um 
acontecimento histórico não 
só para Açailândia, mas para 
toda a Região Tocantina, pois 
unida, a Avesma significa 
prosperidade para esta parte 
do Estado. 

■ Mãe Esperança 

Projeto é aprovado na Câmara 

A Câmara Municipal de João Lisboa aprovou o projeto de Lei que cria e implanta 

o programa "Mãe Esperança", naquela cidade. De autoria do presidente Evilásio 

Nogueira, o projeto agora será sancionado pelo prefeito Sálvio Dino 

De acordo com Evilásio 
Nogueira, o programa estápré- 
estabelecido no artigo 206 da 
Constituição Federal. O artigo 
trata da assistência a gestantes 
e a outras categorias. 

A part ir da sua sanção, a Lei 
garante às mulheres gestantes 
o acompanhamento no período 
da gravidez, inclusive com ultra- 
sonografia, e até orientações 
pós-parto. 

A secretária da Solidariedade 
de João Lisboa, lolete Dino, será 
a resixmsável pela prestação da 
assistência social. "Tanto o 
prefeito quanto a secretária 
estão empenhados nesse 
serviço" — afirma o presidente 
do Legislativo. 

Caberá ainda aos hospitais 
da cidade a obrigação em 
atendê-las. Para Evilásio 
Nogueira, mesmo que não 

tenha médico de plantão, as 
gestantes terão de ser 
atendidas pela equipe do 
hospital. 

A medida chega em um 
momento onde o atendimento 
médico na cidade é precário, as 
mulheres gestantes de João 
Lisboa, sobretudo as mais 
carentes e as do interior do 
município, há muito não 
recebem uma atenção devida 

por parte do poder público. 
Na vizinha cidade se faz 

necessário ainda um trabalho de 
assistência direta às 
comunidades do interior, 
segundo informações, a 
secretária lolete Dino, 
designará em um curto período 
de tempo, uma equipe de 
agentes para prestar um 
serviço de orientação à 
mulheres do interior. 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

A 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre emore^ad™ p p^r.^ a 

resente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empres^nosTue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. K ciue 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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casa de parto 

Embora não tenha sido inaugurado oficialmente, muitas mulheres já estão sendo beneficiadas 

"A mortalidade materna é 
uma ferida em nossas vidas. Em 
nosso país, milhares de 
mulheres grávidas morrem a 
cada ano que passa, e de todas 
elas, 98% poderiam ser salvas, 
com atitudes bastante simples 
de respeito a vida!" 

O texto acima faz parte de um 
folder produzido pela secretaria 
municipal de saúde de 
Davinópolis e distribuído a todas 
as gestantes da sede e do 
interior. O folder também fala 
sobre o projeto casa de parto / 
casa da vida, que embora não 
tenha sido inaugurado 
oficialmente, já presta serviços 
de orientação pré-nalal, parto e 
pós parto. 

A casa de parto / casa da vida 
presta a mulheres uma 
assistência integral, diariamente, 
médicos, enfermeiras, parteiras, 
assistente social e nutricionista, 
passam as mães e gestantes 
informações import antes para a 
vida do bebê e dagenitora. 

Equijíes de agentes de saúde 
visitam regularmente às 
comunidades do interior, onde 
passam todas as orientações 
sobre como evitar doenças como 
dengue, Aids e outras, "Não 
devemos esperar que as 
pessoas adoeçam, a medicina 
preventiva foi e sempre1 será o 
melhor remédio" foi o que disse 
o doutor Clésio Fonseca, 
secretário de saúde. 

•• 

Clésio Fonseca, Secretário de Saúde de Davinópolis 

acrescentando que a casa de 
parto / casa da vida será 
inaugurada num prazo de 10 
dias, "Dessa forma", disse ele, 
"Oferecemos aqui serviços até 
então só prestados em 
Imi>eratriz". 

Para Clésio Fonseca, o 
trabalho hoje executado por sua 
pasta, é o resultado dos 
investimentos que o chefe do 
executivo municipal Daniel Silva 

tem feito na saúde, "Davinópolis, 
ainda atravessa por inúmeras 
dificuldades, como qualquer 
uma das novas unidades, mas 
já temos aqui, a saúde como 
uma das prioridades", disse 
recentemente o prefeito 
Daniel. 

A casa de | )arto / casa da vida 
está hoje em pleno 
funcionamento localizada à Rua 
São Joaquim. 219. 

IMPERATRIZ 
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DE HORA EM HORA DIRETO, CARRO COM AR 

C0NDICI0HAD0, DANHEIRO, TV E VÍDEO. 

TARIFA ÚHICA R$ 4,00 

Arraiá do "Zezinho Sim" 

patrocinará retiro 

A festa será realizado por catequistas de Imperatriz com 

íinalidade de levantar recursos para estudos 

msz 

Arraiá 

Cerca de 81 catequistas 
1 Hrliciparãotle um retiro no Oásis 
Franciscano, o estudo está sendo 
planejado pelo grupo de 
catequistas da Comunidade de 
São José do Egito no bairro do 
Bacurí, na pauta do encontro 
reflexões sobre Cebs- 
Comunidaí les Eclesiais (le Bases, 
esj liritualidadee sexualidade. 

Aa Jmunkkide de Sã( > José ck > 
Egito enviará convites para 
catequistas de João Lisboa, 

Zezinho Sim 

catedral de Fátima e da comunidade 
de São Sébaáãono Bairro daCatmi^ 
o encontr( > terá aduraçãf > de 3 dias e 
com o alto número de larticipantes 
a despesa, segundo cálculos da 
equqjedecoonlenaçãoserágrande, 
e como os catequistas não ixxlem 
arcar com os custos e não querem 
repassá-los aos pais dos 
caíequisandos que na sua grande 
maioria são carentes, a alternafiva 
encontrada foi a realização de um 
arraiá no dia 28 do mês em curso, no 

patrocinará retiro 

centro cateciuélico daa ímunkM 
kxalizadanocoFgx >( ãovaneZaiK1, 
antigo colégio Frei (iil na Rua 
Coriolano Milhomem bem 
próximo ao riacho Bacurí. 

Durante afesta, os catequistas 
ai)resenlarãouma quadrilha, que 
ao contrário das dema" 1 
a| )resentadas nesta época do aii< A 
não terá em seu conttscto palavras 
consideras imorais, que tiram o 
brilho do folclore e cultura. J 
nordestina. 

xC 

mi 

Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Materiais de Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novembro, 1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Editor: Raimundo Primeiro Telefones: (098) 721-5087Í723-241I ■ Editoração Eletrônica; Fredson 0. Rodrigues 

O mar virou sertão 

Os 563 hectares do Parque Nacional de Ubajara guardam o que sobrou da Mata Atlântica 

nordestina e inúmeros segredos na caverna da Serra de Ibiapaba 

l) castigado sertão cearense 
tem seu "oásis" verdejante 
encravado na chamada Serra da 
Ibiapaba, a cerca de 330 
quilômetros de Fortaleza e 300 
quilômetros de Teresina (Piauí). 
Trata-se do Parque Nacional de 
Ubajara que, com seus 563 
. jTares (o menor entre os 
parques brasileiros), é um dos 
últimos redutos da outrora 

rande Mata Atlântica do 
nordeste. 

"O sertão ficou verde aqui, 
isso é obra de Deus", diz 
Juvelino Horta da Silva, um 
vendedor de peixes do lado de 
fora do mercado municipal de 
l Ibajara, uma cidadezinha de não 
mais de 20 mil habitantes onde 
o parque nacional, situado a 7 
quilômetros, é o único atrativo. 

Quem chega na rodoviária da 
cidade tem como "anfitrião" uma 
enorme estátua de um índio 

remando em uma canoa. Uma 
lenda conta que, no século 16, 
um velho cacique tupi-guarani 
morava em uma caverna em 
algum espaço recôndito da Serra 
de Ibiapaba, a mesma que separa 
os atuais estados do Ceará e 
Piauí. Os primeiros portugueses 
que lá chegaram teriam avistado 
o cacique navegando pelos rios 
e riachos de rara beleza daquela 
região. "Ubijara" significa em 
idioma indígena "senhor da 
canoa". 

A maneira mais fácil de 
chegar a esta gruta — a mais 
bonita entre tantas que a região 
abriga — é por meio de um 
bondinho ou teleférico que 
"sobrevoa" um setor do 
parque. Um desnível de 420 
metros é percorrido em menos 
de dez minutos pelo teleférico, 
cuja capacidade é de 15 
pessoas. Ecologistas e amantes 

do trekking costumam 
dispensar o bondinho e 
preferem fazer uma 
caminhada, com descidas 
íngremes, calçada com pedras 
irregulares e freqüentada por 
tropeiros. 

O caminhante, com um 
pouco de sorte, poderá 
observar ao longo da trilha 
algum macaco-prego fugaz, ou 
ainda pacas, cotias, preás e até 
mesmo alguma cobra. Quase 
todos os excursionistas fazem 
uma parada obrigatoriamente 
na cachoeira do Caipora. Só 
depois de uma hora — para 
quem for com um pouco de 
pressa — chega-se à gruta de 
Ubajara. Quando se forma um 
grupo de pelo menos 15 
pessoas o guia turístico do 
Ibama inicia a entrada da 
caverna pedindo atenção geral 
para o solo escorregadio. 
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Gruta de Ubajara: "lendas e tradições de um mundo subterrâneo; 

ao lado, estalagmite gigante 
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Vista de uma rua a a 8 quilômetros do Parque Nacional de Ubajara 

■ Caverna mágica 
A gruta foi descoberta em 1738 por 

bandeirantes que confundiram o brilho das 
estalactites que pendem do teto com veios de 
prata. Nas suas paredes de calcário, logo à 
entrada, está uma imagem de Nossa Senhora 
de Lourdes. Até os anos 50 a gruta era o 
término de uma via sacra que simulava o 
calcário de Cristo, tradição que hoje se 
perdeu. 

O aspecto mais intrigante desta caverna 
que possui 1.120 metros de extensão e 70 
metros de profundidade é o que foi relatado 
em 1925 pelo explorador austríaco Ludwig 
Schwennhagen. Em um artigo publicado em 
setembro daquele mesmo ano no jornal A 
Imprensa (de Sobral, Ceará), o sábio 
estrangeiro questionava a formação natural da 
gruta, propondo que teria sido obra dos 
antigos tupis, há milhares de ano. 

"No alto, o barranco da Serra de Ibiapaba 
é cortada pela natureza, um corte largo, na 
forma de um anfiteatro, com ladeiras 
simétricas de 500 metros de altura... Ali abre- 
se uma fenda na ladeira e subindo a 150 
metros das pedras avulsas encontra-se a 
entrada da grande gruta... Mais tarde, os 
sacerdotes resolveram construir uma gruta 
com dimensões mais amplas. Assim começou 
a grande obra, cuja execução completa 
perdurou talvez 200 a 300 anos", contava 
Schwennhagen no seu artigo. 

A artificialidade da caverna é hoje 

contestada pelos geólogos, contudo ainda 
persiste uma lenda tanto na região como no 
Piauí que reza que existe um longo túnel 
ligando as formações geológicas de Sete 
Cidades (PI) com a gruta de Ubajara. Por este 
caminho subterrâneo teriam desaparecido 
para sempre caçadores de tesouros e outros 
curiosos que tentaram fazer o percurso de 
quase 140 quilômetros em linha reta. 

Entre os vários salões existentes no 
exterior da caverna está aquele onde se 
localiza a chamada "Pedra do Sino", de dez 
metros de comprometo e oito de largura. A 
tal pedra se acha suspensa entre dois 
rochedos e é acessível por uma pequena 
escala talhada no chão. Se tangida com outra 
pedra pode provocar um ruído que seria 
ouvido até mesmo fora da caverna, há 
quilômetros de distância. Na chamada "Sala 
dos Retratos" e as tocas "do Presépio" e "do 
Jumento", que lamento, que lembra a forma 
deste animal. 

No setor proibido aos turistas, somente 
permitido aos grupos de exploração 
espeleológica, encontra-se o maior salão da 
gruta, a "Sala das Maravilhas", ao qual se 
chega rastejando por aberturas não maiores 
que 80 centímetros de diâmetro. Também há 
umalagoinha, de dez metros de comprimento, 
sobre a qual existe uma abertura afunilada 
que sobe até a superfície que funciona como 
respiradouro. 

D 

Chegou em Imperatriz, a SÍTMWQRLB. um novo conceito em gerenciamento de informações 

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

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

trabalho. 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. 

V 'mj 
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Expressão 

da Redação 
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Umf [agra da vice-prefeita, Vete ItoteÚw 

ao íado da governadora tRoseana Sarneg, 

por ocasião de sua visita ao município de 

Itinga 

I iiii i? i iii 
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0 secretário de Comunicação; 

Miro [Ferraz foi flagrado em um 

dos seus Ftohoyspreferidos ^ 

m. 

ia«M 

& Ê® t&'<■#''O' ** 

Comandante Edilson 

Morais e sub- 

comandante, ten. Ciro 

Nunes da 5o CIA 

Independente 

T> i 

Um trio de muito charme, Sérgio 

tRicardo, Milton Santos e Wanderson 

Vasconcelos; esse filho de nossa amiga 

Jane Vasconcelos 

Como acontece todos os finais de 

semana o Gigantao hoje abre suas portas 

com uma programação especial. Confira! 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 

Construção e do Mobiliário de Açailândia - MA 

Eleições Sindicais 

Aviso 
Será realizada eleição no dia 29 de junho de 1997, na sede desta entidade acima citada, à rua Benjamim Constant, 118, Bairro do Jacú - Açailândia-MA, para composição 

da Diretoria,Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o registro das chapas serem apresentados à secretaria no horário das 8:00 às 12:00 Horas no período de 

15 dias a contar da publicação deste aviso, o Edital de convocação da Eleição encontra-se afixado na sede desta entidade. 
Açailândia-ma, 15 de maio de 1997 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Mudando de assunto 
0 assunto foge um pouco 

da linha seguida pela coluna 
que é basicamente falando 
da imprensa, mas como 
ninguém ainda não tocou no 
assunto eu estou saindo na 
frente. Vocês já observaram 
que depois que foi 
implantado o famoso 
"disque ()9()()" os 
macumbeiros/charlatões 
passaram a faturar mais? 
Pois é! Eles aparecem na 
televisão dizendo que 

responderão todas as suas 
dúvidas e resolverão os seus 
problemas através de um 
simples telefonema, que são 
descontados na conta 
telefônica com preços por 
minutos que chegam até a 
quatro reais e cinqüenta 
centavos. Artistas famosos 
são contratados a peso de 
ouro pelos charlatões para 
anunciarem os tais 
"telefonemas milagrosos". 
Em Imperatriz muitos otários 
estão entrando nessa. Já 

pensou resolver todos os seus 
problemas com um simples 
telefonema? Quem tiver 
grana a "folote" é só ligar! 
Parabéns, você só não é um 
otário perfeito, porque 
ninguém é perfeito! 

Chega de guerra 
Ü "delicado" promotor de 

eventos Luciano Ávila ( ex- 
Luciano Guerra) que já foi até 
manchete policial em jornais 
da cidade, jura de pé junto 
que fez parte de abertura das 
novelas "Vamp" e "Salsa e 
Merengue" da Rede Globo. 
Agora o "Lulú" anda 
espalhando em vários 
programas de televisão local 
que foi convidado para 
interpretar um personagem 
na novela "Malhação". No 
programa Thompson Mota 

(CRC) ele disse que iria 
atuar, ou seja, interpretar. Já 
no Rádio naTv, ele disse que 
fará apenas figuração, aquela 
pessoa que entra muda e sai 
calada. Agora o incrível nisso 
tudo, é que geralmente se vê 
os atores famosos dizendo 
que é preciso "ralar" muito e 
ter sorte e talento para se 
conseguir pelo menos fazer 
uma "ponta" em uma novela 
da Globo e esse rapaz assim 
como num passe de mágica 
consegue entrar para a maior 
emissora de televisão do 
país, logo numa novela. 
Outra novidade, o "Lulú" 
disse que também está 
casado com uma ex-mulata 
do Sargentelli que deve ser 
um tremendo mulheraço. 
Tudo que esse rapaz está 
dizendo por aí, se resume em 

dois "emes" é mentira ou é 
milagre! 

Receita do Lulú 
Luiz Carlos Vasxconcelos, 

apresentador do "Aqui Agora 
Maranhão, sempre com o 
objetivo de melhorar a dicção 
e ter uma melhor empostação 
de voz, faz um exercício 
alguns minutos antes da 
apresentação do programa. 

Ele lê todas as notícias com 
uma caneta na boca, é um 
método simples, mas que 
ajuda muito. Só que apesar do 
exercício, o rapaz de vez em 
quando está dando umas 
"escorregadas" no ar. Haja 
caneta! 

Cada um na sua 
O Comandante da Polícia 

Militar de São Paulo proibiu o 
sargento Fábio Randelly de 

trabalhar como repórter no 
programa "Na rota do 
crime", da Rede Manchete. 
A alegação do comandante 
é qde que assim como um 
jornalista não está 
preparado para ser policial 
e enfrentar bandidos, a a 
polícia também não está 
preparada para exercer um 
trabalho jornalístico. 0 
comandante disse ainda 
que a imprensa será 
sempre convidada para 
acompanhar o trabalho de 
seus policiais, e até irá 
colaborar com a segurança 
dos repórteres policiais 
fornecendo coletes a prova 
de balas, mas também não 
vai aceitar mais a presença 
de jornalistas nas viaturas 
da polícia. Tá certo, cada 
um na sua! 

DO TIBETE - PROf 

Aries 

È nora de colocar seu 
astral para cima. Assim você 
vai ver como ficará bem 
melhor o seu dia. 

N- da Sorte: 36 

n 
Gêmeos 

Momento favorável ao 
relacionamento com pessoas 
de todos os níveis. No amor 
demonstre seu carinho. 

Ne da Sorte: 45 

ua vida 

Leão XI 

Sua vicia profissional entra 
num momento positivo. Confie 
no seu potencial, pois a partir 
de agora muitas chances irão 
aparecer. N9 da Sorte: 49 

Libra 

Jão fique preocupada caso 
você seja tomada por uma 
sensação de desânimo. Procure 
pensar em coisas boas. 

N9 da Sorte; 27 

Você e 

Touro 

você está percebendo que 
muita coisa vai mudar em sua 
vida. Só que ainda não chegou 
a hora de entrar em ação. 
Espere. N9 da Sorte: 28 

Câncer 

Se você tiver que marcar 
uma reunião importante para 
sua vida, marque agora. 
Sucesso garantido. 

N9 da Sorte: 52 

E hora de reletir para tomar 
a decisão certa. Um programa 
caseiro hoje será o mais 
adequado. 

N9 da Sorte; 37 

ÍQ) 
Virgem 

rri 
Escorpião 

K 

Mantenha uma atitude 
aberta e positiva em relação 
com outros. Programe algo 
interessante com a pessoa 
amada. N9 da Sorte: 30 

Tente participar mais 
ativamente * dos 
acontecimentos. Saia com os 
amigos e procure se divertir. 

N9 da Sorte: 18 

Sagitário Aquário 
XVW 
Com esse astral todo 

ninguém vai segurá-la. 
Porém, é melhor que você 
descanse um pouco. 

N9 da Sorte: 48 

^"q Peixes 

Saia v divirta-se, esse é 
um momento interessante 
para o convívio social. Só não 
é preciso abusar. 

N9 da Sorte; 32 

Capricórnio 

Marte em Sagitário renova 
suas forças e lhe dar mais pique 
para manter o que deseja. 
Procure compreender. 

N9 da Sorte: 19 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
13:00 Prog. Tompsom Mola 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Super market 
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 Cinte Star 
00:30 Jornal da Noite 

10 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 ü Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
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. 

Mirante Canal^J 
TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

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 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Curvas Perigosas (Série1) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares Onze e Meia 
01; 15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 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 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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■ Fotografia 

As verdades sobre o grão 

Filmes ultrá-rápidos — saiba como dar vida nova às suas fotos com 

emulsões extremamente sensíveis à luz e granuladas por natureza 

/ 

Todo filme que apresenta 
ISO ou ASA de 1000, ou mais, é 
considerado um filme "ultra- 
rápido". Para quem não sabe, o 
termo rápido é usado porque à 
medida que o ISO de um filme 
aumenta, mais sensível àluz ele 
se torna. Isto é, ele requer 
menos tempo de exposição, por 
isso permite usar velocidades 
de disparo mais rápidas e 
aberturas menores. Em outras 
palavras, se você gosta de 
fotografar ambientes com pouca 
luminosidade, sem ter que 
apelar para um triplé, ou o seu 
passa-tempo preferido é tirar 
fotos de shows de música ou 
dança, onde não se pode usar o 
flash, então esse filme é ideal 
para você. E não é só isso. 
Mesmo que não se encaixe 
entre estas pessoas, você pode 
modificar totalmente o "ar" de 
suas fotos, usando os efeitos 
incomuns que os filmes ultra- 
rápidos fornecem. 

A sensibilidade à luz apenas 
uma das características que este 
filme traz na sua bobina. Outras 
particularidades, que 
dependendo do ponto de vista, 
podem ser consideradas tanto 
vantagens como desvantagens, 
também devem ser levadas em 
consideração. A primeira delas 
é o tamanho do grão daemulsão 
que se torna maior e mais 
notável conforme a 
sensibilidade do filme aumenta. 
O contraste também é maior, e 
por isso, os detalhes das 
sombras e altas luzes não 
aparecem muito bem definidos. 
A nitidez fica um pouco 
reduzida, em parte por causa do 
grão, e as cores se tornam mais 
sutis (mais lavadas). 

Muitos fotógrafos 
consideram estes efeitos 

grandes imperfeições. Mas, se 
você levar em consideração a 
vantagem de se ter um filme 
mais sensível à luz, então 
assuma estas características e 
use-as ao seu favor. Com um 
pouco de imaginação, você 
poderá ter resultados criativos, 
com motivos de paisagens, stül- 
Hfes, retratos, nus, arquitetura, 
close-ups, enfim, uma infinidade 
deles. 

O grão definido e notável, em 
conjunto com as cores mais 
fracas, dão à imagem efeitos 
que mais parecem pinturas a 
óleo do que fotografias. Se 
estiver usando filme preto-e- 
branco, vai deparar com uma 
imagem artística extremamente 
granulada. 

Para se obter o melhor 
resultado, uma vez que os 
filmes rápidos dão os maiores 
contrastes, e são pobres em 
áreas sombreadas, a melhor 
escolha é trabalhar com uma luz 
suave, que é naturalmente 
menos contrastada. A 
manhãzinha, ou o final da tarde, 
são os períodos ideais, 
principalmente, momentos 
antes do sol nascer e logo após 
ele ter se posto. Evite o sol 
claro, já que a luz dura e as 
sombras fortes que ele ofecere 
não combinam com o "clima" 
que o filme passa. Agora, se 
você estiver fotografando 
interiores, uma luz de janela em 
um dia nublado cria um 
excelente efeito suave com 
sombras leves, muito usados 
para retratos, stüUife e fotos de 
nus. 

Em alguns casos, nem 
mesmo um filme ultra-rápido 
pode ser suficientemente rápido 
para o ambiente que você tem. 
Aqui, embora não seja nada 

recomendado, alguns 
fotógrafos se arriscam a 
aumentar ainda mais a 
velocidade destes filmes. 

Como? Fácil. Lembra da 
"puxada de filme"? Então, 
também os filmes ultra-rápidos 
podem ser puxados. Desta 
forma, você estará "enganando" 
a câmera, informando que o 
filme que está dentro dela 
possui um ISO maior e, 
portanto, ela estará 
trabalhando, levando isso em 
consideração. Ou seja, você 
estará ajustando a velocidade do 
filme na câmera a um ISO 
maior, e dejKHS aumentando o 
tempo de revelação para 
compensar. Funciona assim: se 
você quer dobrar a velocidade 
de um filme 800, terá que 
"puxar" 1 ponto extra, ou seja, 
deverá regular a câmera para 
1600. Se puxar para 6400, 2 
pontos a mais. 

O único detalhe, 
importantíssimo por sinal, é que 
se você esquecer de falar para 
o laboratório da "puxada", para 
que eles possam revelar 
adequadamente, é capaz que o 
enganado seja você. E não se 
assuste com o resultado, pois a 
tendência da "puxada de filme" 
é aumentar ainda mais o 
tamanho dos grãos e acentuar 
todos os efeitos de contraste e 
cor. Tenha em mente que, 
quanto mais se aumenta a 
sensibilidade de um filme 
(ISO), mais notáveis estes 
efeitos se tornam. 
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Principalmente os ambientes escuros ganham muito com os filme* ultra-rápidos 
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Filtros 

Alguns tipos de filtros podem dar ótimos resultados 

com filmes ultra-rápidos. Tudo vai depender do tipo 

de efeito que você quer criar. Se está usando um filme 

destes apenas por causa da sua velocidade, então o 

filtros não são realmente necessários. Agora, se o que 

você quer é enfatizar a atmosfera triste da imagem, 

uma boa quantidade de filtros está à sua disposição. 

Um deles é o filtro de difusão. Ele funciona bem como 

filmes coloridos, pois acentua os grãos produzindo 

resultados incríveis. Já, se o que você quer ê alterai- 

as cores da imagem, pode optar por usar um 81B ou 

81C — filtro warm-up (aquecedores de cores), que irão 

dar uma corada na imagem, enquanto que, se o tempo 

estiver nublado, o 85 A (um pouco mais forte), é o 

mais indicado, e dará ainda melhores resultados. 

Enfim, é verdade que os filmes não são bons 

exemplos de nitidez, e nem são o que há de mais 

colorido no campo das fotos. Mas tudo ê uma questão 

de ponto de vista. Portanto, tire da cabeça que todos 

estes efeitos são puras desvantagens e perda de tempo 

e filme, e arrisque-se a produzir grandes imagens com 

verdadeiros grãos. 
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Os efeitos do grão podem acentuar o "clima" de uma foto e dar um ar antigo a ela 

II >ADEAU IT\ 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

Apreseotaçõe; Demerval Moreno 

tteporlogeim Nilson Santos 
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■ Cremes 

Pele suave e saudável 

Saiba o que esses produtos podem fazer pelo seu corpo durante a gravidez e após o parto 

^^LAo há mulher que 
fique indiferente 

w ^ aos possíveis 
"efeitos colaterais" de uma 
gestação: pele estriada, com 
celulite, cheia de manchas. 
Felizmente, a indústria 
cosmética não deixa a mulher 
sozinha nessa angústia. 

Em busca da fórmula ideal 
para combater tais 
problemas, ela investe 

Elas têm ligação estreita 
com ahereditariedade, o ganho 
de peso, a ação dos hormônios 
e o estiramento excessivo da 

Seios c abdômen são as 
Sá&nões mais propensas a 
llilias durante a gestação. Para 
prevenir o problema, use 
cremes hidratantes inócuos à 

Para as estrias que 
porventura surgirem, você 
pode usar cremes com ácido 
retinôico, que descarnam apele 
e estimulam a produção de 

milhões em pesquisas e elege 
um carro-chefe em suas 
linhas de tratamento: os 
cremes. Em consistências 
cada vez mais finas e 
aromáticas, eles prometem 
verdadeiros milagres — nem 
sempre possíveis de realizar. 
Lembre que uma pele de 
pêssego requer alimentação 
balanceada, prática de 
exercícios, abandono do 

Contra estrias 

pele. Mas não assumem a 
forma final de um dia para o 
outro: começam por linhas 
róseas e finas que, com o 

Na gravidez 

saúde do bebê. 
Anote as substâncias 

permitidas na fórmula: vaselina, 
lipossomas, ceramidas, 
colágeno, elastina, aloe vera, 

No pósparto 

na sustentação do tecido 
cutâneo). 

Dependendo do caso, 
cremes hidratantes podem ser 
conjugados a tratamentos 

cigarro, sono tranqüilo. Mas 
os cremes podem dar uma 
mãozinha, desde que bem 
indicados pelo 
dermatologista. Durante a 
gravidez, agem de forma 
suave e preventiva, para não 
afetar o bebê. No pós-parto, 
sua ação pode ser mais 
incisiva. Veja as indicações 
para cada distúrbio, nessas 
duas faces de tratamento. 

tempo, tendem a ficar brancas 
e sulcadas. Você pode conter 
esse processo usando o creme 
certo para cada época. 

óleo de amêndoas, macadámia, 
uva e gérmen de trigo. Aplique 
o creme com massagens 
circulares, de preferência jxda 
manhã e após um banho morno. 

peeling, microabrasão e 
mesoterapia. Mas atenção: só 
experimente esses produtos 
após o desmame, para não 
comprometer o bem-estar de 

colágeno (proteína que ajuda clínicos mais agressivos, como seu filho. 

Abaixo a celulite 

Os hormônios se juntam aos 
fator genético para causar 
"■aro tipo de alteração comum 

na gravidez: a celulite. Assim 
como as estrias, ela também 
passa por estágios, até assumir 

o tão temido aspecto de "casca 
de laranja". Confira os 
tratamentos. 

Na gravidez 

Os únicos cremes amena, sempre pensando na íórmulz: gingo bUloba,fucus 
avalizados pelos médicos saúde da criança. Guarde vcsiculosus e 
buscam estimular a estes nomes estranhos, mas hippoeastanum (vnsianhá- 
cireulação de uma forma inofensivos, para verificar na da-índia). 

No pós-parto 

A celulite tende a regredir provocar a dilataçâo dos vasos precisar de paciência para ver 
como reequilíbrio das taxas e a queima de gordura. As os resultados, pois os cremes ; 
de hormônio. Sc isso não substâncias mais ativas são anticelulile agem num prazo: 
acontecer, alguns cremes iodo. asiática, silício e de três a seis meses de uso e | 
pinlem atenuar o distúrbio, ao algas marinhas. Você vai exigem aplicação diária. 

Livre-se das manchas 

Existe um hormônio durante a gravidez. Sua ação escuras na testa e nas 
regulador da pigmentação, se dá principalmente no maçãs — os cloasuias. 1 
conhecido como MSll, que rosto, levando ao Verifique a ação dos i 
também fica alterado aparecimento de manchas cremes nessas áreas. 

Na gravidez 

Essas manchas creme protetor com cremes oil free.\ 

adoram o sol. Por FPS alto, no mínimo menos densos, comi 

isso, nem pense em 15. Se sua pele for consistência próximai 

sair de casa sem um oleosa, opte pelos à da loção. 
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■ Modos de usar 

*Regras básicas para aproveitar os cremes ao máximo. 

Jamais deixe o produto exposto ao sol ou em lugares pouco ventiladores, 

como o fundo de uma gaveta. Alguns dermatologistas recomendam que se 

guarde o creme predileto na geladeira, bem tampado e numa prateleira 

intermidiária. 

*Nada de mergulhar os dedos no pote. Eles podem transportar micróbios 

e comprometer o resultado esperado. Prefira embalagens pump (tipo 

bisnaga) ou utilize uma pazinha própria. 

*Respeite a quantidade recomendada para cada tratamento. Lambuzar- 

se do produto pode predispor sua pele a uma alergia. 

*Fique de olho na data de validade e na aparência do creme. Se ele mudou 

de cor, de cheiro ou de textura, não pense duas vezes: jogue-o fora. 

*Em viagens longas, transporte o creme em embalagens térmicas. 

Mudanças de temperatura podem afetar sei conteúdo. 

Na gravidez 

A tendência é que os persistirem depois do retinôico, 

c 1 o a s m a s parto, lance mão de hidroquinona. Mas 

desapereçam cremes à base de alfa- lembre-se: somente 

sozinhos. Se hidroxiácidos, ácido depois do desmame. 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Cònstrumat 

Barcelona, a capital das artes 

Quase 3,5 mil expositores se reúnem em uma área de 95 mil metros quadrados para 

fazer a maior feira espanhola da construção 
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Uma semana antes de 
o primeiro-ministro 
espanhol Juan Maria 

Asnar, chegar para uma visita 
protocolar ao Brasil, de 13 a 19 
de abril, um grupo de pelo 
menos 36 engenheiros civis, 
arquitetos e construtores 
brasileiros enchiam os olhos c 
conheciam de perto a 
Cònstrumat, a maior deira da 
construção espanhola. O 
evento acontece a cada dois 
anos na cidade de Barcelona — 
capital da Catalunha, região 
autônoma situada no nordeste 
da Espanha, e terra de artistas 
como Dali, Picasso e Gaudí. 

Graças à ação de 71^ 
Promoções — organizadora da 
viagem desse grupo de 
brasileiros —, a Cònstrumat 
começa a ficar conhecida no 
Brasil e passa a ser incluída 
com tranqüilidade no 
calendário dos grandes eventos 

internacionais que valem a 
pena conhecer. Em 97 foram 
quase 3,5 mil expositores de 
diversos países, que ocuparam 
os 95 mil m2 da Feira de 
Barcelona, um bonito sítio de 
exposição, aos pés da famosa 
colina de Montjuic, onde um 
imponente castelo medieval 
abre as portas para a pintura 
renascentista espanhola e 
introduz o visitante da cidade 
no Parque Olímpico de 
Barcelona. 

A turma de visitantes deste 
ano contava com construtores 
que são destaque no cenário da 
construção brasileira, como o 
jovem empresário Carlos José 
de Lacerda Chaves, da 
construtora Lacerda Chaves de 
Ribeirão Preto-SP, primeira 
empresa nacional de 
construção a receber a 
certificação ISO 9002. Outro 
nome conhecido era o de José 

Carlos de Arruda Sampaio, 
consultor da área de Segurança 
do Trabalho, autor do vídeo 
NR-18, da Pini. No mesmo time 
estava ainda Salvador 
Benevides, cuja experiência 
desenvolvida na filial paulista 
da carioca Pinto de Almeida 
dentro do programa de 
implantação de Programas da 
Qualidade do Sinduscon-SP e 
pioneirismo na implantação da 
NR-18 em nossos canteiros de 
obras começa a ser transferida 
para a construtora paulista 
Wasserman. A lista era 
completada por representantes 
de outros estados, 
notadamente do Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais e estados do 
Nordeste, o que demonstra 
que a atitude de buscar a 
experiência e as tecnologias 
internacionais acontece em 
todas as regiões do País, ávidas 
por informações e novidades. 

Mercado em queda 

Apesar da pujança 
demonstrada pela grande 
adesão á feira de Barcelona, 
o mercado da construção 
espanhol já viveu melhores 
dias, notadamente no período 
em que todo o País se 
preparou (Barcelona em 
particular) para as Olimpíadas 
de 1992 e para a Exposição 
Mundial de Sevilla 92. De 
acordo com José Antonio 
Torroja, presidente do 
Colégio de Inginieros de 
Caminos, Canales e Puertos 
da Espanha, o que sustenta as 
empresas construtoras do 
País é o mercado imobiliário 
e algumas poucas obras de 
caráter institucional. 

No setor de obras sociais 
— públicas, privatizadas e 
concessionárias — o ritmo é 
marcado por quedas 
sucessivas de 1995 para cá, 

acumulando uma redução de 
até 30% nas atividades. Há 
problemas também no 
processo de privatização de 
carretas (rodovias) devido a 
definições equivocadas do 
processo de concessão. A 
falta de investimentos 
públicos, provocada pela 
tentativa do governo 
espanhol de alcançar os 
níveis de déficit público 
exigidos pela Comunidade 
Européia para a adoção de 
uma moeda única no 
continente, é a principal causa 
dessa retração. Por isso 
mesmo, cresce o interesse das 
grandes empresas espanholas 
por realizar obras nos países 
latinos, o que já vem 
ocorrendo com vigor em 
outros países da América do 
Sul e ocasionando os 
primeiros contatos no Brasil. 
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Rumo à América Latina 

Em rápida entrevista exclusiva, o 
presidente da Cònstrumat, o construtor 

catalão Josep Blancbart González, 
manifestou sua satisfação pela presença 
dos brasileiros na feira de Barcelona Ele 
explicou que a característica original das 
primeiras realizações era a de oferecer a 

outros países europeus as potencialidades 
dos fornecedores espanhóis. 

Essa intenção foi se transformando ao 
longo dos anos e hoje a Cònstrumat "é 
uma feira de toda a comunidade européia, 
onde espanhóis, portugueses, alemães, 
franceses, ingleses e de mais 20 países 
se abastecem de informações para o 

desenvolvimento de suas obras", analisa. 
Mas, como ficou claro em suas 
declarações, o próximo passo é crescer 

em direção à América Latina, o que in 
o Brasil. Facilidade de Língua, orig 
cultural semelhante e potencial de merc 
são as razões apontadas por Blancbart { 
essa nova diretriz. "Na prõx; 
Cònstrumat, em 1999, queremos qt 
presença de latino-americanos seja ai 
 ? - ..n maior . 

Até lá, o trabalho iniciado deve ter 

continuidade por meio das ações da Amec 

uma espécie de Federação das Indústrias 
da Campanha. Segundo seu diretor, Juli 

Mohedano, à divisão Ascon (de materiais 
de construção) da entidade está em franca 

expansão e promete oferecer 
oportunidades para os que procurarem os 
fornecedores espanhóis. 

Hospital Santa Maria 

' O pioneiro da saúde Imperatrizense 
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Social 

Linda Veloso 

enagem especial 

sagem do ^ia 

^yV^morados 

ToIve^ eu pudesse aleou<po-loy se visse em meus 

olKos que eu en+eudloy o cjue estava di^eudo. 

Adas cjuaudo voee uao euteudeu mmKa ^a^ão pa**a 

estar apuiy a seu lado,, puaudo uão pereebeu o 

su|ieieute para se uuir a mlmy ua aveutura pue 

éramos uós doisy voeê me castrou. 

Vivo o passado. CD passado uão muda. 

(Dní risteee-me perceber pue serei |eI i^ sem jamais 

encontrar o pue estou procurando^ pois só assim 

ser a possível nao deixar nunca de procurar. 

Escola Rui Barbosa 

25 Anos formando uma 

juventude consciente 
721-3434 
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Fuji Foto Brasil 

Dr. Cdson e DrQ ^Ariane (TcJixt o 
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Dr0 Peixoto e Lêd a 

Fuji Foto Brasil 

(Tvand ro e PI lete 
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Boa Higiene - Bons 

apartamentos - Bom centro 
cirúrgico e obstétrico - Boa 
equipe -Laboratório confiável - 

Aberto a todos os médicos - 

Preço ao seu alcance. 

Venha para cá 

Hospital Santa Isabel Rua Frei M. Procópio, 51 

® 721 -6205 Fax:721 - 1589 

VENHA A CAPfU VEÍCULOS 
COIV1ÍECERTODA A UNHA FOKD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPLCIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 

a Fone; (098) 722-2122 Fax: (09») 722-2666 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Valle 

Elegante 
O ex-prefeito de João 

Lisboa Raimundo Cabeludo, 
foi eleito juntamente com 
sua esposa o casal mais 
elegante da festa "Dos 
Casais" realizada na quadra 
de esportes Nicolau Dino, 
diga-se de passagem 
tradicional. Raimundo 
Cabeludo que ainda é 
bastante respeitado pela 
população de João Lisboa ao 
lado de sua esposa 
abrilhantaram a festa. 

Romântico 
Por outro lado, o atual 

prefeito Dr. Sálvio Dino e a 
primeira dama do município 
lolete Dino foram eleitos 
pelos presentes como o 
casal mais romântico da 
noite. lolete Dino vem 
realizando um trabalho 
digno de uma primeira 
dama para com o município 
e em pouco tempo 
conquistou a população da 
gameleira. É assim que faz. 

e/c 
A direção do Balneário 

Iate Clube realiza este ano 
nas dependências do clube 
a primeira quadrilha (festa 
junina do BIC). O diretor de 
eventos do Balneário Iate 
Clube, capitão Robério 
reuniu-se com os 
interessados em participar 
do evento onde realizou o 
sorteio de classificação para 
as apresentações. Além das ■ 
quadrilhas tradicionais de 
Imperatriz, várias 
quadrilhas de João Lisboa e 
região estão inscritas e irão 
brigar pela D colocação que 
vale prêmios valiosos. 

Costa 
0 vereador Costa vai 

mesmo se lançar candidato 
a deputado estadual nas 
próximas eleições. Costa 

vem gozando de uma boa fase 
na política local e é um dos 
sérios candidatos eleitos nas 
eleições estaduais de 98. Para 
isso o vereador já está se 
organizando e mantendo 
contato com as lideranças 
políticas da região. Além é claro 
de fazer o que mais gosta que é 
o trabalho corpo a corpo com 
seu eleitorado. Caso venha 
chegar na Assembléia 
Legislativa esperamos que 
também venha desenvolver um 
brilhante trabalho. 

Barulho 
ü vereador Rui Porão fez 

muito barulho antes de assumir 
uma cadeira no legislativo. Hoje 
três meses depois não disse 
ainda o que veio fazer naquela 
Casa de leis. 0 político do 
barulho, além de apenas 
passear no Palácio Dorgival 
Pinheiro tem um assessor que 
foi herança da ex-vereadora 
Sofia que é um verdadeiro 
Xarope. Do jeito que a coisa vai, 
sei não hein! 

Liga que 
não se Liga 

A Liga Impcratrizense de 
Desportos poderá ser 
despejada das dependências do 
Estádio Municipal Frei Epifânio 
D' Abadia na próxima quinta- 
feira. Afinal no dia 19 de junho 
inspira-se o prazo dado pela 
SEDEL, para que a entidade 
desocupe o espaço físico 
ocupado nas dependências do 
Estádio Municipal Frei Epifânio 
D' Abadia. 

Pau da barraca 
Justino Oliveira Filho, 

criticado pela unanimidade é 
considerado pelos desportistas 
e cronistas esportivos local 
como o causador de toda este 
processo negativo que vive o 
futebol amador de Imperatriz. 
Justino Filho chutou o pau da 
barraca, saiu de baixo e ainda 

ateou fogo através de uma 
emissora de Rádio local na 
administração lldon Marques de 
Souza. 

Descascando 
Após toda esta confusão 

Justino Filho se mandou de 
Imperatriz. De acordo com as 
informações chegadas a 
redação deste matutino ele se 
encontra na capital do estado. 
Tudo indica que o causador de 
toda está confusão está 
deixando a poeira baixar para 
contra-atacar novamente. 
Enquanto Justino Filho se 
esconde das besteiras que 
aprontou quem descasca o 
pepino e o abacaxi ao mesmo 
tempo é o ex-presidente Antonio 
Alves dos Santos, que se diz 
ainda presidente. Ex- presidente 
pelo fato de Justino Oliveira 
Filho afirmar que é o presidente 
da entidade. Para quem gosta é 
um bom prato. Nesta segunda- 
feira tem mais, Barela disse na 
última reunião que não irá 
deixar o comando da entidade. 

Sexta 13 
A sexta-feira 13 do mês de 

junho causou muitos 
transtornos para quem teme a 
supertição. Além de ser o dia 
su[)ertiçào a última sexta-feira 
também era aguardada por 
muitos que acreditam no Santo 
Antonio, o santo casamenteiro. 

Sedei 
A Secretaria de Esporte e 

Lazer de Imperatriz ainda não 
respondeu a SEDEL de João 
Lisboa qual seráaequij)e que irá 
defender o município de 
Imperatriz no Copão Maranhão 
do Sul. 0 cronista esportivo 
William Marinho, já falando 
como presidente da comissão 
disse a reportagem que a 
seleção de Imperatriz irá 
representar a cidade na 
competição. E só aguardar para 
conferir. 

Deu na Imprensa 

O vereador André Paulino me lembra muito o 
senador Cafeteira, que sempre quando se pronuncia 
acaba agradando a gregos e troianos. André Paulino 
tem mostrado isso nos seus pronunciamentos na 
Camara Municipal onde consegue descontrair com 
seriedade o grande número de pessoas que vem 
acompanhando as reuniões do legislativo. Deu no 
jornal - Meio dia de Notícias. 
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O taxista Carlos Miranda é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Virgem que riqueza II 

O homem tomou Doriu... 

Macapá, Amapá Brasil  

APA... APA...APA...e Cafifa...Não há cafeteira que resista. 

CPF... e outros. 

A dança das letrinhas? 

Meus amigos da gameleira... 

Ivaldo Vale, Ocione, Regis e Cabelo de Carne. 

Cadê o vice- de Senador La Rocque? 

Ilha ou Mucuíba? 

Na Ilha é bem melhor...! 

E o Cavalo... 

Será que podemos dizer que o Cavalo é de Aço? 

Vem ai o desafio... 

A torcida anda meio acanhada... 

BIC...BIC, a nossa emoção. 

Tiririca vem ai...É o bicho 

Um abraço ao Moreno, Demerval. 

O novo Roberto Chaves... 

Tem gente de olho em mais um cargo... 

Eta Liga cobiçada... 

Show de bola...950...O bom dia de hoje é o companheiro Roberto Guerreiro 

m 

Ou 

Mucuíba? 

Ilha? 

$ Q <è 
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Os FanusAminhas 

Mirim i M 

Sine Emoreao 

Fone: 722 3317 

02 -Míurceneiros 
0 1 -Eletricista 

Industrial 
01 - Operador de moto- 

niveladora 
01-Técnico de 

Edificações 
03- Vendedores 

externos 
08- Operadores de 

retro escavadeira 
01 - Costureira 
01- Técnico de 

segurança de trabalho 
01- Operador em 

computação 
01- Porteiro 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes 
urina. 

Atendemos por convênio. Fone; 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Feíra de Turísmo Aqixou 

GoÍÂNÍA POR QUATRO diAS 

Realizada entre os dias 4 a 8 deste mês em Goiânia (GO) a II 
Feira Nacional de Turismo, numa promoção do Sebrae do 
Estado de Goiás. O evento, aconteceu paralelamente ao 14y 

Congresso Brasileiro da ABRAJETE (Associação Brasileira de 
Jornalistas e Escritores de Turismo), funcionando como 
responsável pela montagem, a Tecniprom & Associados, e a 
Promeste Marketing & Eventos, na comercialização dos 
espaços. 

Mercada 

PoupANÇA 

t 

Hoje 1,17% 

Ontem 1,13% 

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

UFÍR (FedERAl) 

R$ R$0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Junho/97 R$09,ll 

UFr (EsTAduAl) 

Junho/97   R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Junho/97 R$ 13,99 

^ DóLar 

* Paralelo R$ 1,13 
1 - y * Turismo R$ 1.09 

* Comercial R$ 1.07 

Cotações de 13.06.97 

Ouro 

O grama na abertura do BM&F do dia 13.06.97 

R$ 11,95 

SaLárío Mínímo 

Junho/97 R$,120,00 

SaUrío FaoiíLía 

Abril/97 R$ 7,66 

* Oferecimento: LIVRARIA 

IMPERATRIZ. Tudo em materiais para 

escritório, escolar e suprimentos para informática. 

PROMOÇÃO: bobinas para FAX; r$ 2,12; 

bobinas para calculadora (57x60); R$ 0,29. Rua 

Simplício Moreira. 1478, Centro, com o fone 722- 

1478 e o fax 722-1400. 

A Feira contou com rodas de negócios, palestras técnicas e 
internacionais, dentre outros diversos atrativos, tendo como 
público alvo os jornalistas especializados de todo o país, agentes 
de viagens, operadores, empresas aéreas, órgãos municipais, 
estaduais e federais de turismo, hotelaria em geral, fornecedores 
de equipamentos para hotelaria, esporte, lazer, caça, pesca, e 
náutica, além do público consumidor em geral. 

A empresária Penha Medeiros, única representante 
maranhense nos dois eventos, titular da "Estação Lazer - Eventos 
e Turismo" - informou à coluna que mais de 300 jornalistas se 
fizeram presentes ao Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. 

Imperatriz e região têm que se conscientizar para as 
potencialidades do turismo e do eco-turismo. 

Todo mundo está se ligando nesse setor. 

ReatívaçÃo 

A associação que congrega as agências de viagem e de turismo 
de Imperatriz e região, vai ser reativada, segundo informações 
seguras que chegam à coluna. 

A entidade é presidida atualmente pelo empresário Fernando 
Antunes (Shalon Hotel e Shalon Haras Clube). 

O setor está torcendo pela reativação da associação, que deverá 
funcionar como órgão prepulsor dos interesses da categoria na 
região. 

ALAÍR ChAVES 

CIuBes 

Comemora-se hoje, 15, o Dia Nacional dos Clubes. 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/ 

HOJE: 

Hospital Santa Maria (723-1955); 

Amanhã, 16: Hospital Geral; 

PEDIATRIA/HOJE: Matér Clínica 

(723-2403); Amanhã,16: Hospital 

Nice Lobão; OBSTETRÍCIA: (todos 

os dias) Hospital Regional Materno Infantil 

de Imperatriz (723-1843): ORTOPEDIA: 

(todos os dias) Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento; FARMÁCIA DO ZEZÉ. 

na Rua Ceará 54 - (723-2224). desejando 

aos clientes e amigos, muito sucesso. 

A m^erharícwte&ACll 

* Danilo Moreira Nascimento 

(Marazul) 

Aniversaria hoje e 

recebe 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. Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

Imperatriz, como toda cidade de seu porte, existem vários 
clubes, que hoje recebem o registro e os parabéns da coluna 
pêla passagem do seu dia. 

DíiviApi FecNa LoJa 

A exemplo de outros segmentos, a Dimapi - Distribuidora 
Maranhão Piaui Ltda-, acaba de fechar a sua loja no Imperatriz 
Shopping. 

A receita (vendas) não estava dando para cobrir as despesas, 
resultando no fechamento da loja, que colocava à disposição do 
público, jornais, revistas e outros tipos de publicações, além 
de uma seção de livros de alto mvel. 

O gerente Eulávio Cavalcante lamenta mas afirma que não 
teve jeito: a única solução foi desativar a lojá do Imperatriz 
Shopping. 

A seção de livrarias, foi transferida para a sede da empresa, 
na Simplício Moreira. 

EspecíaI 

O secretário da Indústria, do Comércio e dos Serviços, Alair 
Chaves, está dando expediente numa sala cedida à prefeitura pela 
Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, ali na Getúlio 
Vargas. 

As chaves da sala foram entregues ao secretário Alair Chaves 
no último dia seis, por ocasião da entrega de certificados a 
empresas e empresários que se destacaram nos meses de março, 
abril e maio. dentro da promoção "Empresário do Ano", lançada 
em fevereiro pela ACII. 

Indicado pela ACII através de uma lista tríplice, Alair Chaves 
foi confirmado para o cargo pelo prefeito lldon Marques de Souza, 
<endo também um dos homenageados na festa do dia seis. 

Vale o registro com nossos votos de pleno sucesso ao Dr. Alair 
Chaves à frente desta nova missão. 

Um registro especial hoje para o aniversário da minha "cara- 
metade", Antonia Alice, transcorrido na última sexta-feira, 13. 

Vale também os agradecimentos ao pessoal do Centro 
Espírita José Grosso que preparou uma surpresa para a 
aniversariante, tendo à frente a Dra. Maria Helena Ventura 
Oliveira e a jovem Anália, entre os demais que organizaram a 
homenagem. Vale o registro. 
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Destaque também hoje para a empresária Penha 
Medeiros, dona da agência Estação Lazer - Eventos e 
Turismo, cuja sede própria está sendo construiída com 
inauguração prevista para o próximo mês de julho. Penha 
Medeiros foi a única empresária do setor de turismo do 
Maranhão a se fazer presente à II Feira Nacional de 
Turismo e ao 14Q Congresso Brasileiro da Abrajete, 
realizados simultaneamente entre os dias 4 e 8 deste 
mês em Goiânia, numa promoção do Sebrae-GO. Na foto, 
Penha Medeiros, aparece ao lado de um dos mais 
destacados palestrantes, Daniel Baldacci, que falou com 
muita propriedade sobre "Como se Tornar um Expositor 
Bem Sucedido • Marketing de Feiras". Empresário e 
Consultor de Marketing de Feiras, Daniel Baldacci foi o 
responsável pela 8- Palestra Técnica da Feira. A direita 
de Baldacci, a coordenadora do evento, Haydée de Araújo 
Nascimento. Vale o registro, adiantando que Penha 
Medeiros se desloca hoje para Carolina, para contatos 
com o setor turístico daquela paradisíaca região 

Humor 

- Qual a diferença entre a 

terapia de grupo e o sexo em 

grupo? 

Na terapia de grupo, a gente 

escuta os problemas dos 

outros; no sexo em grupo, a 

gente vê os problemas deles. 

(Playboy/junho/97, nas 

bancas via da Dimapi). 

Materiais para 
Jji hrfhyVy escritório, escolar, 
lAMlÁÃfLlUy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 
lIVIl I ! 478 Centroxx. Postal, 

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

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Semana decisiva para o Campeonato Maranhense 

Sociedade Atlética Imperatriz poderá abandonar o campeonato após a rodada do dia 22 

Bola ao 

Centro 

João Estrada Branco 

Reapresentação 
Após a partida de ontem 

diante da Caxiense a 
Sociedade Atlética 
Imperatriz se reapresenta ao 
técnico Sérgio Belfort na 
próxima terça-feira pela 
manhã no Municipal. Vários 
jogadores terão seus 
contratos encerrados neste 
mês de junho. O técnico 
Sérgio Belfort por exemplo 
leve seu contrato encerrado 
ontem. Dificilmente o 
presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz deverá 
renovar com os mesmos já 
que o Campeonato 
Maranhense não tem 
nenhuma definição. Caso 
seja definido a formula de 
disputa e o número de 
participantes, Conor Farias, 
Sérgio Belfort e os jogadores 
sentaram para uma possível 
renovação de contrato. 

Tecão 
O presidente do 

Tocantins de fato e de direito 
Moisés Negreiros deverá 
assumir a equipe alvi-verde 
nas próximas horas. O time 
dirigido pelo ex-zagueiro da 
equipe Clodomir Rodrigues 
(Codó) disse a reportagem 
no início da semana que sua 
equipe vai enfrentar o BEC 
e o Cavalo de Aço de cabeça 
erguida, ou seja, o objetivo é 
conseguir vencer os dois 
próximos jogos. Com relação 
aos destinos do clube o 
treinador não quis adiantar, 
somente disse a reportagem 
que o presidente em 
exercício Justino Filho se 
encontra na Federação em 
busca do dinheiro prometido 
pelo presidente da 
Federação aos clubes do 
interior. 

Amador 
O futebol amador 

continua em crise. A febre 
Justino Filho acabou 
nocauteando os presidentes 
de clubes, crônica esportiva 
e desportistas em geral. A 
febre só não conseguiu 
passar pela administração 
municipal que solicitou ao 
presidente Antonio Alves 
dos Santos a retirada dos 
bens da entidade que estão 
ocupando parte do espaço 
físico do Estádio Municipal 
Frei Epifânio D' Abadia. 

Interventorias 
Com mais está 

interventoria a cidade de 
Imperatriz passa a ser 
reconhecida mundialmente 
com a cidade das 
intervenções. O passado 
negro da admistração 
municipal e da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos volta a rondar a 
cidade. A mais recente 

intervenção da LID acontece 
em 95 por ocasião do 
afastamento do atual prefeito 
de João Lisboa. Na época 
Antonio Alves dos Santos, o 
Bareta, assumiu o comando 
da entidade e em seguida 
conseguiu chegar a 
presidência e sempre ao lado 
de Justino Filho. E por falar 
em Justino, ele não tem mais 
aliados, agora são ex-aliados. 

Montes Altos 
0 Campeonato de 

Montes Altos leve seqüência 
ontem com mais uma grande 
jogo, Goiás e Vila Nova 
iniciaram ontem mais uma 
rodada da competição. 
MAEC e Asa Branca lideram 
a competição com três 
pontos cada nesta primeira 
fase. Hoje teremos no 
Castilhão Central e Ajax, 
jogo previsto para às 16:00 
horas. 

Apoio 
A LM D vem recebendo o 

apoio do governo municipal 
através da prefeita Patrícia 
Castilho e da Câmara de 
vereadores daquela cidade 
que apostam na reabilitação 
do desporto da cidade. O 
próximo passo na 
administração da prefeita 
deverá ser a iluminação do 
Estádio Castilhão e 
arquibancadas de concretos. 
Com relação ao futebol 
profissional, o presidente da 
entidade Sérgio Belfort 
disse a reportagem que 
ainda é muito cedo para se 
pensar em um time 
profissional. 

Gramado 
O Estádio Castilhão tem 

hoje um dos melhores 
gramados da região 
tocantina. Assim como o 
gramado do Estádio Pedro 
Maranhão a grama do 
Castilhão vem recebendo 
tratamênto especial por parte 
dos amantes do esporte 
daquela cidade. O presidente 
da entidade Sérgio Belfort 
analisou como bastante 
proveitosa a primeira rodada 
do campeonato e a abertura 
que leve a presença de várias 
autoridades do esporte. 

Nova estratégia 
O presidente da LM D - 

Liga de Montealtense de 
Desportos, Sérgio Belgort 
vem tendo um bom 
relacionamento com seu 
quadro de arbitragem. Ao 
contrário da cidade de 
Imperatriz a cidade de 
Montes Altos vem apostando 
no trabalho da arbitragem 
local. O resultado da união 
entre liga e árbitros vem 
sendo dentro de campo com 
ótimo trabalho dos 
profissionais do apito. 

A Sociedade. Atlética 
Imperatriz entra em campo no 
próximo final de semana para 
concluir sua participação no 
Campeonato Maranhense de 
1997. O Cavalo de Aço tem um 
difícil compromisso diante do 
Tecão Maravilha que não fez 
uma boa campanha nesta 
competição ficando atrás da 
Caxiense que era considerada 
a pior equipe do Campeonato 
antes da bola rolar. O 
presidente do clube Conor 
Farias disse a reportagem não 
admitir os desmando da 
Federação Maranhense de 
Futebol que até hoje não 
definiu a formula de disputa do 
Campeonato Estadual. O 
elenco do Cavalo de Aço foi 
formado no início de janeiro e 
a diretoria do clube está 
pagando caro por ter montado 
o melhor elenco de todos os 
tempos para as disputas da 
competição. 

WÀ 

Conor Farias, presidente do Cavalo irritado com a 
bagunça da Federação Maranhense 

Após a partida de ontem o 
técnico Sérgio Belfort irá reunir 
seu elenco na terça-feira onde 
inicia os trabalhos visando o 
Tecão Maravilha no próximo 
final de semana. 

Contratos vencidos 
O presidente Alberto 

Ferreira até o momento não 
defeniu a formula de disputa do 
Campeonato Maranhense de 97. 
Apenas os clubes do interior 
iniciaram a competição e não 
sabem se a mesma terá validade. 
O presidente do clube adiantou 
a reportagem que vários 
jogadores terão seus 
contratados vencidos neste mês 
de junho e que possivelmente 
não irá renovar com os mesmo 
pelo fato de não saber se o 
Campeonato Maranhense terá 
seqüência ou não. Noticias vinda 
da capital do estado dão conta 
de que o presidente do time 
motense José Raimundo 
demitiu todo seu elenco. 

Seleção de Imperatriz poderá participar do Gopão 

Isnad Antonio poderá comandar seleção de João Lisboa 

no Copão Maranhão do Sul 
ííví:- 

li 

si 

mmm m 

Í 
m. 

Dr. Sálvio Dino, idealizador do Copão, satisfeito com a 
repercursão do Campeonato 

O Presidente da AMSDL, e Maranhão do Sul que deverá 
prefeito de João Lisboa Sálvio começar no próximo mês. Dino 
Dino está satisfeito com a que é o idealizador do 
repercussão do Copão camjieonato esteve em São Luis 

■ Montes Altos 

recentemente onde foi em 
busca de um patrocinador para 
a referida competição que 
deverá contar com 
aproximadamente 20 equipes. 

Sálvio Dino disse que já 
contactou com praticamente 
todos os prefeitos da região 

e recebeu incentivos para 
promover a participação, os 
administradores estão 
interessados em participar do 
campeonato. Sálvio Dino, 
afirmou ainda que irá começar 
o campeonato em Julho, mas 
praticamente no final do mês 
para fugir da concorrência do 
Campeonato Maranhense de 
Futebol. Na reunião de ontem 
foram analisados os últimos 
detalhes e ficou definido que na 
próxima reunião que deverá 
acontecer na cidade de 
Corolina ou Riachão onde será 
divulgado o regulamento e a 
tabela da competição. A Sedei 
está organizando uma festa 
junina para movimentar o 

Município. De acordo 
Euripedes Batista a festa irá 
começar no próximo domingo. 

Conclusão ' I*, 
O Secretário EuripeuJs 

disse ainda que a sua secretaria 
está sendo atuante em todos os 
setores seja na parte, esportiva 
.como também no setor de lazer 
e por este motivo esta 
promovendo o arraial da 
Cidade da Cameleira. 

A Sedei já esta com tudo 
definido em se tratando de 
documentação para a realização 
da segunda divisão do futebol 
local que começará no inicio do 
mês de Julho. Com relação ao 
Estádio Cafeteirào ele disse 
que aquela praça esportiva vai 
voltar a ser a mais 
movimentada da região ( |e 
além das arquibancadas, ó 
gramado também está 
recebendo um tratarm j > 
especial por parte da 
administração municipal 
daquela cidade. 

Campeonato de Montes 

Altos terá seqüência hoje 

MAEC goleou o União da Vila e segue em busca do título Montealtense de 97 

O Campeonato 
amador de Montes 
Altos teve início no 
último final de semana 
com sucesso. Na 
primeira rodada 
tivemos os seguintes 
resultados, Asa Branca 
2 x Juventus 1, MAEC 
13 x União da Vila 2. 
Ontem tivemos Goiás x 
Vila Nova, e hoje o 
campeonato tera no 

Estádio Castilhao 
Central x AJAX. Um 
grande número de 
torcedores estiveram 
presente na abertura 
do Campeonato 
Motealtense, o 
primeiro campeonato 
legalizado pela Liga 
Montealtense de 
Desportos que tem a 
frente Sérgio Belfort. 
O presidente da LMD, 

vem recebendo o apoio 
da prefeita municipal 
Patrícia Castilho e da 
Câmara de vereadores 
daquele município que 
apostam na 
reabilitação do 
Desporto de Montes 
Altos que andava meio 
esquecido pelas 
autoridades 
competentes. O 
Estádio Castilhão tem 

hoje um dos melhores 
gramados da região 
tocantina. Estão 
participando da 
competição oito 
equipes, onde no 
segundo turno 
teremos todos 
jogando entre si 
novamente se 
classificando quatro 
para brigar pelo título 
máximo competição. 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: FRANCISCO DO VAIE 
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Refrigerador 
R$ 415,00/7 vista ou 

1+23 Mensais de 

Porta laticínios 
Porta ovos 
Interior de cantos 
arredondados 
Paredes internas em aço 
270 LTs 

29, 00 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 89,60 

Refrigerador e freezer 
Frosl Free 
Slim (Conjugada) 
Garantia de 01 ano 
576 litros 

Refrigerador KELVINATOR 
R$ 2.490,00/7 visfo ou 

J+23 Mensais de 

'•t- 
———• 

m 

* 

3 peças 

f00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 537,80 

TV 14" 
R$ 269,00/7 vista ou 

1+23 Mensais de 

* Sintonizadorpara 181 
canais de tv: VHF.OHF.CATV 

* Controle remoto 
* Desligamento automático 
" 3 Anos de garantia 

70 peças OU 1+4 CHEQUES DE R$ 58,10 

Cônsul^ 
Fogão 

R$ 159,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Ferro 

R$ 19,00/7 vista ou 
1+4 Mensais de 

SEMP TOSHIBA Tv 20 Cores 
R$ 359,00/7 vista ou 

1+23 Mensais de 

4 Bocas Essencial Next 
* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* Prateleiras do forno com 
trava de segurança 
* Garantia de 1 ano 

garantia ate 
03/01/2000 

Q-t. 

WÀUTA 

220V 
' Seco 
* Cabo Flexível 'Controle remoto 

* Sintonia automática de 
* ON SCREEN 
* Timer 
* Em Cores 

3,80 

SEM JUROS 

00 
OU 7+*/CHEQUES 01 RS 34,30 30 peças 

Ot/7+4 CHEQUES DE 77,50 50 peças 50 PECAS 

9 

Internet: http://www.intermar.com.br/liliani 

mês* 

i 
m 
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INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

g Ofertas válidas até 21 /06/97 ou enquanto durar o estoque, 

o Promoção somente P/ as lojas de Imperatriz. Plano Carnet T) 24X (1+23) juros de 5%, 5,8% e 6% a.m. Plano cheque 5X 
(1+4) juros de 4% a.m, Plano com ou sem entrada, pgtos. 

de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não 
vender no atacado. Vendas a prazo é reservado ao 

gerente a aprovação, do cadastro 
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Ciclista acidentado na carrocería de 

um caminhão continua internado 

Passa bem o carpiteiro que perdeu a direção da bicicleta e chocou-se com a 

carroceria de um caminhão no bairro Nova Imperatriz 

Passa bem o carpinteiro que . 
Antonio Camilo dá Silva, 
maranhense,.% anos de idade, 
que em visível estado de 
embriagues alcoólica chocou- 
se com a carroceria de um 
caminhão Mercedes Benz que 
estava estacionado na Quintino 
Bocaiúva nesta última quinta- 
feira. Antônio Camilo, após 
ingerir bastante bebida 
alcoólica na companhia de 
vários amigos perdeu a noção 
de onde estava e acabou 
perdendo a direção do 
automóvel movido a pedaladas 
chocando-se com em uma 
carroceria de caminhão. A 
vítima foi socorrida por 
populares e levada as pressas 
para uma clínica de saúde onde 
recebeu os primeiros socorros. 
No local do acidente mostrando 
se totalmente inconsciente 
disse apenas que residia na rua 
10 no Parque São José. O 
trabalho ostensivo e preventiso 
da Polícia Militar esteve no 
local do acidente e tomou todas 
as providências necessárias. No 
Hospital, a vítima disse que 

íl|^P8&«á. & .ri# 
; fô* mi 

O plantão continua funcionano na Souza Lima, em frente 
ao antigo 1 - DP 

('stava bebendo em companhia denúncia prendeu o elemento 
de vários amigos desde das 
primeiras horas da noite 
daquela quinta-feira, segundo 
ele os amigos lhe abandonaram 
e ele totalmente embriagado 
estava tentando chegar em sua 
casa no Parque São José. Além 
de fazer o trabalho ostensivo a 
Polícia Militar também realiza 
o trabalho preventivo através 
do 190. Através de uma 

José Joaquim da Conceição, 
maranhense,.% anos de idade, 
residente na Rua Albano bairro 
Vila I^obào. A vítima Antonia da 
Silva Conceição disse a 
reportagem que vive 
maritalmente com José 
Joaquim a mais de trinta anos. 
Segundo ela, o motivo que 
originou a briga foi devido a 
mesma ler acolhido em sua 

residência uma filha do casal 
cujo é separada do marido. A 
vítima disse ainda que o 
acusado não gosta da filha 
desde que nasceu. 

Valentão 
A filha de José informou a 

reportagem que ele sempre 
quando ingere bebida alcoólica 
espanca a mãe e ameaça bater 
nos seus irmão. Na última 
quinta:feira, além de espancar 
a esposa José Joaquim da 
Conceição também fez gestos 
obscenos para os vizinhos e 
mostrou os órgãos genitais 
para a filha. A policia militar foi 
comunicada e conseguiu deter 
o valentão que foi levado para 
a delegacia de Policia (plantão 
da Rua Souza Uma). Várias 
ocorrências são registradas 
diariamente na Delegacia 
especializada da mulher. Para 
os agentes e delegados a 
violência em muitas das vezes 
é devido a falta de condições 
de vida dos casais, ou seja a 
falta de trabalho e em 
conseqüência disso a falta do 
dinheiro. 

Acidente com bicicleta 

faz mais uma vítima 

Braçal caiu da bike e acabou sofrendo várias lesões e ainda quebrou três dentes 

O braçal Francisco 
Soares da Silva, 
maranhense, casado, 34 
anos de idade, residente 
no bairro Novo Horizonte 
também foi vítima do 
veiculo movido a 
pedaladas. De acordo com 
as informações obtidas 
através do plantão do 
Hospital Santa Marta, a 
vitima trafegava pela 
Avenida Industrial quando 
a bicicleta derrapou e ele 
veio cair sobre o solo 
sofrendo em decorrência 
do tombo várias lesões. A 
esposa de Francisco 
informou a reportagem 
que seu esposo estava na 
residência de um parente 
pois havia chegada na 
casa do mesmo um primo 
de, procedência do 
Distrito Federal. O 
acidente ocorreu quando 
ele retornava da casa do 
parente conhecido apenas 
por Manelâo, quando a 
bike que trafegava bateu 
em uma pedra vindo em 
seguida derrapar. Além 
das lesões Francisco 
Soares da Silva, também 
teve três dentes 
quebrados em 
decorrência do tombo. 
Após receber os 
primeiros socorros ele foi 
liberado pela equipe 
médica de plantão onde 
passa bem. 

' ; 

Excesso de bebida alcoólica sempre acaba nos Distritos Policiais 

■ Acidente II 

Mathias Soares Formiga, 
maranhense, 68 ano de idade, 
residente na Rua Fuclides da 
Cunha, também foi vitima de 
atropelamento. De acordo 
com uma entrevista cedida 
pela filha do ancião ele vinha 
trafegand() normalmente fxda 
rua Fuclides da Cunha, 
quando foi surpreendido por 
uma moto titan que lhe 

atingiu de cheio. Mathias, foi 
socorrido pelo pró]) rio 
motoqueiro e levado a unia 
clínica onde após o 
atendimento também foi 
liberado. A vítima sofreu vários 
golpes na perna esquerda e no 
braço direito devido o impacto 
da Moto. 

Francisco Martins da Silva, 
maranhense, 36 anos de idade, 
residente no Bom Sucesso 
também foi atropelado por um 

veículo quando trafegava pela 
Belém-Brasília no sentido 
Belém Brasília. Um irmão de 
Francisco que vinha a alguns 
metros atrás, disse a 
rejxirtagem que um veículo 
de marca Fiat , chocou-se na 
bicicleta que acabou jogando 
a vitima a vários metros do 
local. Socorrido e levado as 
pn eis para a Clínica dos 
Acidentados ele continua sob 
cuidados médicos. 

PHOTO PINH6IRO 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de 
documentos 

Francisco José de Souza 
Carvalho, maranhense, 
residente na Rua Costa e 
Silva comunicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais. De 
acordo com o comunicante 
ele trafegava pela Avenida 
Industrial quando percebeu 
que sua Carteira não estava 
mais no bolso de sua calça. 
Conforme o comunicante 
além da referida 
documentação havia dentro 
da bolsa, cerca de R$ 80,00 
reais em espécie. 

Arrombamento 

Arrombadores ainda não 
identificados pela Polícia 
arrombaram pela terceira 
vez a escola Joaquim 
Conceição as proximidades 
da Associação Médica pela 
terceira vez este ano. Todas 
as três vezes o 
arrombamento aconteceu 
no período noturno e neste 
mês de junho. A primeira 
vez que eles entram na 
escola foi no dia 06 de junho 
onde levaram um aparelho 
de som e várias 
mercadorias. 

Arrombamento II 

Na sexta e no sábado 
retrasado os elementos 
voltaram a escola e levaram 
toda a merenda escolar que 
estava na dispensa. A 
direção do colégio acredita 
que os arrombadores 
residem nas imediações da 
escola. No sábado passado 
o vigia da escola que 
trabalha para a Prefeitura 
Municipal ao perceber a 
presença dos 
arrombadores acionou a 
campainha do colégio e 
espantou os arrombadores 
que mesmo assim 
acabaram levando mais um 
aparelho de som 3 em 1. A 
diretora e professora Maria 
das Graças, disse a 
reportagem que os 
elementos além de levar 
toda a merenda aprontaram 

o maior quebra-quebra 
dentro do colégio. 

Baderna 

O elemento conhecido 
apenas por "nego" foi 
denunciado pela própria 
genitora por ter lhe 
agredido e ter aprontado o 
maior quebra-quebra 
dentro de sua residência no 
setor Industrial. De acordo 
com a queixosa que 
comunicou o fato a Polícia 
Militar, o filho encheu a cara 
de bebida e acabou 
quebrando tudo que 
encontrou pela frente em 
sua residência. Dentro da 
casa o único objeto que 
sobrou foi a geladeira. 

Baderna II 

Uma equipe de policiais 
comandada pelo sargento 
chagas esteve no local e 
efetuou a prisão de "nego". 
Totalmente embriagado ele 
negou todas as acusa .-s 
feitas pela mãe. Que 
segundo ela. todas as vezes 
que o filho enche a cara " 
ameaça de morte e queu 
seus eletrodomésticos. A 
ocorrência foi registrada no 
livrão do plantão da Depol 
pela vítima. 

Perdas de 
documentos II 

A senhora Maria Rafaela 
Pereira perdeu uma bolsa 
marrom contendo todos os 
seus documentos, talão de 
cheque e cartão de crédito 
do banco Bradesco. Quem 
encontrar devolver em sua 
residência que f:ca 
localizada na rua Beta,. j6 
. no bairro Bacuri. 

Perda de 
documentos III 

Antonio Lucena 
Carvalho perdeu sua 
carteira, juntamente com 
todos os seus documentos. 
Quem encontrou devolver 
na rua Pernambuco. 238. no 
bairo Nova Imperatriz, que 
será muito bem gratificado. 
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