
SISTEMA 

TUCANU S ii 

COMUNICAÇÃO 

imperatriz - MÁ 

Ano IIIN0 822 

Feira de 

Artes 

Hrícerm boje a XV Feira 
de Artes de Imperatriz, 
realizada no jw nodo de 29 
de junho a 04 de Julho, na 
Praça tia Cultura. O 
encerramento será 
marcado por ura show 
musical dos grupos 
"Feitiço" e "Couro e 
Corda". 
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■ Legislativo 

Sai 

Ambrósio, 

volta Walmir 

'O vereador Walmir 
galhães, licenciado para 

tratamento de saúde, volta a 
ocupar sua cadeira na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, faltando ainda 
dez dias para vencer sua 
licença. Com a volta de 
Walmir, muda o quadro 
jolítico no Legislativo. 
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1 1^ informa que a tempo 
&UÍ Imperatriz hoje será de cèu 
claro de visibilidade boa. 

Msrs. do 21 e Máx de 30 graus. 

INDICADOR 

CAPITAL 

t 

Dólar Comercial 
Compra -RS 1.0583 
Dólar Comercial 
Vfinda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra  , R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda R$ 11,95 
Poupança 
Rendimento   - 1.1275% 
liflr 
Valor R$0,9108 
Salário Mínimo 
Junho   R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

Sábado, 05 de julho de 1997 

Órgão do Sistema Tucanu s de ComunlcaçãoH Fundador: Conor Farias H Diretor de Redação: Luiz Duarte 

# g. 

1 p. CD ca 
P 
m 
«o 
pí o 

Conferência sobre atendimento 

na saúde acontece hoje 
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A prefeito Ihlon Marques e o Secretírío da Saúde Carlos imorín, apoiam a celebração do consórcio como solução no setor 

Praça Mané Garrincha 

será recuperada 

A Semus - Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Imperatriz está sediando nessa 
sexta-feira uma Conferência 
sobre o atendimento na área da 
saúde a pacientes provenientes 
de outros municípios. Esse 
problema acaba acarretando 
uma situação incômoda para o 
município que acaba dispondo 
de Aih's referentes a pacientes 
do próprio município, com 
outras unidades administrativas. 
Essa conferência tenta debater 
esse tema para reparar o déficit 
causado pelos pacientes de 
outros municípios que não 
podem deixar de ser atendidos, 
mas que é necessário uma 
forma de reparar Imperatriz, 
como pólo receptor dos 
atendimentos regionais, 
principalmente em áreas 
especializadas da saúde. 
Estarão presentes médicos do 
Rio Grande do Sul, 
especializados nesse tipo de 
consórcio no setor, que vai 
explicar como vem funcionando 
tais iniciativas no sul do país. 
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POLÍTICA 

Trabalho Legislativo já 

supera ano passado 

PàQina 1-3 

A Praça Mané Garrincha já tem o projeto arquitetônico e paisagístico 

pronto para ser Executado 

para acontecer no dia 12 de 
outubro, dia da criança, quando 
está sendo preparada uma 
cerimônia adequada. Ü vice- 
prefeito Luis Carlos Noleto 
ressaltou que desde que Ddon 
Marques deixou a 
intervenloria, as obras foram 
paralisadas, e agora vem a 
retomada dos trabalhos que 
vao devolver a Praça Mane 

A próxima investida do 
Executivo Municipal, na 
recuperação dos lotes públicos 
do município, será a 
reurbanização da Praça Mané 
Garrincha. As obras já estão 
sendo retomadas pela 
Secretaria de Infraestrutura, e 
serão empregados recursos do 
próprio município. A 
reinauguraçào está prevista 

Garrincha ao povo de 
Imperatriz, para mais um local 
de encontro da família 
imperatrizense. Na Praça 
estará sendo construído um 
pequeno complexo para a 
prática de esportes como 
patinação, skate, futebol de 
areia, além de uma quadra poli- 
esportiva. 
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■ Sessão extraordinária 

Convocação pode 

sair semana que vem 

O Presidente do 
Legislativo Imperatrizense, 
vereador Walmir Izídio Costa, 
está mantendo sob contato 
vários vereadores na 
expectativa de uma 
convocação extraordinária 

■ DST / Aids 

por parte do Executivo 
Municipal. A matéria a ser 
apreciada necessitará da 
presença de 2/3 do plenário 
e vários vereadores viajaram 
aproveitando o recesso. 
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Palestra na 

Vila Cafeteira 

" A Secretaria Municipal de 
Saúde realizou uma palestra 
na Vila Cafeteira, sob o 
programa DST / Aids, sobre 
as várias doenças 
transmissíveis sexualmente, 

■ Ônibus 

como parte do programa de 
esclarecimentos sobre esses 
males e a Aids, um mal que 
não tem cura, e que assola 
um número considerável de 
pessoas. Página 1-4 

Terminal exclusivo 

para a Expoimp 

ATCI, empresa de coletivos 
que serve Imi>eratriz, terá um 
terminal exclusiva de 
integração aos bairros da 
cidade, com destino ao Parque 
Lourenço Vieira da Silva, 
durante a realização da 29° 
Fx|H)imp, e também funcionará 

CIDADE 

Comunic esclarece 

jornalista 
Página 1*9 

SOCIAL EDITORIAL 

A grande festa (Jm não aos trens 

Expoimp 97 J l • 
^ ^ alegria Página 2*3 1*2 

durante o período de veraneio 
da Praia do Cacau. O prefeito 
Ildon Marques vistoriou as 
obras do terminal que fica no 
bairro Nova Imperatriz e está 
sendo construído pela 
prefeitura. 
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ESPORTE POLÍCIA 

Calendário do Consumo de maconha 

Copõo sai hoje preocupa autoridades 

Página 1*10 
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■ Saúde 

sí 

1 

Um não aos trens da 

alegria, o compromisso 

com a ética 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Concordo com o jornalista Murilo César 
Ramos, professor do Departamento de 
Comunicação da Universidade de Brasília e 
pesquisador do Centro de Estudos de 

Comunicação e Cultura (CEC), de que vez por outra 
irrompem junto à opinião pública denúncias sobre os 
chamados trens da alegria, imagem que identifica 
nomeações em massa feitas por órgãos públicos ao 
apagar as luzes de suas administrações. 

E verdade que são denúncias que vêm geralmente 
acompanhadas de revelações do tipo ministro emprega 
filho, ou secretário nomeia cunhada.. Elas causam muito 
furor, mas logo caem no esquecimento. Os nomeadores 
ficam impunes e os nomeados passam a usufruir 
tranqüilamente os seus polpudos salários e/ou 
comissões. 

Cônscio, diz Murilo César Ramos que, o jornalista não 
pode, ao mesmo tempo, exercer sua profissão e trabalhar 
para o governo. E, sobre as denúncias que ganham 
grande espaço na imprensa (na maioria) elas são 
provocadas pela própria mídia que, assim, na melhor || 
tradição liberal, cumpre seu papel de quarto poder || 
fiscalizador dos demais, ou de um watch-dog, que, em 
inglês quer dizer o que todos nós, simples mortais .. 
tupiniquins, chamamos de cão de guarda a vigiar o poder. 
Ou melhor dizendo, o governo. Eica difícil, qualquer l| 
análise em sã consciência, quando um significativo 
número de jornalistas, seja da grande imprensa ou não, 
está sendo beneficiado por uma questionável condição p 
de duplo emprego e, pior ainda, dupla remuneração. Eis, 
portanto, um grave problema, meu caro colega e i| 
companheiro de labuta Edmilson Sanches (a pessoa que || 
colocou o tema em pauta) ético a ser resolvido. || 

Foi justamente por saber da gravidade do assunto, que || 
resolvi rabiscar essas maltraçadas linhas, tendo como || 
enriquecimento maior algumas colocações do renomado p 
Murilo César Ramos. Tem que ser feita, endosso, uma 
profunda reflexão por parte dos profissionais de imprensa, || 
tendo em vista as suas implicações para a manutenução 
da probidade da delicada relação imprensa/público/ 
governo. O "X" da questão vai mais longe. Ou seja, O |; 
jornalista brasileiro, até o presente momento, permanece || 
em afinado relacionado com o governo. O resultado desse m 
entrosamento, é a troca de emprego para um punhado || 
deles no Executivo, Ix^gislativo e/ou Judiciário. 

Só que existem algumas exceções. Muitos profissionais || 
da imprensa diferenciam o tratamento. Quando estão num || 
time jogam do seu jeito, quando noutro, ficam isentos. Pelo . | 
menos, essa é a realidade a nível de Região Tocantina. 
Alguém duvida do que estou afirmando? O assunto foi || 
oportuno e instigante. Com certeza, tem tudo para render || 
outros comentários. || 

Nem sempre, o jornalista que milita numa empresa está 
atrelado ao seu pensamento. Neutro, tenta apenas cumprir 
com suas funções, quando encontra-se cumprindo alguma 
outra pauta. No órgão de comunicação que aumenta o seu || 
faturamento todos os meses. M 

O jornalista, para isso, tem de permanecer íntegro, 
sério e abraçado aos critérios de responsabilidade 
existentes ou não. |i 

Conferência sobre 

w 

consórcios acontece hoje 

JiÊBÊr 
A Semus vai realizar nesta sexta-feira a reunião para definir o 

atendimento a pacientes de outras localidades 

m 
A Secretaria de Saúde do 

Município promove nessa 
sexta-feira, às 19h0(), no 
auditório da Associação 
Médica, uma conferência para 
abordar os temas; Consórcio 
Inlermunicipal de Saúde e 
Municipalizaçào da Saúde, 
além de outros assuntos de 
interesse da área. Foram 
convidados prefeitos, 
secretários de saúde do sul do 
Maranhão, Norte do 
Tocantins e sul do Pará-, e 
donos de hospitais de 
Imperatriz. 

Os conferencistas são de 
Santa Rosa, Rio Grande do Sul, 
cidade detentora de prêmios, 
alvo de reportagens à nível 
nacional pelo desempenho 
apresentado na área de saúde. 
Trata-se de Dr. Luís anlonio 
Benvegnu e Gerson Luís Aita, 
que desembarcaram no 
aeroporto local às 12h!U), 
dessa sexta-feira. São médicos 
com vasta experiência em 
municipalização da saúde e 
consórcios e atualmente 
exercem suas atividades 
profissionais na Fundação 

Municipal de Saúde de Santa 
Rosa. 

A conferência, uma 
produção da Secretaria 
Municipal de Saúde, está 
gerando muitas expectativas. 
O prefeito Ildon Marques e o 
vice, Dr. Luis Carlos Noleto, 
estão torcendo para que essa 
iniciativa da Semus dê certo e 
seja intensificado o 
intercâmbio e parcerias 
existentes entre Imperatriz e 
as regiões que dependem do 
atendimento médico- 
hospitalar do município. 

Gelmar vai expor 1 

programas na Expoimp 

Um dos objetivos da Celmar é expor a questão do eucalipto 

A Celmar Indústria de 
Papéis e Celulose estará 
presente, a partir de hoje, na 
Expoimp com o seu stand 
totalmente construído à base 
de madeira de eucalipto. 
Durante a exposição, a 
Celmar intesificará a 
divulgação de programas 
sociais e projetos voltados 
para a área de meio ambiente. 

O stand da Celmar foi 
construído na Expoimp do 
ano passado e hoje mantém 
as mesmas características, 
com pequenas mudanças 
internas feitas para um 
melhor aproveitamento de 
espaço por parte do público. 
Além da exibição de vídeos e 
exposição de posters e 
cartazes ilustrativos das 
ações da empresa, a grande 
novidade desse ano fica por 
conta da maquete do viveiro 
florestal liimberto Golfari. 

Entre os programas 
sociais que serão mostrados 
pela Celmar na Expoimp, 
estão o de Melhoria de 

Qualidade de Vida e o de 
Agrosilvicultura. O primeiro 
tem como característica a 
assistência, por um período 
mínimo de dois anos, a 
centenas de alunos de primeiro 
grau que estudam em escolas 
de Imperatriz e Cidelândia. E 
o segundo auxilia 
trabalhadores rurais no plantio 

de arroz entre linhas de 
eucalipto. 

Até o dia L> de julho, os 
visitantes do stand da Celmar 
terão a oportunidade de fazer 
consultas sobre as ações 
ambientais do projeto através 
de um terminal de computador. 
'Tivemos a experiência do ano 
passado e fomos um dos stands 

mais visitados da Expoimp. 
Queremos oferecer ainda 
melhores serviços ao público 
esse ano", explica Tilo 
Moraes, Diretor florestal da 
Celmar. Durante toda a 
semana, a Celmar estará 
distribuindo mudas de 
eucalipto aos visitantes de 
seu stand. 

Foto: Pinheiro 721 - 7090,^^ 

O stand da Celmar é todo feito de eucalipto, matéria prima da empresa 
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Legislativo 

Sessão extraordinária pode acontecer na próxima semana 

Já está sendo estudada a possibilidade de convocação extraordinária dos vereadores 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia, 
Governadora! 

2 anos, 7 meses e 5 
dias e... 

Sabe o que acontece 
quando a gente tem 
consciência do dever 
cumprido? Pois é; quando o 
dever é cumprido. Será que 
essa questão das obras em 
Imperatriz não estão 
reservada para o ano que vem 
como muita gente anda 
dizendo por aí. só porque é 
ano eleitoral? Me contaram 
que a senhora está 
preparando uma grande 
arrancada de obras ano que 
vem. Si não. Vai ser uma festa. 
Aí a gente vai ver eleitor rindo 
de canto a canto da orelha. Sei 
não. A senhora diz que está 
levando a toque de caixa seu 
governo, não tem dinheiro, 
não sobra dinheiro, não tem 
como fazer. Será que ano que 
vem vai aparecer esse 
dinheiro governadora? A 
mágica da maquininha de 
fazer recursos de quatro em 
quatro anos é fenomenal. A 
gente não sabe de onde sai, 
mas sai. Só resta agora, 
governadora, a gente torcer 
para que, nessa mágica 
quatrienal da aparição dos 
recursos, a gente possa ter as 
obras que estamos 
necessitando; mesmo que. 
sejam eleitoreiras como 
dizem, mas que elas 
apareçam.' 

Bom dia (íovernadora! 

Os efeitos da chacina 
K triste constatar a 

"realidade maranhense que 
ainda tem que conviver com 
situações como a chacina que 
acabou sendo divulgada em 
todo o país, levando mais uma 
vez a imagem denegrida do 
Maranhão, que tem um 
folclore maravilhoso, um povo 
hospitaleiro, um potencial 
incrível. Até quando nós 
vamos ter que conviver com 
os desagradáveis efeitos 
dessas estórias estapafúrdias 
em nosso estado? Precisamos 
de uma propaganda que 
incentive os investimentos, e 
não que cause medo. 

Tucanu's Dance 
Reggae Night 

Já está quase tudo pronto 
na maior sensação da 
Expoimp 97, a Tucamris 
Dance Raggae Night. O maior 
balanço dentro do Parque 
Lourenço Vieira da Silva, para 
sacudir o esqueleto-com a 
equipe Phoenix, e os maiores 
sucessos vão estar rolando no 
espaço da Tucanus Dance. 
Nesse final de semana, agente 
já vai detonar os preparativos 

para que você possa desfrutar 
só melhor do Raggae e do 
House, nacionais e 
importados. Na Expoimp, o 
grande lance é a Tucanus 
Dance Reggae Night. 

Prestigiando os 
artistas da terra 

O Coronel Ventura fez 
questà() de j )restigiar < )S artistas 
da terra e preparou um espaço 
no palco para a apresentação 
dos grandes nomes de 
lmj)eratriz e região. Ao lado de 
artistas de renome nacional 
como Zezê de Camargo e 
Luciano, vão estar se 
apresentando nossos grandes 
amigos que fazem o dia a dia 
da nossa boa música regional. 
Bela iniciativa do Coronel 
Ventura, com toda justiça. 

Quem quer a 
Segurança Pública? 
Nomes é o que não faltam. 

Porém competência são 
poucos. E por isso que nós 
acreditamos no Coronel 
Guilherme Batista Ventura e o 
ai Mintamos como um dos mais 
indicados para voltar á função 
que já exerceu anteriormente 
pela sua maneira correta de 
agir e conduzir a Segurança do 
Estado. E continuamos 
acreditando que Ventura é o 
grande nome para o cargo. 

Consórcio para a saúde 
Tá todo mundo interessado 

nas Aihs, que se tornaram tão 
importante que tão valendo 
mais do que dólar. Agora a 
gente tem que resolver a 
situação dos pacientes que são 
atendidos em Imperatriz, 
provenientes de outros 
municípios, para que a questão 
possa se solucionar 
devidamente. O consórcio de 
saúde é uma alternativa que 
está sendo viabilizada pela 
Semus, que agente dá a maior 
força porque, afinal de contas, 
o que não pode acontecer é 
paciente sem atendimento, 
venha de onde vier. 

Praça Mané Garrincha 
O prefeito Ildon está 

preparando uma tremenda 
festa para o dia 12 de outubro, 
dia da criança, quando estará 
sendo reinaugurada a Praça 
Mané Garrincha, que fica em 
frente o Estádio Frei Epifânio 
D'Abadia. A Praça vão 
receber um tratamento 
especial e uma urbanização de 
deixar Mané de orgulho 
cheio. Bola cheia. Mais um 
passeio público para os 
imperatrizenses se 
encontrarem e marcar 
presença nas noitadas de lazer 
com a família e com os amigos. 

O presidente do Legislativo 
Imperatrizense, vereador 
Walmir Izídio Costa, vem 
mantendo contato permanente 
com os vereadores no sentido 
de alertar para a possibilidade 
de uma convocação 
extraordinária do Plenário 
nesse recesso. 

Essa convocação só poderá 
ser feita pelo Prefeito Ildon 
Marques, em mensagem direta 
à Presidência, e serão 
necessários a presença de 2/2 
da Câmara para que sejam 

apreciadas devidamente as 
matérias em regime de urgência. 
O Presidente do Legislativo 
informou também que alguns 
vereadores aproveitaram o 
recesso para viajar, e não sabe 
quantos atenderão à convocação, 
mas acredita que exista uma boa 
possibilidade de, pelo menos os 
dois 2/3 necessários, serem 
alcançados. 

A mensagem que deverá ser 
enviada à Câmara para 
apreciação, diz resixúto ao Plano 
de Cargos de Salário, no capítulo 

que fala sobre a realização do 
concurso público, onde. o 
Executivo está querendo, 
intensificar a sua realização. 
Walmir afirmou .que, caso venha 
a se confirmar a mensagem do 
prefeito Ildon Marques, irá 
convocar imediatamente os 
vereadores e manter sua 
dinâmica de colaborar com a 
administração pública 
imperatrizense, no sentido de 
legitimar os atos do Executivo, 
como é intensão e determinação 
da Administração Municipal. 

Essa convocação já havia sido 
prevista antes do início do 
recesso, já que, com a 
aprovação do bojo da matéria 
que tratava do Plano de Cargos 
e Salários da Administração 
Municipal de Imperatriz, a 
espera da volta do recesso 
parlamentar, irá retardar 
bastante as reformas 
necessárias para que se dê 
continuidade à filosofia 
administrativa do prefeito, Ildon 
Marques; jxir isso a necessidade 
da convocação extraordinária. 

Sai Ambrósio volta Walmir 

O vereador Walmir Magalhães se licenciou para tratamento de saúde e retoma agora 

O vereador do PSD. 
Walmir Magalhães, eleito com 
1027 votos no último pleito, 
está de volta depois de ser o 
primeiro a se licenciar para 
tratamento de saúde por 
tempo mais longo. Com o seu 
retorno, sai de cena o 
vereador Pedro Ambrósio, 

que durante-esse período 
exerceu o poder da legislatura. 

Com a volta de Walmir, 
muda o quadro de votos na 
Câmara, já que Pedro 
Ambrósio, que ocupou a 
cadeira nesse período, é 
declaradamente situacionista e 
exerceu seu curto mandato no 

■ Trabalho ia supera ano passado 

Na Secretaria da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz estão 
registrado® quase trezentos 
requerimentos, só desse 
primeiro semestre. 

superando todo o ano 
Legislativo de 96. Segundo o: 
Presidente, Valmir Izídio, isso: 
constataa realidade desse novo 
plenário que vem tratando com 
seriedade os debates sobre os 

aplicado dever de enviar, em 
todas as sessões praticamente, 
um calhamaço de 
requerimentos a mesa diretora 
I )ara a] irecisação em | )lenário. Já 
Walmir Magalhães, tem uma 
proximidade bastante 
acentuada com o grupo 
oj )osicionista, apesar de ter sido 

assuntos que concorrem â 
regulamentação funcional da 
sociedade, e o engajamento 
com as propostas sociais de 
campanha. e de mandato. i 

A Presidência deverá fazer 

eleito pelo PSD, partido da 
coligação que dá sustentação 
ao governo Ildon Marques, 
antes mesmo de tomar posse 
Walmir já havia se aproximado 
do grupo de oposição, muito 
embora exista uma certa 
independência por parte do 
vereador. 

uma divulgação, na próxima 
semana, de um balanço 
sobre esse primeiro 
semestre Legislativo, cora o 
trabalho desenvolvido pelos 
vereadores. 

Prefeitura retoma obras da Mané Garrincha 

Praça será reinaugurada em 12 de outubro, depois de reconstruída com recursos municipais 

A Prefeitura de Imperatriz 
retomou, ontem (4), as obras de 
reconstrução da praça Mané 
Garrincha, no Centro, cuja 
paralisação se estendia desde o 
período em que o prefeito Ildon 
Marques deixou a interventoria 
estadual no Município. O 
trabalho foi iniciado ontem, mas 
desde quinta-feira (3) homens 
da limpeza pública da Secretaria 
da Infraestrutura (Sinfra) já 
faziam o trabalho que lhes 
compete. 

■ O projeto 

Definindo-a como um dos 
mais importantes ixmtps de 
lazer para a comunidade, de 
qualquer faixa elaria que 
pertence, Jairo de Oliveira 
áiHinciou que o j «-ojefo consta 
de uma praça pofiesjxirdva. 

"Nós temos aqui a pista de 
cooper, onde o pessoal vai 
utilizar para andar, além de 
espaço para patinação, skate, 
quadra poliesportiva. voky e 

■ Bons oHios 

Para o vi< e-prefeito de 
InijHTatriz, Luiz Carlos Noleto, 
a retomada das obras são motivo 
de muita alegria para todos < >s 
irtlj teralrizcnscs. "Quant lo Ildon 
Marques deixou a Prefeitura, 
era 1996, i>aralisarara-se os 
trabalhos'' - lembrou, 

"Porém, toda a comunidade 
reclamou porque sentia que 

Para oficializar a abertura 
dos trabalhos, o prefeito Ildon 
Marques esteve presente no 
local. Acompanhado do vice- 
prefeilo Luiz Carlos Noleto, e 
dos secretários municipais Jairo 
de Oliveira, da Infraestrutura, 
Sérgio Macedo, do Governo, 
Agostinho Noleto. da Educação, 
e Valdeci Ferreira, dos 
Esportes e do Lazer, ele 
caminhou por toda a extensão 
da praça conhecendo a 
consistência das obras. 

futebol de areia" - afirmou Jairo 
de Oliveira. 

Alé m disso, visando m\h >r 
atenderá comunidade esj)oríiva 
imperai rizense, o secretário da 
Infraestrutura antecipou que 
haverá iluminação e proteção as 
quadras, por meio de 
alambrados. 

Do projeto irada! em relação; 
ao que se está retomando hoje. 
estão previstas mudanças. O 

essa seria uma grande praça, 
central, e onde o povo poderia 
realmente viver e ser feliz, 
principalmente as crianças e os 
jovens que aproveitarão os 
espaços esportivos' - emendou. 

Ao retomar a construção da 
praça Mané (iarríncha, o vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto 
demonstra satisfação e orgulh*.. 

O próprio prefeito municipal 
enalteceu a retomada das obras 
da Mané Garrincha, que fica 
estrategicamente situado no 
centro administrat ivo da cidade, 
por considerá-la importante 
para o desenvolvimento social 
da cidade. Ele disse que seu 
desejo era reiniciar os trabalhos 
logo em janeiro, sendo 
impossibilitado pelo fato do 
governo ter que colocar as 
contas da Prefeitura mais ou 
menos em ordem. 

Na ocasião o prefeito Ildon 
Marques anunciou, 

_ esj)ecialmente para as crianças 
de Imperatriz, que pretende 
reinaugurar a praça no dia 12 
de outubro, numa festa que 
deverá ler a presença de grande 
parte das famílias de Imix ratríz. 
"Vai ser uma praça bonita, 
alegre, humana, em que as 
pessoas vào gostar de conviver 
nela. O projeto dela é modelo no 
Maranhão, porque é voltado 
para as pessoas" - disse. 

estudo está sendo procedido 
pelas Secretarias da 
Infraestrutura e dos Esportes. 
do Lazer, em conjunto. 

"Vamos estabelecer um 
estudo do que foi planejado c o 

que pode ser planejado para 
oferecer melhor opção de 
lazer para a comunidade, 
durante o ano todo. o que deixa 
de ocorrer cora as demais" -1 
corai áetou Jairo. 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre emoresradoc P a 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dosP senhores eZresS que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. presanos que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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DST / Aids realiza palestra na Vila Cafeteira 

O programa de DST / Aids - 
doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids da 
Secretaria de Saúde do 
Município ministrou uma 
palestra para a comunidade da 
Vila Cafeteira; a?; 20 horas de 
quarta-feira, 02, numa escola de 
alfabetização de adultos à rua 
Paulo Rodrigues, 219. ASemus 
indicou a Dra. Jussara Barros 
Ferrutli, ginecologisla. e que 
desenvolve um excelente 
trabalho como integrante da 
equipe do programa DST/ Aids. 

coordenado pelo médico Pedro 
Mário Lemos.. 

O evento foi promovido pela 
Kscola de. Alfabetização de 
Adultos, através dos Agentes de 
Saúde, Maria Costa Damasceno 
e Regüda Silva Soares, também 
professoras e que estão 
participando desse processo 
educacional repassando 
informações sobre a saúde. Lias 
pertencem ao grupo de 
Agentes Comunitários de 
Saúde, cuja instrutora é a Dra. 
Llza Chaves e desenvolvem um 

trabalho significativo na área de 
prevenção, orientando sobre a 
adoção de medidas ixwque a falta 
de informação é o principal fator 
de disseminação de várias 
doenças. Os participantes 
ficaram atentos às exjtlicações da 
1 )ra. Jussara, numa linguagem 
IHipular. o que aumentou o índice 
de aproveitamento, 
principalmente dos jovens que 
estão sendo alfabetizados. 

Doenças Venéreas ou 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DST, já 
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Alunos do curso de alfabetização adulto atentos a palestra sobre D ST/Aids na Vila Cafeteira 

Dr3 Jussara acompanhada da 

marcaram muito a humanidade 
e ainda estigmatizam inúmeras 
pessoas, e são doenças que se 
transmitem de pessoa para 
I icssoa através da relação sexual, 
do contato íntimo como 
gonorréia, sífiles, cancro-mole. 
herpes genilal e aids - não tem 
cura- e várias outras, somando 
mais de 2.r), catalogadas pela 
()rganização Mundial de Saúde. 

Dra. Jussara Ferruti. explicou 
que a prosmicu idade - parceiros 
múltiplos, ou seja, qut^m mantém 
relacionamento sexual com 

instrutora DC Elza e as agentes de saúde, Maria Costa e Regilda 

e a ciência não detectou a cura, 
pode estar na minha casa, na 

varias pessoas, possui maior 
possibilidade de adquirir uma 
doença - transmissão sexual. 

"E possível evitá-las, 
adotando medidas preventivas e 
a principal delas é usar 
preservativos - camisinha - 
porque quase todas elas são 
tratáveis, mas a aids não tem 
cura. Temos hoje em 
Imperatriz, um alto índice de 
DSTe Aids. e a prevenção é a 
única saída. Tenho um paciente 
de 17 anos, portador do vírus 
da aids. Essa doença que mata 

sua casa, e por isso leve as 
orientações recebidas ao 
restante da família, amigos, 
vizinhos. A prevenção é a 
principal arma contra as 
DS rs." declarou a Dra. 

Jussara, durante a palestra na 
Vila Cafeteira. Ela presta 
atendimento pelo programa c Cil 
DST / Aids, no Centro (T 
Saúde Três Poderes, 
segundas, terças e quarta- 
feira, turno matutino. 
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Eleição do sindicato dos bancários 

gera briga entre a categoria 

1 

■ 

A chapa 2 consegue eleição, e se responde a 

acusações de agressão 

Bancários tem eleição tumultuada 

"O ex-presidente do SEEB, 
Uílio Oliveira, e o atual, Bira 
do Pindaré, foram 
violentamente espancados 
ontem à tarde na sede da 
entidade. Dezenas de jagunços 
contratados pela chapa 2, 
espancaram os dois 
bancários": "a ordem de usar 
a violência foi dada por Waímir 
Cruz e Agostinho Neto, 
candidatos da chapa 2". 

O texto, foi destaque no 
"Bancários On Line", o 
boletim informativo dos 
bancários edição de N" 63 - 02 
a 03 de julho, ainda segundo 
as notícias veiculada no 

informativo, "Foram cenas de 
truculência jamais vista no 
movimento sindical. Depois de 
desrespeitar por duas vezes o 
processo negociai 
estabelecido pela CUT para 
tentar resolver o impasse de 
forma pacífica, os membros da 
chapa 2 adotaram repulsiva 
decisão de agredir fisicamente 
dois dirigentes do movimento 
sindical bancário". 

Segundo as notícias, da 
chapa 2 partiu para agressão, 
por ter perdido o pleito 
eleitoral, ocorrida no. final do 
mês, os denunciantes afirmam 
que os agressores 

"abandonaram o processo de 
mocrático para adotar o 
terrorismo e a violência, 
métodos repudiados 
historicamente pelo movimento 
sindical. A opção pela violência 
deu-se após o fracasso no 
pedido de liminar e em função 
das negociações estaren? 
inclusive para a executiva da 
CUT que não compareceu à 
posse da chapa". 

A eleição do sindicato dos 
bancários, ainda está na justiça, 
a briga entre as duas chapas, 
parece não ter nem previsão de 
tempo para uma solução 
pacífica. 

Chapa 2 rebate acusações 

v 
Revoltado com as acusações levantadas por Uílio Oliveira, Edinardo Filgueira dá sua resposta. 

Integrante da chapa 2, 
eleita para dirigir ó sindicato 
dos bancários, Edinardo 
Filgueira dar resposta às 
acusações de violência e atos 
de truculência, relatado no 
boletim informativo da 
categoria. 

Segundo ele, a chapa 2, foi 
legitimada pelos bancários 
como vencedora, e explica 
que todo o processo de 
apuração foi dado de forma 
transparente na presença de 
uma mesa apuradora, 8 
advogados, fiscais, 
escrutinadores e uma grande 
platéia de pessoas que foram 

j-dcompanhar pessoalmente o 
processo. 

Edinardo Filgueira disse 
que o processo- estabelecido 
a princípio para fazer da 

chapa 1 a vencedora "foi 
fraudulento" e atribui isso ao 
fato de que Uílio Oliveira, que 
a 6 anos presidente o sindicato 
dos bancários, mantém firme 
seu intento de passar mais um 
período a frente do órgão, de 
onde pretende tirar proveito, 
principalmente em 98 que é 
ano eleitoral, já que o mesmo 
pretende sair candidato a 
deputado federal, "Seu Uílio 
Oliveira estar demonstrando 
total desrespeito a categoria, a 
derrota dele mostra também 
incapacidade deles nas lutas da 
categoria ao longo desses 6 
anos" enfatizou Edinardo 
Filgueira, acrescentando que 
tendo a máquina do sindicato 
na mão, será mais fácil para 
Uílio sair candidato no ano que 
vem "e por isso, ele forja 

qualquer coisa, até frauda 
urna". 

Ele informou que a chapa 
2 estar tranqüila quanto a sua 
vitória e estar entrando com 
uma ação na justiça comum 
garantindo o desbloqueio das 
contas do sindicato, para que 
o órgão possa trabalhar, "a 
categoria não pode ficar a 
mercê dos interesses 
pessoais do seu Uílio Oliveira 
que fica agredindo a todo 
mundo, como fez com CUT e 
o PT, por conta de interesses 
pessoais". 

A CUT, segundo a chapa 2, 
enviou ofício reconhecendo 
sua vitória, por que 
acompanhou todo o processo, 
e viu legitimidade na eleição 
do sindicato dos bancários do 
Maranhão. 
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Cenas de agressão não passam de teatro' 

Uílio 

■ Agressões 

O diretor do sindicato dos 
bancários em Imperatriz, ao 
comentar as denúncias de 
agressões por parte da chapa 
2 às pessoas de Uílio Oliveira 
e Bira do Pindaré, disse que 
como vencedores e sendo 
agora responsáveis pelos 
processos que hoje são de 
responsabilidade do sindicato, 
decidiram ocupar a sede do 
órgão, já que o acesso havia 
sido proibido pelo ex- 
presidente Uílio Oliveira, que 
já tinha mais direito a tal 
decisão, "durante a ocupação 
Uílio contratou uma equipe de 
filmagem e saiu provocando 
às pessoas, nessas 
provocações, ele deu um 
chute na canela do nosso 
companheiro Sales, (trabalha 
na superintendência do Banco 
do Brasil em São Luiz), que 

oliveira, supostamente agredido 

teve um corte na perna, e logo 
em seguida foi registrado 
queixa na polícia" denunciou 
Edinardo Filgueira, "Ele com 
uma câmera na mão, agredia 
e se alguém partisse pra cima 
dele ele filmava, ele só filmava 
o que era de interesse dele, o 
que mostra uma atitude 
irresponsável". ^ 

Para Edinardo, Uílio já 
estava preparado, para o que 
considerou "um circo para 
sair de mocinho"; ele também 
critica a publicação do 
boletim: para Edinardo, o ato 
é também fraudulento, já que 
o "Bancários On line", não é 
de fato, o boletim 
reconhecidamente da 
categoria; as fotos que 
mostram Uílio sendo 
agredido e o texto sobre o 
fato, é na verdade, segundo o 

diretor dos bancários de 
Imperatriz, "um teatro". 

"Eles passaram 6 anos 
brincando de fazer 
sindicalismo, usando 
irresponsavelmente o 
sindicato" desabafou, 
enfatizando que os 
bancários do Maranhão são 
instruídos e não vão 
acreditar "na farsa que Uílio 
Oliveira montou". 

Finalizando sua 
entrevista concedida ao 
repórter Síveres Silva da 
Rádio Capital, Edinardo 
disse que o clima hoje no 
sindicato dos bancários é de 
tranqüilidade e que o órgão 
estar trabalhando 
normalmente para por tudo 
e ordem, e pediu que a 
categoria reflita sobre tudo 
o que estar acontecendo. 

i. 

Hospital Santa Maria 

Da • tf teve(Àc 

' O pioneiro da saúde imperatrizense 
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■ Interbairros 

Sedei conclui a primeira etapa 

A fase 

Cinco ■* jogos 
marcaram o início do I 
Torneio Jntérbairros, 
promovido pela 
Secretaria dos Esportes 
e do Lazer (Sedei). Os 
jogos aconteceram no 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio d'Abadia, às 
19h, da última quinta- 
feira (03). Quatorze 
equipes de diversos 
bairros da cidade estão 
inscritas na 
competição, que visa 
fazer parte das festas 
em homenagem ao 
aniversário da cidade. 
Por este motivo, os 
jogos para a disputa 
das quatro primeiras 
classificações serão 
realizados no dia 
dezesseis deste mês. 

seguinte acontece na próxima quarta-feira 

" Resultados da 

primeira etapa 

O primeiro jogo do 
Torneio foi entre o Botafogo 
Esporte Clube (Vila Lobão) 
e o América do Juçara, os 
dois times empataram no 
tempo regulamentar em 0x0 
e na cobrança de 
penalidades, o time da Vila 
Lobão venceu o Juçara por 
3x2. 

O próximo jogo, entre a 
Distribuidora Paulista 
(Jardim São Luís) e o Esporte 
Clube Madureira (Nova 
Imperatriz), terminou com 
placar de 2x0 para a equipe 
representante do Jardim São 
Luís. Dando prosseguimento 
ao torneio, a equipe do bairro 
Entroncamento (Novac 

Futebol Clube) venceu por 3x0 
o Grêmio Elétrico Esporte 
Clube, o time do bairro Santa 
Rita. 

Na penúltima partida da 
noite, os atletas do bairro Ouro 
Verde (Sena Futebol Clube) 
ganharam o jogo contra o time 
do Parque das Estrelas; o placar 
foi de 2x1. O Santa Inês Futebol 
Clube, representando os 
moradores do bairro Santa 
Inês, disputou o jogo final 
desta primeira fase do torneio 
contra o Goiás Futebol Clube, 
da Vila João Castelo. As 
equipes empataram a 
competição no período 
regular, mas os jogadores da 
Vila João Castelo terminaram 

vencendo os adversários por 
2x1 na cobrança de pênaltis. 

O secretário da Sedei, 
Valdeci Ferreira disse que o 
principal objetivo do torneio 
é valorizar os times dos 
bairros fazendo com que a 
periferia da cidade participe 
do aniversário de 
Imperatriz. "Pela primeira 
vez, os bairros 
representados pelos seus 
times estão participando 
deste evento. É de suma 
importância levar a alegria 
aos mais distantes, aos 
anônimos dos bairros, enfim 
descobrir e valorizar os 
novos talentos", disse 
Ferreira. 

O dilema 

do Brasil 

Situação 

embaraçosa 

por José Guilmar Lima de 
Carvalho 

No mundo dos 
capitalistas, 

O ser humano só vale o 
que tem 

Quem não tem nada, nada 
vale, 

Mas os comunistas não 
resolvem nada 

Por que não são 
comunistas, são facistas. 

Grande parle da 
população não tem um 
vintém 

Quando alguém denuncia, 
pressionam para que se cale 

E a verdade fica pela 
mentira empanada. 

O Brasil não tem saída, 
As multinacionais não 

deixam 
E os fascistas e nazistas 

também não, 
Querem as riquezas só 

para eles 
Não respeitam a 

preciosidade da vida. 
Contra essas coisas 

muitos se queixam 
Mas os privilegiados não 

abrem mão 
De nada do que é deles. 

Num país que já ganhou 
4 copas do mundo, 

Tem uma extensão 
territorial imensa, 

Terras e rios à vontade, 
Ouro, ferro, madeira, 

natureza exuberante. 
Não merece viver nesse 

estado deplorável e imundo 
Enfrentando na área da 

saúde pública, situação tensa 
Com os problemas sendo 

resolvidos pela metade 
Quando deveria ser uma 

nação fulgurante. 

Então o que está faltando? 
Se tornar indeixmdente das 

amarras 
Que ainda existem 
Seja de que lado for, 
Preservar a fauna e a flora 

que estão devastando 
Voltar os olhos também para 

as massas, 
Tirar do poder os desonestos 

que ainda persistem, 
Fazer isso é obrigação do 

governo, não é favor. 

O Brasil com certeza não 
quer ser 

Uma outra índia, terra 
Dos párias, cidadãos sem 

direito algum, 
Nem manter a herança 

escravocrata. 
O pior cego é aquele que não 

querver 
Que estamos vivendo numa 

guerra 
De nervos, que dela não 

escapa brasileiro nenhum 
Nem mesmo a elite 

burocrata. 

Gampestre 

do Maranhão 

Em meio a tanta correria 
Sob um clima úmido e quente 

Aquilo que parecia 
Loucura da mente 

Sob gritos estridentes 
Das buzinas das jamantas 

Como quem diz:... Avança! 

Acreditando ou não 
Nasceu Campestre do Maranhão 

Lugar que, outrora, 
Acordava de olhos arregalados 

Surpreso com a tamanha crueldade 
Do que acontecera durante 

A brisa da aurora 

Todavia, isto é passado 
E todos devem ficar calados 

Para trazer de volta 

Infâmias do passado. 
0 que importa é a ascensão 

Da nossa querida cidade 

Campestre do Maranhão 

Cresça, Campestre! 

Protegida! 
Não te comoves com a peste 

Que provoca ferida 
Pois, alguém te estará estendendo 

Continuamente a mão 
Meu Campestre do Maranhão 

Weslei A. Brandão 
Aluno do 2- Ano 

"Valentim da Silva 
Maranhão 

no Cosg 
Campestre do 

LfLEJTLB 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO CLS 

AVISO 

Informamos que por falta de 

quorum a Licitação NQ 057/97 - 

CONVITE, para recuperação de uma 

valetadeira, com data de abertura em 

02.07.97, às 9:00 horas, foi 

considerada DESERTA. 

São Luís, 03 de julho de 1997 

J 
CATARINA BOUCINHAS iM 

Presidente/ CLS 

,a 
'1 

Comunicado 

A TCI informa aos Srs. Usuários que 
na semana da Expoimp/97, haverá 

integração de bairros (tarifa única) à 
Expoimp, conforme abaixo: 

Vila Nova/Vila Eiquene 

Parque Anhanguera 

Parque Alvorada I e II 

Cacauzinho 

Centro Novo (Via Lagoa Verde) 

Vila Ayrton Senna 

Barra Grande 

Cafeteira 
João Lisboa (Via Rua Ceará) 

São José 

Santa Rita 

Bacuri Ouro Verde 

Circular 

Cumaru (Via Rua Ceará) 
Vila Conceição 

Vila Redenção 

Ribeirãozinho 
Bananal 
Sumaúma 

oranos 

Dc segunda a sexta: a partir das 18:00 h 
Sábado s e Domingos: a partir das 10:00 h (manhã) 
Com retorno a partir das 02hOO da manhã 

Escola Rui Barbosa 

25 Anos formando uma 

juventude consciente 
721-3434 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Í Chacal 
yr ■ O nosso amigo Chacal 
a (oto) está feliz da vida, pois 

o seu programa Manhã 
Sertaneja (Rádio Capital 
AM), que vai ao ar de 
segunda a sexta completou 
dois anos. 

O seu programa é muito 
divertido, com muita 
música sertaneja ey conta 
sempre com a participação 
de "Florentina". Relamente 
muito descontraído. Ao 
nosso amigo muito sucesso 

e parabéns. 
Sem rancor 

Depois de uma pequena 
"aresta" entre o colunista e o 
apresentador Badin (Alvorada 
Sertaneja) a coisa voltou ao 
normal. 

Recentemente nos 
reencontramos e ele até 
brincou comigo, mostrando 
dessa forma que é uma pessoa 
humilde e que não apela para 
a violência. Gostaria de dizer 
ao companheiro que continuo 
tendo pelo mesmo o respeito 

mm W/SM 
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de sempre, e o que fiz foi 
apenas me defender das 
"brincadeiras". Sempre lhe 
respeitei e acho que mereço 
o mesmo. Parabéns pela 
humildade, e muito sucesso! 

Ele voltou 
Depois de uma longa 

temporada em Açailândia, 
quem está de volta a imperosa 
é o pitoresco Cessé Silva. Fra 
quem não sabe o Cessé já 
trabalhou na TV Capital, e 
também na TV Cidade de 
Açailândia, onde chegou até a 
apresentador de televisão. O 
Cessé é uma pessoa alegre, e 
consegue chamar a atençaõ 
principalmente pelo seu jeito 
extravagante de ser. Grande 
figura! 

Virou Pingüim 
Jô Farias um dos grandes 

"efiemistas" do Maranhão 

largou literalmente o 
microfone e partiu para um 
novo trabalho. O moreno 
agora é um dos grandes 
figurões da Antárctica. O 
Jô é dono de uma bela voz 
que já foi ouvida por aqui 
na emissora da rua 
Alagoas, e depois em outra 
em São Luís. Tá fazendo 
falta! 
índio aprender filmar! 

O "indígena" Sandro 
Moreno (irmão de 
Demerval Moreno) que 
entrou como estagiário na 
TV Capital, já conseguiu se 
entrosar com a "lente" e 
está uma fera 
cinematográfica, o garoto 
aprendeu rapidinho e já 
está fazendo trabalho 
profissional. Irmão de 
peixe, peixinho é. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

/u: Por mais que as coisas 
pareçam difíceis lente se 
distrair. Você vai ver que será 
bem melhor. 

N9 da Sorte: 15 

É hora de você que está 
passando por essa situação 
difícil, fazer novos contatos, 
obter informações importantes. 
Ns da Sorte: 27 

Leão 

Você deve fazer o que está 
com vontade e posicionar-se 
abertamernte, sem medo de 
errar. 

N9 da Sorte: 36 

Libra 

Seja otimista em tudo que 
fizer, no entanto, será 
preciso separar o sonho da 
realidade. 

N9 da Sorte: 16 

Sagitário 

Touro Câncer 

Pente não fazer o que 
está querendo neste 
momento,mesmo que isso 
signifique acordar de um 
sonho. N9 da Sorte: 20 

Fncontros podem 
impulsionar pequenas 
mudanças em sua vida. 
portanto não desperdice nada 
que aparecer. N9 da Sorte: 11 

Virgem 

Está na hora de dar um 
tempo v tentar resolver o que 
ficou mal resolvido dentro e 
fora de você. 

N9 da Sorte: 18 

rri 
Escorpião 

Você está super em dúvida 
com relação ao seu novo amor? 

I énha calma, ainda não é hora 
de se prender. 

N9 da Sorte: 22 

Quanto maior a crença, 
maior a força que você vai 
encontrar em si. Tenha na 
mente algo positivo. 

N9 da Sorte: 34 

Capricórnio 

Não tenha sua mente em 
coisas negativas ou a uma fé 
ingênua. Isso pode prejudicar 
você. 

N9 da Sorte: 13 

Aquário 
✓WV 

Mantenha a calam se 
você está querendo obter 
informações importantes na 
sua vida. 

N9 da Sorte: 58 

Pq Peixes 

Se você está chateada 
com a maneira em que as 
coisas estão acontecendo (mi 
sua vida. O segredo é 
relaxar. N9 da Sorte: 47 

DE TV - VHF/UHF . IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

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

10 

TV 

Mirante 

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

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 do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhà 
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 Sai lor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do C rime 
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 l^i -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarkéting 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

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

em Expressão 

Da Redação 

Lunetas especiais 

y ica cada vez mais dificiíse adquirir informação oficiai através 

da Secretaria de Comunicação Social de SLçailandia. Agora 

mesmo tentamos por vários meios uma informação oficiai em 

reíação a Comissão Tspeciaído Ministério da Saúde, e 

deparamos com afaíat de informação, aíiás nem através de 

íuneta especiais, e posstveísefaíar com os repensáveispeía 

secretaria, através de ceíuíar então, fica ainda mais difícide com 

aqueía gravação cfata: o telefone ceíuíar encontra-se fora da 

área de serviço... francamente... 

No f reezer 

Muito louvável a postura assumida peíos colunistas da vizinfia 

cidade de Imperatriz, t que nossos colegas cansados de falta de 

cortesia por parte dos memôros da sociedade imperatrizense, o 

qual foram dadas oportunidades de um convívio sadio, não 

valorizaram a oportunidade e acaôam de entrarpro f reezer. 

Uma atitude louvável dos colunistas em relação aqueles que 

vivem de 'ostentação, esquecendo as etiquetas e a elegância a 

qual devem ser tratados os profissionais. 

No f reezer II 

(E por falar em colunáveis no freezer, esta colunista juntamente 

com a colunista Jane Vasconcelos (jornal O 'ProgressoJ 

resolvemos nos solidarizar com os nossos colegas e segurar esta 

Bandeira. A partir de Boje, muitos colunáveis aqui na Cidade do 

(Ferro estarão fazendo uma reciclagem no congelador de suas 

maneiras deselegantes. 

iiiil iili 
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Iara Soares Pantera Brasil/97 e Norma Silva . bailarina cm recente visita a 

  Cidade do Ferro 

A ex-presidente da Casa da Amizade " Rosivany dos Santos dá posse à nova 

  presidente Maria Creusa Lima 

Lazer 

O Cluèe lAcquci Maria movimenta a sociedade de charme neste 

domingo ao som da 'Banda ÇL, regado ã tradicional feijoada e a 

uma deliciosagalinfiada. O nosso amigo Bdson Bolinha é quem 

comanda a organização. 'Vale conferir e exercitar o p a ladra e os 

olhos do entra e sai constante de gente bonita. 

Boatos?? 

Noticias dão conta que se encontra na cidade uma Comissão 

Tspecialdo Ministério da Saúde, para averiguar denúncias na área 

de saúde. Comentam-se inclusive que deverá acontecer intervenção 

estadual na área, vale ressaltar que as denúncias também são da 

época do governo I Idemar Çonçalves. Se isso realmente acontece é 

bom que se esclareça comentários maldodos em relação a saúde, já 

que a sociedade está alarmada com a possibilidade da saúde ser 

municipalizada. 

Cm-tas & Boas 

O prefeito Deusdete Sampaio em um encontro não muito fostiícom esta co[mista, 

fafourn-me das suas dificuídades, como queda de ICMS e das tantas causas 

trabalhistas e débitos anteriores que vem prejudicando a sua administração. 

Esperamos que 'Deus o ilumine e lhe acenda uma íuz. 

Epor falar em Deusdete Sampaio, no programa tRpnda da Cidade, apresentado 

pelo amigo Osvaldo filho, o mesmo deu uma carata de repúdio da dra. Adriana 

fíigCio emreíação ao pronunciamento do dr. Douglas gomes, quando afirmou 

anteriormente no mesmo programa que Adriana estava indignada e decepciona com 

a administração de Deusdete. 

Continua emafta as noites de finaCde semana na Dizzaria Zeppefíin, brindada 

coma beta voz do grande franffin, para quem curte um estifo ciasse A, vaie a pena 

conferir. 

'Um certo bonitão da terra do queijo, disse na última quarta feira, na Dizzarria 

Zeppefíin, que em uma só noite dormiu com três garotas de 'Befém do Dará. Coisas 

de quem precisa se auto afirmar. 

a y 

u 

PE BEM COM A VIDA 

Tímbíra Shopping Conter 

Rua Ceará, 576 - Centro - Loja 18 -1° Piso 

Fone.- C0981722-2916 - Imperatriz - Maranhão 
M[X[ COM QUíM SI M[X[ 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

jantar da «^coso 

colums+ci JSAck^ck J_-e.ômci recebeu ues+a quiufci- 

felrc\ os coluuis+os poro frofore^n de ossuufos 

liqodos o erv+ldode. Oude |oi escolbido o 

presideu+e do ;Acoso (Associo^õo dos Coluuis+os 

Soclols de JmperoLrlz). (zÀ uo oporfumdode A^^rio 

i_eôuio ofereceu um jorvfor bos+oufe requiu+odo 

com frutos do mory regodo com viuboSy w 1 sl< e 

cervejiubo gelodo. 

^umrreto orgnni^ndor 

s coluuistos mudo este me s de julbo esto roo 

promoveudo um groude eveuto poro socledode 

jmperotrizense com certeeo seró de muito bom gosto. 

Pois jo imogiuou umo promovo o orgouieodo por 

quoiro coluuistos. P so esperor e couferlr o sucesso. 

Colunáveis no free^or 

C3 fim de um grupo que uuuco viu o que e socledode^ 

onde foi Ike dodo umo oportuuidode e uuuco soube 

o proveito r. 

Por isso o crouico sociol imperotrieeuse tomo umo 

uovo posturo dioute do folto de cordlolldode dos 

j i iversos figuros que se dizem ser socióveis poro com 

os coluuistos. 

Qrande festo 

ér-stó ckegoudo o koro do groude festo 

jAgropecuorio de uosso cidode^ o posiqõo 

y\gropecuóriOy seró reolizodo uo período de 05 o i3 

de julbo uo Porque de posi<poo i_oureucpo Pieiro 

do silvo. (Som promoção do Siururol - Sludicoto 

Rurol de Pmperotriz represeutodo uo pessoo do 

Presideute ^Sel. (Suilkerme Botisto Veuturo. (Pue tem 

o kouro de receber todo o populoçõo poro esto 

groude festo. 

Poje o porfir do 7k30 ocouteceró o CSovolgodo^ soído do 

ov. Beiro Pio com todos os porficipoutes em um percurso 

pelos priucipois ruos do cidode com ckegodo previsfo poro 

cxs ^ ^kOO uo Porque de (Sxposiçoo i—oureuço Vieiro do 

Silvo oude sero servido um suculeuto ckurrosco. 

A 

(Sou-firá o pose do groude oufitrioo do festo de godo | 

oo lodo do Poiuko do Sxpoimp 97 Sdolio^ 

represeutoute do Bozeudo olkos P -Áquo 

m 

\ 

jAqui um close especiol de Aborto Veuturo (opolo 

femiuluo do Sxposlção)^ lodeodo pelo goroto 

Sxpolmp 97/ Pdóllo e o goroto Sxpoimp 97 Leouordo 

L - 

'•Á 

AAols um close do CSel. Peuturo/ l—eoulo JvXcxrto 

Veuturo (Soroto e (Soroto Sxpolmp 97 

mmw *■* * 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 

S 721 -6205 Fax:721 - 1589 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS 
COMIECERTODA A UNHA l-OKD 97. 

♦ PRFÇOS PROMOCIONAIS 

• PIAMOS DE FINANCIAMENTOS ESPLCÍAIS" 

* CüNSORCIO NACIONAL I 0RD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 S Fone-(098) 722-2122 Fax: (098)721-2666 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Valie 

Mané Garrincha 
O prefeito Ildon 

Marques de Souza, 
autorizou na manhã de 
ontem o reinicio da 
conclusão da Praça Mané 
Garrincha. O executivo que 
deu o pontapé na 
recuperação da praça 
quando ainda estava a frente 

prefeitura 
(interventoria), anunciou 
que a praça será 
reinaugurada no próximo 
dia 12 de outubro quando o 
administrador municipal 
deverá realizar uma grande 
festa para homenagear os 
baixinhos. 

Evita 
Com a conclusão da 

praça Mané Garrincha, os 
alunos poderão voltar a 
trafegar por aquele setor 
tranqüilamente uma vez que 
os elementos considerados 
de alta periculosidade 
vinham agindo com 
freqüência naquele setor. 
Outra área que deverá ter 
mais atenção por parte da 
prefeitura Municipal é o 
prédio da antiga Cobal que 
continua sendo o abrigo dos 
marginais que ocupam o 
local para usar drogas. 

Ventura 
O coronel Ventura 

poderá assumir a qualquer 
momento a secretária de 
segurança pública do 
estado. Informações vinda 
da capital do estado, após a 
demissão de todo o 
secretariado de segurança 
pública, que até então era 
comandada pelo coronel 
Jair Xexéo em decorrência 
da execução dos envolvidos 
no caso da execução dos 
envolvidos no assassinato 
do delegado Stênio 
Mendonça o nome de 
Ventura começou a ser 
analisado pelo governo do 
estado. Raimundo Cutrim 
assumiu interinamente o 
cargo. 

Cavalo de Aço 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz não tem mais elenco 
para disputar os jogos, caso a 
Federação Maranhense de 
Futebol venha a marcar contra 
o Moto Clube. O presidente do 
clube Conor Faria, disse a 
reportagem que não admite os 
erros cometidos pela 
Federação Maranhense 
durante a competição. O 
presidente Alberto Ferreira 
não conseguiu nestes seis 
primeiros meses do ano 
realizar a competição. 

Os grandes 
Toda essa insegurança do 

presidente da Federação 
Maranhense de Futebol é 
devido a pressão dos três 
grandes da capital do estado. 
Moto, Maranhão e Sampaio 
Correia fizeram oposição as 
decisões do presidente Alberto 
Ferreira e conseguiram 
bagunçar com o futebol do 
estado que já não era bom. O 
Campeonato Maranhense com 
mais esta bagunça da F.M.F., 
passa a ser o pior do mundo. 

Uesma/Umes 
No último final de semana 

foi realizado em Santa Inês a 
primeira Assembléia estadual 
dos estudantes secundaristas; 
participaram do evento 
representantes de 15 
municípios. O presidente da 
UMES (Imperatriz, foi eleito o 
presidente da regional). A outra 
novidade está marcada para o 
mês de setembro, onde será 
eleita a comissão da direção. 

Retornando 
O vereador Walmir 

Magalhães, que deveria 
retornar somente no próximo 
dia 13 a ocupar sua cadeira do 
l.egislalivo. se apresentou 
ontem ao presidente da 
Câmara Valmir Izídio. De 
acordo com o próprio vereador 
que esteve no programa 
Cidade Alerta, seu pedido 
licença foi apresentado uma 
vez que já fora resolvido todos 
os seus problemas de ordem 

particular que originou seu 
pedido de licença por sessenta 
dias. 

Ambrósio 
Walmir Magalhães 

parabenizou o seu 
companheiro e suplente Pedro 
Ambrosio que desempenhou 
dignamente suas funções 
durante este dois meses de 
afastamento do parlamentar 
mirim. O vereador salientou 
ainda que essa não será a 
última oportunidade que dará 
a Pedro Ambrosio. Ele disse 
ainda que seu pedido de 
licença foi de ordem particular 
e não para beneficiar o prefeito 
Ildon Marques com a entrada 
de Ambrosio, que segundo se 
informa é aliado do prefeito 
Ildon Marques. "Eu sou 
oposição a tudo que não vier 
somar para o desenvolvimento 
de Imperatriz, quando o 
prefeito acerta, eu e meus 
companheiros de oposição 
temos que aplaudi-lo e ajudar 
resolver os problemas de 
Imperatriz que são muitos" 
salientou Walmir. 

Aborrecido 
Aborrecido com as criticas 

feitas por um apresentador de 
programa local, que disse que 
o vereador tinha uma licença 
de 120 dias, Walmir 
Magalhães, explicou que o 
documento pedindo sua 
licença por sessenta dias fica 
na secretaria da Câmara 
Municipal, e que o 
comunicador deveria ter 
solicitado a mesma para poder 
fazer seus comentários. 

Otimista 
ele disse gue ao retornar 

as atividades diárias no 
Palácio Dorgival Pinheiro de 
Souza, irá apresentar vários 
projetos que deverão ser 
apreciados pelos 
companheiros. Walmir 
Magalhães também está 
apostando no crescimento do 
governo municipal que 
desempenhou um bom papel 
neste primeiro semestre. 

Deu na Imprensa 

J udo pronto para a edição 97 da Feira-Exposiçâo Agropecuária 
de Imperatriz. Este ano, a Expoimp vem com tudo para superar todas 
as expectativas da Comissão Organizadora. O presidente do 
Sindicato Rural de Imperatriz, coronel Guilherme Baptista Ventura 
informa que foram investidos recursos superiores a cem mil reais.' 

O evento vai ser oficialmente aberto neste sábado, quando será 
realizada uma grande cavalgada pelas principais ruas da cidade.O 
Sistema Tucanu s de Comunicação, sobretudo a TV Capital, estará 
dando toda cobertura ao evento. Deu no Jornal Meio-Dia de Notícias 
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Miguel Oliveira, mestre de capoeira, é leitor do Jornal Capitai 

Ondas Curtas 
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Aurino Brito continua empresariando? 

Vem ai mais um livro... 

De autoria do escritor Carlos Brito 

Tem neguinho queimando,a arruela 

Mais é meu amigo!!!! 

E o bicho...é o Villarü! 

E os assuntos particulares!!! 

Minha Deusa!!! 

Tem gente que só perde o chifre... 

Se ralar!!! 

Palavra do meu amigo... 

Se meu fusca falasse...! 

Josafá Ramalho tirou... 

O time de campo... 

Remar contra a maré não da meu. 

E bola fora. 

Quem matou os quatro mosqueteiros? 

A máfia, voltou a atacar. 

Virgem que riqueza II 

E a vida continua.. 

O bom dia de hoje é para a mamãe Eliene França 

Bom dia... 

Unidos para 

sempre!!!! 

Fon fasM^Jy-Mnlnhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Empreao 

Fone: m 
01- Departamento 

jpeAsoai. 
01- Auxiliar de 

■■ 
. Tvv em 

segur.-iaea do■ irai )alho 
01 - de 

computador 

01- Instrutor de 

: .A 
-A" íiaíaiica 
01- Padeiro 
02- Vendedores 

externos 
Oi- Secretária 

lASORÂTORIO CÍISIO FONSECA 

■^sangue, fezes, urina. 

mi JilijáVü Jliütfijjl 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Díversão e NEqócíos 

MARCAM ExpoÍMp A pARTIR 

d ESTE SÁbAdof ATÉ diA 17 

Está prevista para as 19h deste sábado, 5, a abertura oficial 
da XXIX Exposição Feiro Agropecuária de Imperatriz, ali no 
Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. 

A festa começa na parte da manhã, com a tradicional 
cavalgada saindo da "concentração" na av. Beira-Rio, passando 
pelas principais ruas do centro e depois seguindo para o 
parque. 

De hoje até o dia 13, domingo, todas as atenções estarão 
voltadas para a Expoimp, notadamente na parte da noite, 
quando o fluxo de visitantes é intenso e toda a programação 
do dia é executada pelos organizadores do evento, promovido 
anualmente pelo Sindicato Rural de Imperatriz. 

Ptblíco E NEqócíos 

Além das inúmeras atrações, negócios de grande vulto 
deverão ser registrados nestes nove dias de Expoimp, tanl o 
em relação aos leilões de animais como das dezenas de outras 
atividades, que no período estarão à disposição dos 
compradores nos standes espalhados pelo Parque de 
Exposições. 
S&) Sinrural calcula que cerca de 100 mil pessoas devem 

P' «ir pelos portões do Parque até domingo, 13, resultando 
i J.a excelente arrecadação para os cofres da entidade. 

Os expositores, por sua vez, acreditam também que 
excelentes negócios serão realizados no período. 

Sucesso 

M ercaxi&fivuwu&írO' 

POUPANÇA 

Hoje -. 1,18% 

Amanhã     1,19% 

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

UfÍR ( FeÓ ERAl) 

 .R$0,9108. 

| UrFí (MunícípaL) 

pulho/97  R$ 09,11 

UÍR (EsTAdüAl) 

Julho/97    R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Julho/97  R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo   R$l,14 

* Turismo  1.. RS 1,09 

* Comercial   R$ 1,07 

Cotações de 04.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 04.07.97 

RS 11,70 
SaLárío Mínímo 

Julho/97.... R$.120,00 

SaLárío FamíLía 
Maio/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

RECORd EM S. Luís 

ARde Record de Televisão vai aos poucos ámplaindo seu raio 
de ação em todo o País. 

O sinal da Record acaba de chegar a Salvador,- na Bahia; Belém, * 
no Pará; e também em São Luís, no Maranhão. 

No início de junho o Grupo Zildcne Falcão (leia-se Dimapi), 
formado pelas Rádios São Luís AM e FM, inaugurou a TV São 
Luís, colocando oficialmente no ar a Capital do Estado, o sinal da 
Rede Record, cuja programação vem obtendo uma excelente 
aceitação junto ao grande público. 

O gerente regional da Dimapi em Imperatriz, Eulávio 
Cavalcante, esteve em São Luís na inauguração oficial do sinal da 
Record, que coincidiu com a festa dos 31 anos de fundação da 
Distribuidora Maranhão Piauí Ltda. 

PÍONEÍRA 

Não custa lembrar que, no Maranhão, o sinal da Rede Record 
chegou pela primeira vez através da TV Capital, canal 5, 
capitaneada pelo empresário, comunicador e advogado, Conor 
Farias, superintendente do Sistema Tucamfs de Comunicação 
(tv, rádio e jornal). 

A TV Capital de Imperatriz é portanto, a pioneira na 
transmissão do sinal da Rede Record em terras maranhenses. 

Graças é claro, à visão empresarial de Conor Farias. 

CapítaL na ExpoÍMp 

Não custa lembrar também que. durante o período da Expoimp, 
o sistema de rádio, jornal e tv Capital, estará participando 
ativamente do evento. A TV Capital e a Rádio Capital, já estão 
fazendo a cobertura, inclusive com transmissão ao vivo. 

PLantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 
Hospital Alvorada (721-2640); PEDIATRIA: Hospital Nice Lobão 
(723-2304): Amanhã: Máter Clínica (723-2403) 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. 

Humor 

ANÍVERSARÍANTES ACII 

Se você está aniversariando hoje,- receba os 
parabéns e os votos de muita prosperidade da 
ACII e do FEITO A MÃO RESTAURANTE (self- 
service, churrasco no quilo, marmitex e aquela 
saborosa feijoada aos sábados). Na av. Getülio 
Vargas, esquina com a rua Alagoas- centro. Fone: 
721-3565. 

IMPEREíTKIZ 

£>//} C /YO//e 

Certos políticos, ao se tornarem mais velhos, não tiram da 
cabeça uma idéia: 

a reereção. 
(Playboy / Nov/96). 

7 7: 

li 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323.'.fax; (098) 723,1109 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões de 
convenções.) • 
SHALON HOTEL 
Av. Getülio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax; (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Gctúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

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

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (em frente ao B1G BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSET ARACAT1 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventosc Turismo) 
Rua Joào Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740, fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sayào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha), 
fone; (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua Joào Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO A MÃO 
Av. Gctúlio Vargas. 1863, esquina d a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

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

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Gctúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

9Ani versarian do - Destaque também hoje, para o boa praça 
Raimundo Lopes Silva, por conta da passagem do seu 
aniversário, razão pelo qual deverá receber muitos 
cumprimentos do seu vasto círculo de amizades. Bastante 
conhecido, principalmente como representante dos jornais 
Folha de S. Paulo, Gazeta \íercantH, O Popular de Goiânia 
e Notícias Populares, entre outras publicações de peso, o 
aniversariante administra essa grande responsabilidade ao 
lado da Cláudia Sanches, que no momento está marcando 
mais presença em São Luís, onde dirige o escritório central 
da Gazeta Mercantil para todo o Maranhão. Na foto de 
arquivo Raimundo Silva, tem ao seu lado sua mana Fátima 
Lopes Silva. Vale o resgistro com os nossos parabéns. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av, Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.315.3. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs 1599. fone; (098) 721 7182. 

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

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

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

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

 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materials para 

Jj/lSinfiJn escr,tóri0. escolar, ÍAMUÃ/IAXÃ' bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Sepvet CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopos da 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 • Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz^ Maranhão 
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O prefeito iklon Marques 
vistoriou, na tarde de quinta 
feira (03), as obras do Terminal 
de Integração. O Terminal 
funcionará somente no período 
da XXIX Exposição 
Agropecuária de Imperatriz e 
posteriormente no período das 
praias' 

O terminal vai funcionar no 
bairro Nova Imperatriz, num 
terreno cedido pelo advogado 
João Jacob Said, e fica ao lado 
do Cemitério João Batista, 
conhecido como "Cemitério 
Velho". No local, as linhas de 
ônibus que vierem dos bairros 
deixarão os passageiros com 
destino ao Parque de Exjjosição 
Lourenço Vieira da Silva para 
que elas troquem de condução 
sem que tenham de pagar uma 
nova passagem. Os ônibus que 
passarem nos bairros estarão 
identificados com o nome 
Expoimp 97. 

"Essa vai ser a nossa 
primeira experiência em 
parceria com a TC! 
(Transportes Coletivos de 
Imperatriz)", disse lldon 
Marques acrescentando ainda 
que os erros dKffia primeira 
exper.ènciá serão corrigidos 
para que não sejam repetidos 
durante a época de veraneio, 
quando os banhistas se 
destinarão à Praia do Cacau. 
Segundo lldon, a idéia da 
prefeitura é impedir também 
que as pessoas paguem duas 

Parque de Expôs 

Foto: Pinheiro 721 -7P£Q 
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Feira de Artes 

encerra hoje 

.   ——   -——  •   ■    
' ierminal vai facilitar o acesso dos usuários até o Parque Lourenço Vieira da Silva 

passagens para irem à praia. "E acompanhado do vice prefeito ^ temiinai 1)assarào os%libus 

Luís Carlos Noleto, do ' ^ o tempo em que eu começo a 
construção do Terminal de 

funcionar dennitiVamerite por 
toda a cidade. Por exemplo, o 
cidadão que mora na Vila Lobão 
e trabalha no Bacurí, ao invés 
de pagar duas passagens, 
pagará apenas uma para ir ao 
trabalho", explicou. 

O prefeito também estava 

secretário de governo, Sérgio 
Macedo, do secretário de 
infraestrutura, Jairo Oliveira e 
do encarregado dos 
transportes da TCI, Ailton 
Braga." Acreditamos que vai dar 
certo. Iremos prolongando a 
experiência até termos um 
terminal definitivo", disse Ailton 
Braga, informando ainda que 

de lugares distantes como; João 
Lisboa, Barra Grande, Cumaru 
e Vila Conceição, 

"A finalidade é fazer com que 
as pessoas humildes que 
moram em lugares distantes 
possam economizar os seus 
recursos, pagando uma só 
passagem para chegarem ao 
seu destino", finalizou Luís 
Carlos Noleto. 

Encerra hoje (5) n XV Feira 
de Artes de Imperatriz, realizada 
desde o dia 29 de junho, na Praça 
da Cultura. () encerramento será 
marcado por show musical dos 
gruj kís Feiliçí> e G)uro e Corda. 

Antes haverá apresentação 
da Associação Cativos de 
Capoeira (ACP), liderada jielo 
mestre Franklin, além de dança 
de salão, com a Academia 
Pollyher, e bumba-meu-boi, do 
Colégio Delalr Fiqueneé 

()ntem (4) a | in »gramaçã( > í( )i 
marcada pelas danças da 
mangaba, lindô e bumba-méu- 
lx)i. pelo (iru|M) Folelorico de 
[ Livhió] H)lis. A Academia Askai i 
a| iregenlou karalêe os canlores 
Henrique (íuimarães e Claulxr 
Martins show musical. 

Na quinta-feira (3), tão 
movimentadí > quando os demais 
nesta XV Feira, houve exibição 
da ACP, então comandada |xdo 
mestre Miguel, e show musical 
com Wasliington Brasil e Legião 
Urbana «wer. 

Aberta domingo passado, a 
X\ r Feira de A rtes de Imperatriz 
é motivo de orgulho e de alegria 
para a Associação Artística de 
Imperatriz (Assarti), entidade 

Espaço Aberto para a jno para a ^ 

Md* 

Ci a m 

t 
' 

fredencG conipushovv.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

que a realiza há quinze anos. 
Durante a Feira, este ano. 

mais uma vez, há exposição e 
venda de produtos da culinária, 
literatura e pintura de 
artesanato, todos produzidos 
em Imix-ralriz, além das muitas 
manifestações poj julares domo 
candomblé e umbanda, 
aiiresentadacom o terreiro de 
João da Sara. 

O presidente da Assarti. 
Gilberto Freire de -aniaiuu 
enalteceu a parlieip.u, ao da 
Prefeitura Alunieipal que, por 
meio da Fundação Cultural de 
lm| x i-at iíz (IA' D. d< 'u I ol al aj x >io 
à sua realização esle ano. 

"() fato do evento estar 
sendo realizado há quinze anos 
é motivo de orgulhoe de alegria 
para a categoria" - du , 
destacando ainda a j )ar ticipy o 
fundamentai da Casa do Ark i 
de Imperatriz. 

Para o secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, que abriu a 
Feira, também representando 
o prefeito lldon Marques, dia 29, 
"os quinze anos da Feira de 
Artes são um indicador de que, 
além da economia e da i xilítica. 

'Dàfa pe£& teã* deta 

auem inventou o trMho não tinha o cjue fazer: 

ISfl g5?H53 Marquês de Maricá 

0 amor ceça, envenena e mata 

Ádáqio Fopuiar 

Meio mundo 
de Cooperativas 

Nesse final de semana tem 
meio mundo de cooperativas 
maranhenses em São Luís para 
um encontro estadual da 
categoria. O evento é promovido 
pela Ocema, Organização das 
Cooperativas do Estado do 
Maranhão. 

50° 
Bis 

Falta mesmo boa vontade e 
consciência administrativas em 
muitos cargos do serviço 
íxíblico brasileiro. Mirem-se no 

exemplo do 50° Bis. Mesmo 
sem verbas suficientes, aquela 
unidade do Exército Brasileiro 
parece um brinco. Tudo 
brilhando e funcionando. Jé só 
querer e ter competência que 
funciona a máquina pública. 

Aroaldo 
Santos 

O criminalista Aroaldo 
Santos ainda é virgem. Calma, 
calma, calma. É que ele sequer 
perdeu um juri popular em seus 
12 anos de advocacia. Quem tem 
causa considerada perdida, 
recorre ao seu escritório. 

Carro 
OKm 

As concessionárias estão 
fazendo de tudo para venderem 
carros 0 Km. fem carro que a 
entrada é mêhos de R$ 700.00. 
Em tempos bicudos, de crise, 
faz-se de tudo para desencalhar 
o estoque. E o danado é que 
FHC ainda insiste que estamos 
as mil maravilhas..Com o salário 
mínimo valendo, vergonhosos, 
LS$ 121,00. Pode? Pode sim. 

Queima, queima, queima! 
Ei, você aí, viu um arquivo ai, 

viu um arquivo aí. 

mm 
Curto e Grosso 

#Tudo clarinho, clarinho no Frei Epifânio D'Abadia 

^ Arquivo bom, é arquivo morto. Essa é a máxima da Policiada Capital do Estado 

# Virgem que riqueza. Telefone agora custa menos de R$ 400,00 

^ Eu e Francisco Du Valle: APA APA APA APA A PA AP A APA APA APA 

# Ajude o Cavalo, Ajude o Cavalo, Ajude o Cavalo, Ajude o Cavalo 

# No Novo Tempo, apesar dos perigos, estamos em cena... Pra nos socorrer 

# Cafeteira vem aí. Jackson Lago também. Quero ver a taca 

^ 1 ara o Dia Branca, Luís BSB: aquele abraço 

Geme & Gemini 
•SSffSfííf; 

v'::¥íx'- wMf&mm lü Tf** 

/Tu já estaN 

aí. irmão 
.Geme! 

«■"r. também quando 
viaja para Santa Inês, dá 
uma vontade de sair queimandi 
tudo quanto é arqüi\'o 

Irmão Gemini. o 
que é queima de 
arquivo? 

Quando existe muito papel 
numa empresa, o dono 
manda queimar! 

Cultura 

Dodge 
"Um dojâo é todo aquele 
que um dia fez sucesso, 

hoje só bebe 
e faz barulho..." 

Você sabe o que um filio? 
-Simples, e um buiaco na 

fwiede! 

De um imperatrízense 
sobre um político local, 
relembrando o sucesso de 
Tiririca: 

■Sebastião não mamãe, Tião 
não mamãe, Tião não! 

O que a cadeira disse 
para o dono da casa? 

-Nada! Cadeira não fala, não 
sente, nem vê! 

ÜH 
v: 

Copa 

98 

Veja mais em; 

http://wmv.france98. com 

A Internet está em todas. 
Inclusive na Copa do Mundo de 
1998 que terá como palco a 
querida França, incluindo Paris, 
Lion e a Cote DAzur. 

Os organizadores da Copa 98 
lançaram uma Site para divulgar 
o evento (veja o endereço acima). 

A Home-Page da próxima 
Copa é interativa. Quem visita 
pode fazer seu prognóstico. 

Até . o momento, os 
internautas colocam o Brasil em 
segundo lugar como favorito 
para arrematar a Taça Pifa. 

É compreensível. Apenas 
duas seleções conquistaram 
duas vezes seguida a Copa do 
Mundo. O Brasil em 58 e 62. 
E a Itália em 34 e 38. 

Porém, como o Brasil adora 
quebrar tabus, por isso somos 
tetra-campeões, a história 
pode se repetir. Mesmo que 
como farsa. 

O triste é que Pelé, também 
está em segundo lugar, como 
melhor jogador de todos os 
tempos. Está na hora da 
virada. 

O 

Gbegou ^ Imperatriz a BOTFWôRU), um novo conceito em gerenciamento de informações 

A BTOWQrS dtST3 h6 pr°gramas PrátlC0S e eficientes para sua empresa BmrnVQRLD dispõe também do serviço on-line com atendimento na sua casa ou local de 

trabalho. 
Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós W 722-3485 
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Comunic esclarece jornalistas 

Informações sobre registro profissional da categoria já estão disponíveis na Secretaria 

Durante novo encontro com 
secretário Edmilson Sanches, 
subcielegado regional do 
rabalho, Sebastião Nobre 
imenta, solicitou colaboração 
a Secretaria da Comunicação 
da Cultura (Comunic) no 

entido de orientar aos 
iteressados em fazer o 
egistro como jornalistas. 

Encontros neste sentido já 

haviam sido mantidos 
anteriormente, quando Nobre 
Pimenta salientou haver 
necessidade de maior agilidade 
na condução dos processos 
relativos a esse tipo de 
registro. Para tanto comenta a 
necessidade, ainda, de que os 
interessados estejam com a 
documentação completa em 
mãos. 

■ Orientação 

Num gesto oportuno, e 
também espontâneo, 
Edmilson Sanches enviou 
ofício aos diversos veículos de 
comunicação de Imperatriz - 
jornais, rádios e televisões - 
dando as orientações 
necessárias e modelos que 
podem ser livremente 
divulgados v ou utilizados a 
fim de que seja beneficiado o 
maior número possível de 
profissionais de comunicação 
social. 

A Comunic encaminhou 
matenál de orientação para as 
diretorias dos seguintes 
veículos de comunicação de 
Imperatriz: diários O 
lJ! n$esso e Jornal Capital: 
R&C(»S Imperatriz, Mirante e 
t\Miital AM. Rádios Mirante. 
Nativa. Perra e Cidade EM; e 
TVs CRC (Band), Nativa 

(Manchete), Mirante (Globo). 
Difusora (SBT) e Capital 
(Record), Tocantins (CNT/ 
Gazeta). 

"Os modelos e as instruções 
são relacionados a registro de 
jornalistas provisionados, 
colaboradores e funcionários 
públicos titulares de cargos 
jornalísticos no Ministério do 
Trabalho, na forma da Lei 
8:».284/79" - explica o 
secretário Edmilson Sanches. 

Os interessados no 
profissionalmente também 
podem procurar a Secretaria. 
Depois de preenchidos todos os 
documentos necessários, eles 
devem ser entregues na 
Subdelegacia do Trabalho (Rua 
Gonçalves Dias, s/n"). 

Para obter o 
provi si onamenlo. o jornalista 
tem que exercer uma das 

-A. 

Biblioteca 

seguintes funções; redator, 
noticiarista, repórter, rádio- 
repórter, arquivista- 
pesquisador, revisor. ilustrador, 
repórter fotográfico, repórter 
cinematográfico e diagramador. 

Para tanto, o interessado 
deve apresentar: prova de que 
não está denunciado ou 
condenado pela prática de ilícito 
penal; declaração fornecida pela 
empresa jornalística, ou que a 
ela seja equiparada, da qual 
conste a função a ser exercida 
c o salário correspondente: 
certificado de conclusão do 2° 
Grau ou diploma de curso de 
nível superior - o que é 
facultativo para as funções de 
ilustrador, repórter fotográfico, 
repórter cinematográfico e 
diagramador; e a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
Os modelos das declarações e 

do requerimento . ao 
Ministério do Trabalho 
constam do ofício enviado aos 
meios de comunicação. 

O secretário da Comunic 
também encaminhou cópia de 
modelos de documentos sobre 
o registro para colaborador e 
funcionário público titular de 
cargo jornalístico. Além das 
empresas, receberam as 
orientações o Sindicato dos 
'Trabalhadores em Empresas 
jornalísticas e de Radiodifusão 
e a Associação de Imprensa de 
Imperatriz. 

"Este esforço da Secretaria 
da Comunicação e da Cultura 
tem caráter meramente de 
contribuição espontânea para 
o processo de legalização de 
jornalistas da cidatle - 
justifica, no ofício, o secretário 
Edmilson Sanches. 

A diretoria da Biblioteca 
Pública de lm|)crarríz informa 
que foram recebidos 562 livros, 
fx>r meio de doações, no período 
dejaueiro alinho deste ano. No 
geral, a Biblioteca Municipal 
reconhece como amigos vinte 
novos doadores. 

N terça-feira, D, a diretora 
Maria de 1 xmrdes Clemente 
lemos apresentou a relação 
nominal (abaixo) a Secreteriada 
Comunicação e da Cultura 
(Comunic) da Prefeitura de 
fm{x -ral riz com a intemvK >de vé 
la divulgada na imprensa local. 

Embora a maior parte seja 
constituída pw livros usados, 
estes são aproveitarlos para 
j )esquisa de estudantes e outros 
qt je protiaáína BiWioteca. Além 
de pessoas físicas, editoras da 
cidade, ou aqui repres<mtadas, 
iamlxhn tem doações 

A maioria das doações c 
comi>osta |K)r livros didáticos. 
A partir de agora, ela esjKTíi 
riveher também técnicos e 
para-diduticos. As doações 
|K)dcm ser feitas mi própria 

Biblioteca, na rua Siuiplído 
Moreira (Centro), ou na 
Si cretariadaC omumcaçào e da 
Cultura (Prefeitura). 

"Eu agradeço ás pessoas m• 
nos ajudaram, neste primeiro 
semestre, e espero que outras 
se sintam estimuladas a 
colaborar com 
(ksenvolvírncnlo deste íirgão 
disse Maria de jbourdes. 

o 

AMIGOS 
BIBLIOTECA PÜBUCA 

DE IMPERATRIZ 
Adalbi rto Eranklin, Afenir 

da Cruz Noves. Sr. Alrnir, 
Aiáôrào Inácio Oliveira, Editora 
At ica. Editora Ktica, Editora 
Scijáone, Edmilson Sanches, 
Editora da Universidade 
Federal do Maranhão - Edutma, 
Instituto Paulo Freire, j. A. 
Brito Jurivède Macedo, Iiv;ildo 
fregona, Maria IkvxTni, Maria 
de Lourdes Cleitienie lemos. 
Maria Oliveira Marçoocine, 
Mário (:orrez. 'Tereza Cristmlw 
Rocha, Terezinha de Jesus 
Freire «• ZÜa Noleto. 

A sensação | 

Expoimp está de volta! j 

■ 

Música, \uir muita adrenalina nas J 

■ pistas da Tucanu's Dance, Venha ; 

dançar e liberar geral ao som da | 

mais de 20 ; 

mil watts | 

de som e i 

luz. | 

Phoenixel 

Tucanos, | 
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* Copão 

Maranhão do Sul 

Calendário será definido hoje 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sedei 
Teve início ontem por 

volta das 19h0(), no Estádio 
Municipal, o primeiro torneio 
interbairros da cidade. A 
promoção é da Sedei, através 
do secretário Ferreira. A 
rapaziada da Sedei está no 
pique total e este torneio será 
a arrancada visando o 
desenvolvimento do esporte 
amador na terra do Frei. 

O secretário Ferreira 
disse a este colunista que já 
está com todos os detalhes 
definidos para a participação 
de Imperatriz nos jogos 
escolares do Maranhão 
Jeims. 

Sedei II 
O secretário Ferreira 

através da Sedei realizou com 
sucesso o torneio da Amizade 
no Estádio Municipal Frei 
Epifânio, na quarta-feira, 3. 
Estiveram participando do 
evento os times: Imprensa, 
Juçara, Sinfra e Cemar. O 
objetivo do mesmo, segundo 
Ferreira, foi a reinauguração 
da iluminação e também o 
começo de um trabalho que 
a Sedei pretende realizar em 
conjunto com od desportistas 
da cidade. O torneio teve 
como vencedor o time da 
imprensa. 

Imprensa 
A imprensa esportiva de 

Imperatriz venceu com 
méritos o torneio que levou 
o troféu Dema de Oliveira. 
Jogos realizados: Juçara 4 x 
0 Cemar; Imprensa 2 x 0 
Sinfra; Juçara e Imprensa 
decidiram o título. No tempo 
normal, a Imprensa 2x2 
Juçara. Nos pênaltis, 
Imprensa 4x2 Juçara. Os 
jogadores do crônica, Carloto 
Jr, Ary, Paulo Negrão, 
Renilson Sousa, entre outros 
vibraram com a conquista. O 
técnico e jogador Willian 
Marinho disse que haverá 
outros jogos. Vamos 
aguardar. 

Liga 
O presidente da Liga, 

Antonio Alves dos Santos 
entregou na quarta-feira as 
dependências do estádio, 
onde funcionava a Liga de 
Futebol, para o município. 
Com relação ao Estádio o que 
está sendo administrado pela 
Sedei, o secretário Ferreira 
disse que não pensa em 
devolver para a realização dos 
jogos da primeira divisão. 
Campeonato organizado pela 

Liga. Ferreira afirmou que 
para devolver o estádio, a 
administração da Liga tem 
que mudar, ou então terá que 
analisar bastante. 

Açailândia 
Após a próxima rodada do 

Campeonato de Açailândia, o 
presidente da Liga, Ademir 
Nunes deverá convocar os 
jogadores que farão parate 
da seleção local, que irá 
disputar o Copão Maranhão 
do Sul. Ademir disse que 
tem o apoio total do prefeito 
Deusdete Sampaio, da 
Câmara Municipal, dos 
dirigentes de times e do 
público em geral, além é 
claro do empresariado e 
pretende realizar um grande 
time, para conquistar o 
campeonato. 

João Lisboa 
Em conversa com o 

secretário da Sedei, 
Eurípedes Batista, o mesmo 
disse que não sabe quando 
a seleção local começará nos 
treinos. O secretário disse 
ainda que as obras de 
reformas do Estádio 
Cafeteirão serão concluídas 
nos próximos dias e que para 
o dia 27 na abertura do 
Copão tudo já estará 
concluído. O Estádio 
Cafeteirão deverá ser palco 
dos jogos da seleção de João 
Lisboa e Davinópolis. Com 
relação a seleção de João 
Lisboa, seria bom que não 
deixasse acontecer, o 
mesmo erro que cometeu o 
Eriê e o Real, Norte e 
Nordeste volta a formar time 
em cima da hora, e o pior de 
tudo foram vaiados pela 
própria torcida da cidade. 
Quem avisa, amigo é. 

Brasileirão 
Começa hoje o 

Campeonato Brasileiro da 
série "A". O presidente 
Ricardo Teixeira, após ser 
pressionado por alguns 
dirigentes, incluiu, 
Fluminense e Bragantino 
que foram rebaixados em 96. 

Cariocão 
Parecido com o futebol 

maranhense. O Campeonato 
Carioca começará a ser 
decidido entre Vasco x 
Botafogo. O Flamengo pulou 
fora da bagunça. 

Perguntinha 
Qual o futebol 

profissional mais organizado 
do Rio de Janeiro ou do 
Maranhão? 

m 

Hoje acontece reunião que vai definir o número de times que irão participar do 

Copão Maranhão do Sul 
Acontecerá logo mais as 

11: 00 hs , na sede da Amsul 
,àRua Pernambuco a última 
reunião antes do início do 
Copão Maranhão do Sul, que 
está previsto para o dia 27 de 
deste mês. O Presidente da 
associação, prefeito Sálvio 
Dino disse que na reunião de 
hoje ,será cntrgue o 
regulamento, tabela e a 
definição do número de times 
que irão participar do evento. 

O Presidente da Comissão 
que está organizando este 
campeonato, secretário de 
Porto Franco Jailson 
Siqueira, afirmou que vários 
municípios já estão 
confirmados ; Porto Franco, 
João Lisboa, Açailândia, 
Montes Altos, Balsas. 
Estreito, Carolina, e que 
outras Cidades deverão 
confirmar na reunião de hoje. 

Em conversa com o 
presidente da Amsul, Sálvio 
Dino ele colocou que o 
campeonato regional deste 
ano , deverá ser o melhor já 
realizado em todos os tempos 
e que os antigos e novos 
municípios da região sul, 

m 

;T- 

» % 

m 

m 

m 

Presidente da Amsul convoca secretários de esporte e 
lazer dos municípios. 

estão todos querendo Na reunião de logo mais, 
participar do campeonato. vários assuntos serão 

debatidos e que a participação 
dos secretários será d( 
fundamental importância 
Sobre a data do início , sen 
mesmo mantido o dia 21 
deste, que será um domingo 
A abertura do campeonato < 
outro assunto que estará en 
pauta. João Lisboa será a sedi 
do campeonato ,e dever? 
sediar a abertura oficial con 
a participação do? 
representantes doí 
municípios, como a acontecer 
na edição passada na Cidade 
de Porto Franco. 

Com o término de 
campeonato m a r a n h e n s e 
deste ano ,que foi unu 
verdadeira marmelada, ( 
copão Maranhão do Sul. sen 
a principal competiçàc 
regional .que atrairá as 
atenções do torcedor. 

I m pouco mais de um mês, 
algumas seleções já-.e,stão 
treinando .outras ain ' quer 
tem o treinador, mas;> 'efto 
é que o campeonato irá 
começar no próximo dia 27 , 
e acreditamos que até lá 
todos os times já estavam em 
condições de jogar. 

Imprensa conquista torneio 

O Secretário da Sedei, Fer- 
reira realizou no último dia 3 , 
quarta feira um quadrangular 
no estádio municipal, para a 
reinauguração da iluminação. 
Os times convidados foram, 
Imprensa, Sinfra, Cemar e Ju- 
çara Clube. No primeiro jogo, 
Juçara venceu a cemar pelo pla- 
car de 4 x 0. No segundo jogo 
a Imprensa passou pelo time da 
Sinfra pelo placar de 2x0.. 
Com os resultados os times 
vencedores Imprensax Juçara 
ficaram pra decidir o troféu 
Dema de Oliveira. O jogo esta- 
va sendo aguardado com muita 
expectativa por parte dos joga- 
dores dos dois times e também 
por alguns torcedores que es- 
tavam nas arquibancadas do 
estádio (esposas e filhos dos 
jogadores) ,para o início do 
jogo. 

Passados 15 minutos após o 

Valdeci Ferreira, secretário da Sedei de Imperatriz 

último jogo classificatório, co- do futebol amador: Jerry, 
meçou a grande decisão Im- Ronaldinho, Paulo Jessé 
prensa x Juçara. O Time do Ju- .Cloves Aguiar etc. O Time da 
çara com jogadores conhecidos Imprensa teve que se reforçar 

com o ex- jogador do Impera- 
triz, Júnior Colinas. No tem- 
po normal o placar em 2x2, 
com o lime da Imprensa apre- 
sentando um bom futebol e 
com o seu ataque desperdi- 
çando algumas opotíunida- 
Jes. |V 

Conforme o com | lado 
antes do torneio, se no tem- 
po normal o jogo terminasse 
empate ,a decisão seria nas 
cobranças de penalidades. O 
Juçara desperdiçou o primei- 
ro pênalti jogando longe do 
gol do goleiro Ronaldo . De- 
pois outro jogador do Juçara 
chuta para a defesa do nosso 
goleiro , e o placar final foi, 
Imprensa 4x2 Juçara. 

Após o jogo o Secretário 
Ferreira entregou o bonito 
troféu ao time vencedor que 
leva o nome do cronista 
Dema de Oliveira. 

Uma nova fase 

Com a inauguração da nova 
iluminação do Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia, abre-se uma nova fase 
para a futebol em Imperatriz, até 
porque existe, a partir de agora, 
uma participação mais concreta 
do {Kxler Executivo no setor que 
andava carente de seriedade, e 
a muito pedia por essa 

intervenção. 
A partir de agora existe uma 

conscientização diferenciada 
sobre a maneira de ver o futebo, 
um esporte de paixão que 
arrebata o brasileiro, e em 
Imperatriz tem a mesam 
condição de arregimentar 
torcedores em torno do bom 
futebol. Só que, para se ter um 

bom futebol é necessário ter-se 
uma estrutura adequada, bem 
preparada, em condições de 
receber os participantes desse 
esixxrte bretão. 

Apenas dessa forma é que vai- 
se despertar a atenção dos 
torcedores ou dos apaixonados, 
ou até mesmo atrair a atenção 
dos cidadãos que querem ter o 

seu lazer no final de semana, ou 
através desse esporte. 

E por isso que a iniciativa de 
retomar as dependências do 
Estádio Munici[)a], é uma ato de 
seriedade em torno da volta à 
prática da forma direta e com 
credibilidade de conduzir os 
rumos do futebol 
Imperatriz. 

em 

Promoção de férias 

te Aíspás, Í437 A 
mm m-mi - m ImpWôtr h: 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir 
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C 

THH 

A 

r n Kelvinator Refrigerador Kelvinator 
R$ 629,00à v/sfa ou 

1+23 Mensais de 

360 Lts 
220 Volts 
Duplex 

SEMP TOSHIBA Telefone S/fio 
R$ 115,00 à vista ou 

1+11 Mensais de 

Baixo nível de ruído 
Super prático 

12. 90 

OU 1+3 cmms di R$ 165,40^ jjo PEÇAS OU i+3 CHEQUES DlRS 30#25j 

TV 14^ 
R$ 269,00j vista ou 

1+23 Mensais de 

3 Anos de 

Garantia 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
' Tv.VHF.ÜHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 

50 peças 

WÃLÍTÃ 

OU I +3 CHEQUES DE RS 70,70 

r. 

j 

n Ferro 
R$ 19,00 

wAir» 

* Seco 
" Cabo flexível 

OU 1+3 Dl R$ 

SOpeços 
4, 75 

Micro System^ 
R$ 115,00 j vista ou 

1+23 Mensais de 

' Microfone embutido 
' Saída para fone - de - ouvido estéreo 
" Deck auto stop 

9 70 

30 peças OU 1+3 CHEQUES DE R$ 30,20 

L 

ELGIN 
Ma q. de Cost. STANDART 

K$ ]7S,00àvisfa ou 
1+23 Mensais de 

' Com Gabinete 

SEMP TOSHIBA Tv 20" Cores 
R$ 349,00<7 wy/j ou 

1+23 Mensais de 

garantia ate 
02! ou 2000 

'Controle remoto 
' Sintonia automática 
* ON SCREEN 
" Timer 
* Em Cores 
" Entrada para áudio e vídeo 

jJOPKAS OU 1+3 CHEQUES DE R$ 9 l,8Pj 

SEMP TOSHIBA Vídeo Cassete 
R$ 320,00^ vista ou 

1+23 Mensais de 

* Controle remoto 
* 4 Cabeças 

27, 10 

iJO PEÇAS OU 1+3 CHEQUES DE R$ 84, I Oj 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

SEM JUROS j |^30 peças ot/7+5 cheques de 48,80 

internet: hítp://www.intermar.com.br/liliani 

g Ofertas válidas até 05/07/97 ou enquanto durar o estoque. 

| Promoção somente P/ as lojas de Imperatriz. Plano Carnet 

^ 12 X (1 + 11) Juros de 6% a.m., 24X (1+23) juros de 7,5% 

a.m. Plano cheque 4X (1+3) juros de 3,5% a.m. Plano com 

ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se 

reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a 

prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 

sare? 
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