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CATTlkUf 

r 
dois caderuos 

MA: 1,00 Outros Estados: RS 1,50 

■ Ppr dentro 

da imprensa 

JC com 

novo 

articulista 

João Estrada Branco £ o 
novo articulista do Jornal 
Capital Ele é rosi>onsávpI 
pclâ difícil missão de fazer 
critica a imprensa. Fie 
analiza desde o 
comportamento dos 
jornalistas, até íus roupas q«0 
eles vestem. 

Veja na Página 2-1. 

m Rota 2000 

O trabalhador passa até 
35 anos para adquirir 

■oosentadoria. Mas com os 
x arlamenlares federais é 
diferente. Fm deputado 
federal pdde se aposentar 
com apenas oito anos de 
mandato. C< mfira os valores 
na Coluna assinada por 
Thomj>son Mota, que conta 
ainda com a seção Entre 
Unhas. 
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INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra  —_R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  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 

• 1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Üfir 
Vajor   R$O,9108 

Salário Mínimo 
Agosto  R$ 120.00 
Salário Família 
Valor R$ 7.66 
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Roseana inicia obras da MA 122 

no trecho João Lisboa-Amarante 

Concentração popular está marcada para as 9h 

is 
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A governadora Roseana 
Sarney assina às 9hs de hoje a 
ordem de serviço para início do 
asfaltamento da MA 122, no 
tercho entre as cidades de João 
Lisboa e Amarante. 

"Meu governo é sério e não 
admito molecagem", disse a 
governadora Roseana Sarney, 
numa clara referência ao ex- 
prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, que 
prometeu desfilar fantasiado de 
mulher, se o governo estadual 
asfaltasse a MA 122. 

"Ele devia saber que todo 
governo tem orçamento e 
planejamento de obras", disse 
Roseana. 

A governadora destacou 
que as obras de saneamento 
básico devem diminuir os 
elevados índices de doenças 
infecto-contagiosas na região 
tocantina. 

Hoje é o último dia de 
permanência do Governo 
Itineranté em Imperatriz. 

Mais na Página 1-3. Governadora Roseana Sarney (dirigindo o trator) assina ordem de serviço para construção da MA 122 

■ Copão Maranhão do Sul ■ São Luís 

Xerife Duílio é O novo Sindicância apura 

técnico de João Lisboa e8trago da merenda 

m 
1 

Equipes estão empolgadas para a rodada do final de semana do Copão Maranhão do Sul 
O zagueiro Duílio estréia no 

próximo domingo como 
treinador de futebol. Ele vai 
comandar a Seleção de João 
Lisboa que disputa o Copão 
Maranhão do Sul. 

Admirado pelos torcedores 
pela raça, o Xerife Duílio, como 
é tratado pela torcida, tenta a 
reabilitação da equipe diante 
do Comercial de Dom Elizeu- 
PA. 

O escrete da Cameleira não 
pode pensar, sequer no 
empate, para continuar com 
chances de classificação para 
a segunda fase. 
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« Informes Especiais 

Gollor vem aí 

A secretária de Educação de rede municipal de ensino. 
São Luís, Célia Costa, abriu A Comissão de Sindicância 
sindicância para apurar o tem 15 dias para apurar as 
apodrecimento da merenda responsabilidade, 
escolar destinada aos alunos da Página 1 - 3 

Código de trânsito 

é aprovado 

í(||:|ÍÍÍÍÍÍÍ||| 

V' dós 
aínda s< r -' 

Independência é 

comemorada em João Lisboa 

Em João Lisboa, desde o localidades, a prefeitura está 
dia 03, são realizados desfiles distribuindo material e 
alusivos a comemoração da fardamento escolar a 
Independência do Brasil. estudantes carentes. 

Nos distritos e Detalhes na Página 1-5. 

■ In e out 
||||) CX-pTí^ 

iwKbdatonas eleições de 1096. 

■ Saúde Pública 

lllilliliií: lliinls:! 
.. ■ , , ^ ' V 

conla aimía í-ínn scçde-s, 
■ WMMÊÊÊÊÊÊ^ 

Ánmc 
y Sociedade 

em 

Programas serão ampliados Expressão 

Aprefeitura de Imperatriz, por Saúde, amplia o atendimento nos projeto inclui atendimento na 
intermédio da Secretaria de Centros c Postos de saúde.O área de odontologia.Página 1-8. 
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anotações (im)pertinentes 

PARA ONDE VAI IMPERATRIZ? 

por Edmilson Sanches 

Dou continuidade a temas 
tocados assim de passagem 
em diversos artigos da série 
"Anotações (Im) pertinentes" 
— "Imperatriz e Região", "O 
Maranhão, Hoje, e Imperatriz, 
Quando? " e "Uma Agenda para 
a Imprensa e para a Cidade", 
entre outros, todos já 
publicados neste veículo de 
comunicação. 

O território. 
mudanças - 

Tem muito pouca gente 
pensando Imperatriz. O 
município acaba de sair de um 
processo de autonomizaçào 
de distritos, que se 
emanciparam politicamente, e 
os reflexos disso ainda não 
foram correta nem 
suficientemente avaliados. Em 
1959, a Enciclopédia dos 
Municípios Brasileiros, 
publicação monumental do 
IBGE, registrava, como área 
de Imperatriz, 15.375 
quilômetros quadrados. Em 
menos de 40 anos, 90 
(noventa) por cento do 
território de Imperatriz 
constituíram-se em outras 
unidades municipais. Nesse 
período, não se tem registro 
de iniciativas consistentes, 
privadas ou públicas, que 

objetivassem a discussão 
racional, técnica, sistemática e 
sistêmica sobre quais os rumos, 
quais as potencialidades do 
Município e as possibilidades de 
sua Comunidade ante a 
realidade da época e de hoje e 
os cenários que se desenham 
para amanhã. E véspera de um 
novo milênio (mais simbólico 
que efetivo), as mudanças se 
operam mais rapidamente do que 
a capacidade de registrá-las e 
todos devemos sair de cima da 
lesma lerda jxira, com os próprios 
pés, caminharmos mais 
rapidamente rumo a um futuro 
que cabe a nós mesmos 
construir. 

Imperatriz; A Missão • Toda 
Organização tem uma missão. 
Uma empresa, um sindicato, uma 
associação, um clube, um 
município, todos são 
organizações: têm pessoas e 
estas — supõe-se — têm 
propósitos, bons propósitos. 
Dessa forma, se uma Empresa 
pode definir sua missão como 
"vender o melhor produto pelo 
menor preço entre os 
concorrentes da praça", também 
uma cidade deve (ou deveria) 
estabelecer o que gostaria de ser, 
o que quer atingir. Um exemplo 
de missão que ixxle ser sugerido 
para Imjieratriz é: "Conquistar, 
para seus habitantes, nível de vida 

gradualmente mais elevado, 
comparativamente qualificado e 
quantificado". Ou seja: 
individualmente, enquanto 
pessoas, e coletivamente, em 
organizações, todos devemos 
nos envolver para a construção 
gradual e cotidiana da realidade 
futura prevista na missão. Essa 
construção terá de ser definida 
por um (ou mais) objetivos. Qual 
é o objetivo que, atingido, pode 
mais fortemente contribuir para 
o cumprimento da missão? 

Indústria - Qual é o objetivo 
de Imperatriz? Vamos partir de 
uma premissa física: o território 
do município, sua geografia, sua 
área, suas formas de ocupação. 
Após tornar-se "mãe" de diversos 
outros municípios, o que sobrou 
para Imperatriz? Qual seu 
estoque de terrenos públicos 
(federais, estaduais, municipais) 
e que terrenos são esses? São 
adequados, suficientes, para se 
pensar numa política de atração 
de, por exemplo, grandes 
projetos industriais? Se sim, que 
tipo de indústrias? Mas só a área 
física hoje não basta. Nos jornais 
e revistas de economia e negócios 
listam-se os muitos casos de 
chamamentos de governos 
estaduais e municipais com 
ofertas de grandes áreas, 
subsídios via impostos e 
financiamentos e. mesmo. 
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empréstimos de "dinheiro vivo" 
a longo prazo. Se tivéssemos 
estoque de terreno, haveria 
condições de cobrir essas 
ofertas, além de providenciar 
infraestrutura e mão-de-obra 
qualificada? Se satisfeitas essas 
pré-condições, durante quanto 
tempo seriam mantidos os 
empregos diretos e indiretos 
previstos? Neste aspecto, cabe 
registrar que, pelas graças da 
tecnologia, indústrias — 
sobretudo as de grande planta— 
investem mais em produtividade 
que èm empregos. 

- Além disso, não 
basta saber a quantidade de 
empregos, mas sua qualidade 
também. E claro que, como um 
todo, qualquer massa salarial 
impada em maior ou menor grau 
o nível de consumo e a 
arrecadação no Município. 
Entretanto, devemos pensar no 
trabalhador, individualmente e 
como mantenedor de uma 
estrutura familiar. Assim, é válido 
perguntar: Como vai estar 
distribuída a massa total de 
salários no empreendimento 
incentivado? A resposta nos dirá 
se muitos continuarão ganhando 
pouco e poucos ganhando o 
suficiente para desfrutar uma 
vida mais digna, onde a 
remuneração cobre todas as 
despesas básicas de alimentação, 
abrigo, vestuário, educação, 
saúde e, ainda, lazer, diversão, 
reserva para a poupança, para 
transferência de valores para 
outras Unidades da Federação e 
para projetos de 
autodesenvolvimenlo jiessoal e 
profissional — os quais, mais 
tarde, poderão levar a pessoa a 

alcançar novos e mais elevados 
patamares salariais. Enquanto 
isso, sem sobra financeira, o 
grosso da mão<ie-obra incorpora 
muito pouco de qualidade de vida 
e quase nada em termos de 
conteúdos que ampliem seu 
repertório pessoal-profissional, o 
que o mantém estático e o torna 
mais descartável ante a 
tecnificação dos processos. A 
figuração é perversa: quem 
ganha muito, utiliza o bolso para 
alimentar também a cabeça; 
quem ganha pouco, utiliza as 

e malmente — a barriga. 

territorial que lhe coube neste 
latifúndio sul-maranhense que 
tipo de agricultura pode ser 
desenvolvida em Imperatriz? A 
priori, parecem estar 
descartadas as culturas 
extensivas, que exigem vastas 
áreas de terra — como a 
sojicultura, que está 
transformando o município de 
Balsas em um grande pólo 
agrograneleirode exjxirtação. O 
que dizer então da produção 
baseada no pequeno 
empreendimento 
hortigranjeiro e de fruticultura? 
Em termos de participação do 
campo na economia, pode ser a 
alternativa, consideradas a atual 
extensão e ocupação do solo 
imperatrizense e a ênfase, 
senão prioridade, das linhas 
oficiais de crédito aos micro, 
mini e pequenos 
empreendimentos — com 
recursos de certa forma 
abundantes, estáveis e menos 
onerosos. 

is - Talvez aqui, no 

setor de serviços, o forte de 
Imperatriz, em razão de sua 
nova conformação 
geoterritorial, de sua localização 
espacialmente estratégica e de 
sua razoável infraestrutura 
viária e de telecomunicações, 
além da efetiva exploração 
desse setor. Não há, em um raio 
de centenas de quilômetros, 
nenhum município que abrigue 
hoje as pré-condições mínimas 
que Imperatriz já oferece e já 
tem realizado. O setor de 
serviços é o que mais cresce em 
todo o mundo. No Maranhão oi c 
nos Estados Unidos. Há um-r 
rápida mudança de posições de 
pessoas e de empresas, que 
antes sequer eram lembradas 
pelas listas de fortuna e de 
resultados e hoje ocupam os. 
primeiros lugares. Pode-se, até, 
dizer que, daqui a pouco tempo, 
só existirá o setor de serviços. 
Afinal, é nele que se pensa e se 
aperfeiçoa, ou se extingue, um 
produto ou processo. As outras 
fases (de industrialização e de 
comercialização) estão 
dispensando cada vez mais a 
presença física humana — 
gradativamente substituída iielo 
telemarketing, pela via i>ostal. jielo 
delivery (serviços de entrega em 
domicílio), pelo acesso a 
catálogos eletrônicos na rede de 
computadores Internet e, maise 
mais, por máquinas que, 
mediante moedas, fichas ou 
senhas, entregam ao operador- 
consumidor uma diversidade 
maior de itens (alimentos, 
bebidas, jornais, selos, dinheiro 
trocado, pequenos presentes 
etc.). 

Continuação na Página 
1-11 
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Governadora e prefeito inspecionam as obras 

Côncavo & 

Convexo 

ss;:-- 
A'. 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

Na nova visita que a 
governadora Roseana Sarney 
faz a Imperatriz vem 
anunciando meio mundo de 
coisas. O destaque, 
naturalmente, fira ixh* conta da 
geração de quinhentos 
empregos diretos e mil e 
quinhentos indiretos \ )or conta 
da implantação do i)rimein)|X)lo 
coureiro-calçadista do 
Maranhão. O projeto vai 
funcionar aqui em Im|»era(riz. 

Bom dia, 
governadora! (II) 

Governadora Roseana 
Sarney e os compromissos 
assumidos pela senhora 
durante a instalação da | irimeira 
edição do governo ilinerante 
como é que ficam? Eles 
realmente sairão do discurso 
para a prática? São 
interrogações correntes na 

ado]K)vão em nossa cida< Je. 
/ Bom dia, 

governadora! (III) 
Quando entrará 

funcionamento o primeiro ijóIo 
coureiro-calçadista do 
Maranhão e como estão as 
parcerias em torno da sua 
consolidação? 

Destaque 
empresarial 

Acontecendo nesta sexta- 
feira, f), às 19h, o coquetel de 
entrega dos diplomas dos 
Destaques empresariais de 
junho, julho e agosto, em 
prosseguimento ã promoção 
Empresário do ano, que tem 
por objetivo valorizar o 
empresário local e é uma 

mioçào da Associação 
mercial e Industrial de 

Im|)eralriz (AG II). 
O projeto consta da 

indicação, a cada mês, entre 
fevereiro a novembro, de um 
representante do comércio e 
um da indústria, os quais 
concorrerão ao título de 
Empresário do ano, nas 
categorias comércio e indústria, 
em 12 de novembro, por 
ocasião da solenidade festiva. 

Os eleitos receberão o 
troféu e serão objeto de 
especial homenagem inir parte 
da associação e da imprensa. 

O evento de hoje será no 
auditório da AGII, que fica 
localizado na avenida Getúlio 
Vargas, no Centro da cidade. 
Espera-se a participação de um 
público expressivo em face do 
número de convites enviadose 
o apoio dos órgãos de 
comunicação da cidade. O atual 
presidente da Associação 
Comercial é o empresário 
Vilson Estácio Maia (Uúa-se 
Óticas Maia). 

Desafios 
pela frente 

Os êxitos e as mazelas do 
Mercosul serão submetidos 

nos próximos anos a uma prova 
de fogo. Pressionados por 
uma disputa econômica cada 
vez mais encarniçada com a 
Ásia florescente e a Europa 
unida, os Estados Unidos 
optaram nos últimos anos por 
uma reflexão em suas 
prioridades globais. Depois 
de desprezarem a América 
Latina jxir décadas, decidiram 
mais uma vez transformá-la 
em peça estratégica. Com 
estardalhaço, em 1994 
lançaram a área de Livre 
Comércio Americana (Alca). 
Pretendem, nas palavras de 
seu ex-presidente George 
Bush, criar uma "área livre de 
barreiras comerciais do 
Alasca ã Patagônia". Tiveram 
0 cuidado de excluir Cuba. 

Centro 
Cultural 

A União Municipal dos 
Estudantes Secudaristas 
(Umes) vem fazendo contatos 
com as autoridades 
imperatrizenses no sentido 
de transformar o prédio da 
antiga Cobal, nas 
proximidades da Prefeitura 
Municipal, num Centro de 
Cultura Popular. O presidente 
da entidade, Celso Russo, diz 
que "é a nossa proposta para 
a transformação da antiga 
Cobal, hoje servindo apenas 
para a prática de atos de 
vandalismo, esconderijo de 
infratores, etc.; em local de 
referência para nossa cultura, 
um refúgio para estudantes, 
artistas, turistas e à população 
em geral". Confirmado que 
estará acontecendo neste 
domingo, 7, eleição e posse 
da diretoria do Conselho 
Piscai da Central da 
Comunidade da Vila Ipiranga, 
localizada na rua A. A 
informação vem da Central 
Comunitária do Sul do 
Maranhão (Centralsum). A 
programação começará às 
15h. 

Festival 
literário 

Todos os detalhes 
continuam sendo ultimados 
1 tara a realização do XI Pestival 
de Poesia. Crônica e Conto de 
Imperatriz, que será levado a 
efeito nos dias 12 e 13 de 
dezembro de 1997, noTeatro 
Ferreira Gullar. O 
regulamento diz que os 
trabalhos inscritos devem ser 
apresentados em línga 
fxtrluguesa, datilografados em 
espaço dois e em papel ofício, 
ou digitados em espaçamento 
simples e em papel A4. O 
evento é promovido pelo 
Grupo literário de Imperatriz 
(Gruli), Academia 
ImiKTatrizensede IxTras (AIL) 
e Departamento de Ijetras da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). 

Acompanhada do prefeito 
Ildon Marques ç de secretários 
municipais e estaduais, a 
governadora Roseana Sarney 
inspecionou, anteontem (3), as 
obras de pavimentação das vias 
urbanas de Imperatriz. O 
programa de asfaltamento será 
executado em duas etapas: 30 
quilômetros de ruas recebem 
pavimentação asfáltica este ano; 
outros 30, no ano que vem. 

A inspeção iniciou pela rua 
Osvaldo Cruz, no bairro Bacuri, 
onde, em parceria com a 
Prefeitura Municipal, o Governo 
do Maranhão pavimenta \,5km 
e executa serviços de 
drenagem. Os secretários da 
Infraestrutura do Estado, 
Ricardo Perez, e do Município, 
Jairo de Oliveira, acompanharam 
a visita que, posteriormente, 
seguiu pela avenida Silvino 
Santis, na jx^riferia da cidade. 

A avenida Silvino Santis 
recebe terraplenagem 
mecanizada, inicialmente. O 
asfaltamento, numa extensão de 
2,3 km, vai facilitar o acesso dos 
moradores da periferia, a partir 
do Jardim Independência, 
passando pela vila Macedo, 
bairro Ouro Verde e setor Gás 
Bulano, até a BR-010. A inspeção 
foi marcada por caminhadas 
jxdas vias Osvaldo Cruz e Silvino 
Santis. 

Durante a caminhada, a 
governadora e o prefeito 
conversaram com moradores, 
que demonstravam satisfação 

m 

Roseana Sarney e Udon Marques inspecionaram as obras de pavimentação de Imperatriz 
|X'la realização das obras. A dona 
de casa Kngclbina Ferreira da 
Silva, que mora na Coriolano 
Milhomem n0 3443, próxima da 
Osvaldo Cruz, pediu esgoto e 
piçarramento no trecho lia rua 
onde mora, no Bacuri. A 
governadora disse que a 
solicitação será atendida em 
breve. 

Durante entrevista à 
imprensa, a governadora 
Roseana Sarney disse que 
considera a obra importante e 
demonstrou sua satisfação em 
visitar os serviços e sentir, de 
perto, a satisfação dos 
moradores beneficiados. "Sinto 
que as pessoas estão gostando 
muito, apesar de toda poeira. 
Elas sabem que depois vêm os 
benefícios. São vias urbanas 

importantes, que trazem 
melhoria de vida". 

No programa de 
asfaltamento, o Governo do 
Estado entra com o serviço de 
drenagem e revestimento 
asfáltico das vias urbanas de 
Imperatriz. Já a Prefeit ura, com 
mão-de-obra e serviço 
complementar. A governadora 
manifestou desejo que, por 
intermédio da parceria, seja 
1 )r( >[ xircionado deseimúvimento 
maior para a região, a partir de 
melhorias de habitação, 
emprego e transportes. 

Na opinião do prefeito Ildon 
Marques, mais importante do 
que a obra que se realiza é a 
presença da governadora, que 
faz a inspeção. 

"E um estilo novo, um 

governo que sai do palácio e 
mostra -sua face ao povo" — 
disse. "A governadora poderia 
chegar e, numa solenidade, 
assinar o convênio e voltar. Mas, 
não, jxirque ela quer vir no local, 
ver o grau de satisfação e de 
insatisfação das pessoas". 

Ele citou o fato de a 
governadora ter ouvido a dona 
Engelbina da Silva, que reside 
próximo da rua Osvaldo Cruz, 
reclamou a ausência de esgoto 
e foi atendida jxJa governadora. 
"Ela foi no local, olhou e 
determinou que seja feita a obra. 
Se tivesse no palácio, a 
governadora Roseana não teria 
visto o problema. Para mim, o 
estilo novo de governar é o que 
há de mais importante" — 
concluiu. 

Roseana considera saneamento 

obra mais importante 
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Imperatriz recebe saneamento básico 
No primeiro dia do governo de Estado da Infraestrutura, Imix-ratriz. 

ilinerante, em Imperatriz, a 
governadora Roseana Sarney 
disse que considera o 
saneamento básico a obra mais 
importante do Maranhão, na 
atualidade. 

Acompanhada do secretário 

Ricardo Perez, do prefeito Ildon 
Marques e do vice, Luiz Carlos 
Noleto, ela visitou as obras de 
saneamento na rua Euchdes da 
Cunha, no bairro Bacpri, e 
depois seguiu para a Lagoa de 
Tratamento do Esgoto de 

Com 36 ha., o Governo do 
Maranhão constrói a primeira 
parte da Ixigoa de Tratamento. 
O Estado reservou uma área 
total de 72 ha., para conclusão 
da obra. De acordo com a 
governadora Roseana Sarney, o 

esgoto sairá completamente 
tratado, pcxlendo ser despejado 
no rio. 

A obra é dividida em quatro 
tanques sendo que, segundo 
técnicos do Governo do Estado, 
no último deles, de tão limpa 
que a água vai sair, pode haver 
até criação de peixes. 

Ao afirmar que a considera, 
atualmente, a obra mais 
importante para o Maranhão, a 
governadora Roseana Sarney 
chamou a atenção para o fato 
dela ser um exemplo para outras 
cidades do Estado. 

"E uma obra que os gover 
nantes não gostam de fazer, 
porque custa dinheiro, dá 
trabalho e não aparece. Mas, 
realmente, é muito benéficai)ara 
a população" — disse. 

Além de representar saúde 
para todos, a Lagoa de 
Tratamento traduz despoluição 
dos rios. 

Ildon Marques: "Um novo estilo de governar" 

Ao definir o governo 
ilinerante como "um novo 
estilo de governar", o prefeito 
Ildon Marques reconheceu 
sua importância tanto para 
Imperatriz quanto para todo o 
Estado do Maranhão. 

"Ao sair do palácio em 
direção ao interior, a 

governadora Roseana Sarney 
conhece as pessoas, vê seus 
anseios, necessidades, 
desejos, e decide melhor ohde 
aplicar os recursos" — disse. 

Em entrevista à TV Rio 
Balsas, de Balsas (MA), o 
prefeito parabenizou a 
governadora, pela maneira 

como governa o Maranhão, e a 
todos que a compreendem, 
inclusive o seu secretariado. 

Ildon Marques chamou 
atenção para o deputado 
federal Francisco Coelho, 
secretário de Fjstado da 
Agricultura, que, segundo ele. 
tão bem compreende o sertão 

e o interior maranhenses. 
"Francisco Coelho está 

deixando de ser um 
deputado de Balsas e tem se 
tornado um deputado 
sertanejo, um político do 
sertão, um autêntico 
representante do 
Maranhão" — concluiu. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OKÍ- Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Aposentadoria de 
Barão 

O Político brasileiro nào 
perde a mania de legislar 
em causa própria, o 
Congresso Nacional, 
através de seus Senadores 
aprovaram a aposentadoria 
especial, ou seja, aquela 
que beneficia somente os 
parlamentares. O Politico 
que livere apena 8 anos de 
tnandato já terá direito a 

receber uma pensão no valor 
de 2.800,00 (Dois Mil e 
Oitocentos Reais), conforme 
vai aumentando o numero de 
mandatos , o valor vai 
crescendo 
proporcionalmente O 
Parlamentar que concluir 20 
anos de mandato, vai receber 
igual o que ganha um 
Deputado Federal ou 
Senador da alaiva. Para 
clarear a mente dos eleitores 
lembramos que o Senador 
Belo Parga integrante da 
bancada Maranhense votou a 
favor , assim como o Senador 
Jader Barbalho do Estado do 
Pará, jáoEx Presidente José 
Sarney nào votou contra nem 
a favor, ficou em cima do 
muro. E por estas e outras 
razões que o elitor brasileiro 
se abstem de votar. Como diz 
o amigo Timóteo, a 
mulecagem é grande. 

Raimundo 
Cabeludo 

O Ex Prefeito do vizinho 
municipio de João Lisboa 
está no mato sem cachorro, 
Cabeludo candidato a 

deputado estadual nas 
próximas eleições, desafiou a 
Goverenadora Roseana 
Sarney . Ele disse em um 
canal de televisão que 
vestiria saia ou vestido, com 
lábios pintados e tudo que 
tem direito, caso a 
Governadora recuperasse a 
estrada que liga João Lisboa 
a Amarante com o total 
asfaltamenlo. Tudo indica 
que o ex prefeito deve perder 
a aposta, pois a Governadora 
garantiu a conclusão daquela 
obra. Politico não perde 
oportunidade de prometer as 
coisa-*, geralmente nào 
cumpre, o mesmo deve 
acontecer com Raimundo 
Cabeludo que nào deve 
cumprir mais esta promessa 
para o povo da região 
tocantina. Vamos aguardar, 
por debaixo desta ponte 
muita agua ainda vai rolar. 

Povo 
Decepcionado 

Nós comentamos a 15 
dias atraz, nesta mesma 
coluna, que o Prefeito de 
Açailandia Medico 

Deusdedith Sampaio estaria 
desabando politicamente. 
Voltamos a falar sobre o 
assunto, o Prefeito ainda 
está curtindo a ressaca da 
vitória, ainda não parou para 
pelo menos cumprir 50% do 
que prometeu em sua 
campanmha, que o conduzio 
com o apoio massiço da 
população a chefe do poder 
executivo, talvez falte ao Dr. 
Deusdedith um pouco de 
humildade e um bom 
assessoramento político. Já 
acompanhei a decadência de 
muitos políticos, alguns hoje 
estão na miséria, porque 
tentaram substimar a 
inteligência de um povo. A 
população de Açailandia está 
arrependida , magoada e 
envergonhada. Muitos 
foram aqueles que 
depositaram um voto de 
esperança, pensando que 
estivessem ajudando para o 
desenvolvimento do nosso 
vizinho municipio. Caso a 
Camara Municipal nào 
cumpra o seu papel, 
certamente o povo dará a 
resposta ao ilustre Médico, 
nas próximas eleições. 

Entre Linhas 

Jantos m ensaio do 38 BRM o CoroneF Basb® 
Comandante da Policia Militar do Estado do Maranhão, 
Coronel Linhares Comandante do BFM de Imperatriz e 
Major Melo Sub Comandante, o desfile da coorporação 
estava afinado, nos trinques, para o grande desfile do dia 7 
de Setembro, será que os tres estão igualmente afinados ? 
uma boa pergunta. 

PCI - Transportes Coletivos imperial ( Ronaldo Braga) 
continua com o sistema de integração nos ônibus com 
destino a praia do cacau no final de semana, o usuário paga 
uma única passagem de qualquer ponto da cidade {wa o 
balneário, issojé é uma grande ajuda pata o nosso povão. 

Continua a grande operação defragada pela Secretaria 
de Agricultura m sentido de coibir a matança 
indiscriminada de bovinos e suínos em abatedouros 
clandestinos. Apesar da fiscalização continuar em ritmo 
alucinante, a cada dia são apreendidas uma quantidade 
ra2»avelde çarm cm nossacidade, mesmo com a Operação 
Bo» na Moita, a matançá em fundo de quintal continua, 
colocando em risco a população, o que é laméntavel. 

todas, apenas para Jembra-lo que temos o lançamento do 
CD do Cantor « Compositor Luis Carlos Dias, no 
caneleiros, esse grande acontecimento voce não pode ficar 
do lado de fora. Vamos nessa gente.......é hoje a, noite nó 
Caneleiros. 
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Lá vem 
o "fldão" I 

Com Ildon Marques é 
sim. Nào tem vaga para o 
meio termo. Ele está mais do 
que certo. A sigla não pode 
comportar saúvas. Vale a 
velha máxima. Ou o PMDB 
acaba com as saúvas ou as 
saúvas acabam com o 
PMDB. 

Lá vem 
o "lldào" II 

Eu digo e tem gente que 
nào acredita. Com Ildon 
Marques é sim. Ele 
classificou de "pardieiro", o 
atual PMDB de Imperatriz. 
E muita gente que 
raciocinava com a idéia de 
um possível recuo de 
"lldào", enganou-se 
redondamente. Ou melhor, 
quadradamente. 

Salve 
Sálvio 

O prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino, companheiro'de 
sigla da governadora Roseana 
Sarney não esconde a alegria. 
Dono de um sorriso largo, o 
tribuno dá o pontapé inicial na 
MA 122 interligando 
Garaeleira a Amarante. 

Valmir 
Magalhães 

Ontem, na sessão da 
Câmara, o vereador Valmir 
Magalhães, soltou cobras e 
lagartos contra o diretor do 
Hospital Regional, Airton 
Jamerson. 

Mário 
Jr. 

Mário Godoy Jr., integrante 
do satff de comunicação da 
governadora Roseana. 
conquista os profissionais da 
mídia. A cara do governo está 
menos sisuda. E mais 
competente. 

Eliene 
França 

Diretora Gráfica do Jornal 
Capital, Eliene França é màe 
coruja. Curte a filha I^ura 
Katherine, o dia todo, todo dia. 
E ainda sobra tempo para a 
editoração eletrônica do Seu 
Líder Diário. 

Otair desiste 

de candidatura 
O vereador Otair Moreira 

revelou ontem que seu nome 
não deve ser apresentado pelo 
PTB para concorrer a 
Assembléia Legislativa. Ele 
lembrou que Milton Lopes, que 
concorre a reeleição, e 
Deoclides Macedo, ex-prefeito 
de Porto Franco, serão os 
nomes apresentados pelos 
trabalhistas. Inteligente, e 
aproveitando o furdunço do 
PMDB, ele coloca o Partido a 
disposição do prefeito Ildon 
Marques. 

Davi e 
Macedo 

Em Imperatriz, o deputado 
federal Davi Alves Silva 
apresentará o vereador João 
Macedo, como seu candidato a 
deputado estadual. Dessa 
forma, Macedo está a um passo 
da Assembléia I^egislativa. 

Plano de 
Segurança 

Mas, o elevado índice de in- 
segurança constatado em agos- 
to, nào deve ser creditado ape- 
nas ao famoso mês. E preciso 
colocar em prática, um plano 
de segurança para o Estado. 
Do jeito que vai. chacinas còn- 
tinuarào a acontecer sem que 
os culpados recebam alguma 
pena. 

X 
Curto e Grosso 
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Hoje tem inspecionante em João Lisboa. É o começo da MA 122. 

What? O quê? Raimundo Cabeludo de saia? É brincadeira. 

Segura o "lldào", o homem joga para definir. 

Esse negócio de jogo de comadres nào é praia do prefeito de Imperatriz. 

Ou o PMDB decide quem é seu líder, ou Ildon Marques muda de sigla. 

A programação musical do Programa Thompson Mota é de arrebentar. 

A boa música no rádio AM, junto com a informação. 

Uma boa combinação. 

E só ligar na Rádio Capital, das 11 hs ao meio-dia. 

Decepcionante. Itinerante. Inspecionante. 

Domingo é dia de Copão Maranhão do Sul. 

E PUC está mais calado. E muito mais quieto. 

O homem largou as viagens. 

Estava com a imagem muito boa nos estrangeiro ... 

... Enquanto assistia a derrocada de sua popularidade no Brasil. 

Agora. FHC vai ter que aturar Lula-Brizola-Arraes nos seu calcanhar. 

O furdunço vai ser grande na eleição presidencial do próximo ano. 

Aquele abraço para Sálvio Dino, presidente da Amsul. 
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Estudantes de João Lisboa comemoram a Indendência do Basil 

A Secretária de Educação divulgou esta semana a programação alusiva a semana da Pátria 

A secretária de educação do 
município de João Lisboa, 
professora Fátima, divulgou a 
programação das escolas da 
Rede Municipal de ensino para 
o dia 7 de setembro, a 
programação é válida também 
para às escolas estaduais e da 
rede particular. 

As comemorações pela 
Independa, sendo os desfiles 
ou concentrações como 
acentuou a secretária, tiveram 
início dia 03 no povoado de 
Capemba D'Agua, quando os 
estudantes da escola local 
participaram de uma 
programação com palestras e 
um desfileas. 

Nesta quinta feira, o desfile 
foi realizado no povoado de 
Mussambè, sendo que nesta 
sexta feira o desfile 

acontecerá no Centro dos 
Carlos com alunos da escola 
Marly Sarney e Manoel 
Siriqueira a partir das 8:00Hs 
da manhã; na véspera do dia 
da Indepedência, o desfile 
acontece em Bom Lugar e 
reunirá os alunos das escolas 
Benedito Leite, Oldacy Jorge 
Vieira, também no horário das 
8: OOHs. 

A secretária informou que 
no dia 07 domingo, o desfile 
será na sede do município, 
onde estudantes de 15 escolas 
das rede municipal, estadual e 
particular estarão juntos 
naquele que está sendo 
preparado para ser o maior 
desfile dos últimos anos. 

A primeira dama do 
município de João Lisboa, 
lolete Dino, segundo informou 

a secretária de educação, 
também participará de todas 
as solenidades, ele se fará 
acompanhada pelo chefe do 
executivo joãolisboense, 
Sálvio Dino, que já anunciou a 
entrega de material e 
fardamento escolar, aos alunos 
da rede municipal; segundo 
Fátima, a doação será feita 
principalmente no interior 
onde se concentram o maior 
número de famílias carentes. 

A secretaria de educação 
está ultimando todos 
ospreparativos para que o 
desfile do próximo domingo 
aconteça com a maior 
normalidade. Fátima, por fim, 
manifestou sua vontade em 
contar com o apoio da 
população de João Lisboa no 
evento 
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lolete Dino, distribui material fardamento escolar 

Senado vota pelo fim do segundo turno 

Entre as medidas aprovadas, os senadores proibiram os magistrados de definirem eles próprios suas regras para 

aposentadoria, mas não tocaram na previdência dos congressistas 
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fim de do IPC senadores, segundo turno, permanência 

A Comissão de Constituição 
e Justiça do senado aprovou a 
Reforma da Previdência coma 
apresciação das propostas de 
mudança, mas foi mantida a 
regra geral. 

Fica valendo o período de 
contribuição conciliado ao limite 
de idade, so seja, homem com 
60 (Sessenta) anos de idade e 
31 (Trinta e um) anos de 
contribuição, e mulheres com 
55 (Cinqüenta e cinco) anos de 
idade e 30 (Trinta) de 
contribuição. 

Entre as mudanças 
aprovadas pelos senadores, 
está a que impede aos 
magistrados de definirem suas 
próprias regras de 
aposentadoria. 

Também foi retirado do texto 
o artigo que acabaria com o 

Instituto de Previdência dos 
Congressistas- IPC. 

A expectativa do líder do 
governo Élcio Alvares é de que 
a votação da Reforma da 
Previdência seja concluída no 
senado ainda neste mês. 
Depois disso, a prposta retorna 
a câmara. 

O senado também aprovou 
o fim de segundo turno nas 
eleições para governadores e 
prefeitos. A proposta de 
emenda constitucional aprovada 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, mantém o 
segundo turno para a disputa a 
presidência da República com 
modioficações. 

Segundo as novas regras, 
paragovernandores e prefeitos, 
será eleito em primeiro turno o 
candidato que obteivar 45% dos 

votos válidos, se a diferença de 
votos entre os candidatos for 
superior a 10 pontos 
percentuais, haverá segundo 
turno. 

Dentre as propostas 
aprovadas pelos senadores 
durante esta semana, uma está 
repercutindo:" senado proibiu 
os magistrados de elaborarem 
suas próprias regras de 
aposentadoria,um ponto até 
então intocável, e entre os 
magistrados o assunto,está 
sendo muito discutido, existe 
até setores que manifestaram 
diretamente seu 
descontentamento para com a 
medida, que para eles não é 
justa, já que os magistrados 
sempre tomaram eles próprios 
essas decisões de forma que 
não prejudicassem a união. 

Câmara aprova novo código nacional de trânsito 

O texto foi mantido praticamente na íntegra, as multas de trânsito terão aumento médio de 50% 

A câmara dos deputados 
aprovou o Código Nacional de 
trânsito, o texto foi mantido 
praticamente na íntegra, isso 
significa que as multas terão 
um aumento médio de 50% e 
dependendo da infração, o 
motorista poderá desembolsar 
quase mil reais, também foi 
mantido o artigo que 
transforma em crime o que 
agora é apenas uma 
contravenção podendo levar 
para a cadeia o motorista que 
dirigir embriagado ou aquele 
que participar de rachas, a pena 
é de seis meses a dois anos. 

Os deputados não alteraram 
os artigo que cria a carteira 
provisória de motorista, uma 
carta de habilitação definitiva, 
só será concedida depois de um 
ano ao motoriata que durante 
esse perúxlo não tiver cometido 
nenhuma infração de natureza 
grave. 

O novo código nacional de 
trânsito também prevê multa 
para o pedreste que ultrapassar 
fora da faixa; o texto aprovado 

também obriga as montadoras a 
adaptarem nos carros o 
equipamento de segurança 
Erbeg, e elas terão um prazo de 
dois anos para se adaptarem às 
exigências da nova lei, as 
montadoras também terão que 
incluir nos carros o Catalizador 
para o controle de gases 
poluentes. 

Anova lei de trânsito entra em 
vigor 120 dias depois de ser 
sancionada jielo presidente da 
república. 

Para os deputados, a nova lei 
coibirá os acidentes no trânsito, 
isso por que o novo código adota 
medidas tanto para motoristas e 
pedestres, além das inovações 
que surgirão nos automóveis, 
{)ara a segurança de motoristas e 
passageiros. 

Entidades ambientalistas 
elogiaram a novo código nacional 
de trânsito, para eles os 
deputados tomaram uma grande 
decisão ao aprovarem a instalação 
de Catalizador nos automóveis 
para controlar os gases 
poluentes. 
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Imprudência no trânsito custará cáro 

Vende-se uma excelente casa 

na rua Tupinambá, 2509, 

mo ao conjunto C entral 

com garagem para vários 

2 salas, í copa, cozinha 

ios embutidos, 2 

os, sendo um com 

butidos, banheiro 

dependência de 

empregada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área de 

lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Área totaj: 1.032 metros 

quadrados. Área construída: 330 

metros quadrados 

Síií 

Hospital Santa Maria 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 
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J ackson Lago deixa 

merenda escolar apodrecer 

A deterioração de grande 
quantidade de merenda 
escolar destinada aos colégios 
da rede pública municipal de 
São Iaiís levou a secretária de 
Educação do Município, Célia 
Costa, a pedir abertura de 
sindicância para apurar as 
responsabilidades pelo 
estrago do produto. A 
merenda estragada está 
estocada em um armazém da 
Companhia Maranhense de 
Desenvolvimento Agro- 
industrial e Abastecimento 
(Codea), localizado no 
povoado Santa Bárbara, 
próximo ao Parque 
Indepehdência. 

Segundo a secretária Célia 
Costa, até a reportagem ser 
levada ao ar por uma emissora 
de TV, na ullima Segunda- 
feira. a Prefeitura linha 
conhecimento da qualidade 
do produto estocado no 
armazém da Codea. 

() secretário adjunto da 
Semed e presidente da 
( omissão de Sindicância, 

Valdair Costa, explicou que a 
merenda escolar que se 
encontra estragada foi 
adquirida ainda na 
administração da prefeita 
Conceição Andrade, em 
dezembro do ano passado. 

"O prazo de validade era 
apenas de quatro meses" — 
disse Valdair Costa, enfatizando 
que o tempo era muitopequeno 
para a distribuição do produto. 

A Comissão de Sindicância 
tem If) dias para apurar as 
responsabilidades e se for o 
caso até pedir o ressarcimento 
pelos prejuízos. Segundo 
Valdair, pode Ter havido 
irregularidades na compra dos 
produtos. 

Valdair Costa adiantou que 
mesmo com o desperdício, 
nenhuma das 12!» escolas 
municipais deixou de receber 
a merenda escolar. O repasse 
de Iodos tis produtos vem 
sendo feito normalmente. 

Ate agora, a Semed ainda 
não sabe a quantidade de 
merenda escolar que foi 

m 

Jackson Lago administra mal a merenda em São Luís 
inutilizada no depósito. Mas Secretaria Municipal de 
adianta que produtos 
estocados, como feijão, arroz, 
biscoito e até óleo não servem 
mais para o consumo. 

A próxima licitação para 
compra de merenda escolar já 
está sendo providenciada pela 

Educação. Alimentos //; 
natura também devem ser 
adquiridos, como hortaliças e 
frango. Pelo menos de dois em 
dois meses uma nova 
aquisição de merenda é feita 
para atender a demanda. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

De segundd d 

sextd 

às 07h00 d d 
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DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTRÉIA, 

A PARTIR DAS OBflOO 
1 • .V " MM # £ y ÍÍM // 

Domingo 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 
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Ficou kícíI dizer: "enfim só«" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frí^obar, música e telefone. 

¥ 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. . 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 > Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Poyo 

m ai A A ^ mm» i m ' ■■ ^ . ■ m ma 
das lOhOO às 11 h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: FRANCISCO DO VALE 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

batom e sapato alto, caso a 
governadora Roseana Sarney 
conclua a MA 122 interligando 
Gameleira a Amarante. 

Disquete 
da Comunic 

Paulo 
Ricardo 

S 
m 

Está muito badalado o 
show Paulo Ricado, que 
acontece no Bic, numa 

promoção da Terra FM. O ex- 
vocalista RPM ainda guarda 
uma legião considerável de fãs. 

Raimundo 
explica 

Ontem, a Nativa FM. no 
Programa Arimatéia Jr. 
entrevistou o ex-prefeito de 
João Lisboa, Raimundo 
Cabeludo. Fie confirmou que 
vai sair vestido de saia, brinco. 

P^stá o maior furdunço, os 
disquetes da Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de 
imperatriz. 

Muitas vezes é preciso 
copiar novamente as matérias. 
Parece que o cadeirudo está 
atacando os computadores 
daquela assessoria. 

Reforço 
na Comunicação 

Tem gente nova na 
Assessoria de Comunicação. 
Valdalha, piauiense, está 
reforçando o time da Durcila 
Cordeiro, do Luís Carlos, do 
Jaldene, do Henrique, do 
Pinheiro, da Ana. da Digé, do 
Aurino Brito. 

bem vinda. 

Lindo 
G/7 

O jornalista Gil Carvalho, 
leia-se Sistema Mirante local, 
estava todo nos panos, durante 
a visita da governadora 
Roseana Sarney a Imperatriz. 
Amante das camisas polos, Gil 
foi obrigado a entrar nos 
rigores dos trajes. 

Fera 
Capital 

A Equipe de Esportes da 
Rádio Capital AM está 
transmitindo três campeonatos 
de forma simultânea. Quartas 
e sábados, Renilson Sousa e 
equipe fazem a cobertura do 

Brasileirào, série "A". 
Quinta-feira é a vez do 
campeonato amador da 
primeira divisão. 

Domingo tem Copão 
Maranhão do .Sul. 

Banda 
Maginíficos 

O que antes parecia 
impossível, agora é 
perfeitamente normal. 

TV Capital e TV Mirante 
estão anunciando o mesmo 
show, com a Banda 
Magníficos. 

F mais incrível ainda é 
que o show acontece no Bic, 
o Balneário Iate Clube. 
Como é a natureza! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Prejare-se j)ara viver este 
novo momento que lhe é ofe- 
recido. No tenha medo, seja 
o que sempre foi. 

V da Sorte: 27 

Touro 

A troca de idéias e experiên- 
cias com os amigos pode trazer 
um novo impulso à sua vida 
neste momento. 

N- da Sorte: 40 

Câncer 

Leão 

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

Ny da Sorte: 13 

Libra 

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

N9 da Sorte: 10 

Sagitário Aquário 

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

N9 da Sorte: 54 

Virgem 
fíl 

Escorpião Capricórnio 

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

N9 da Sorte: 29 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Cuidado, 
não é a hora de se prender ain- 
da. 

N9 da Sorte: 13 

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

N9 da Sorte: 60 

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

N9 da Sorte: 33 

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

N9 da Sorte: 40 

xWA 
XWA 

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

N® da Sorte: 23 

P O Peixes 

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

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12;30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarkel 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- T Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2B Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no l>ar 
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 Fulsal - 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 Òmega 
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 Inlerpró- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Manoel Alencar e o belo 

Sérgio Ricardo 
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Em close para esta coluna, o 

deputado estadual Manoel Ribeiro 

1 

Rafael Carlos Calletti e o secretario 

da Fazenda, Antônio Pereira 

X 

li íísi 

;lii •M6W- 
1 

>• 

íx: 
m ■ m- 

m mm -XÍ 

Momento de descontração de Laércio 

Vasconcelos, Solange Pereira e Joanita Sampaio 

■ ■ ÜH .í: 
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Francisco Carvalho e Antônio (Baconco do 

Brasil) e esta colunista 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba "'sr 
ia 

Cursos: 

Medlclna/Odontología/Farmácia Ü Bloquímlca/Dlreíto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura ti Urbanismo/Turismo ti Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoltviA no Maranhão 

09S~ 738^086 

CZty»*\fR.i*àiCx\ 
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Capital 

Social 

Linda veloso 

Com mul+o su-oe-sso |"oi realizado cvesfe j-ÍLval de 

semcma a. exposição |:o+o0^ã|ieo das seLvkoL-as de Lvossa 

sooiedadey uma promoção do eolunis+a ^fonos Ribeiro^ 

ia a opor+uiAidade j^oi o^ereeido um jau+ar> acou+eeeu uma 

palestra eom o elrurglão plãs+ieo doutor Carlos 

Silveira. Vãrios sorteios^ erv^im^ uma uoite a-0ra-da-bi- 

y' - 

:ÍÍ 
m 

mÊÊ 

I 
is-si-ma! 

"Ürio simpãtieo formado pelos medi aos doutor Caros 

T^morimy doutor TVliltou Lopes e doutor ^Audre Pauliuo^ 

uomes comprometidos com o |uturo de Jmperatri^ 

aáfceé e £eát<u 

As simpáticas ^Jcxcjueliue e yVlaria Leorvia posaram com 

o |otÓ0 ra|o yV\arcelo Prado para as lervtes desta 

coluuista. Couj-ira o clil< 

*As ma-ra-vi- IKo -sas senkoras brilKaram como o sol e 

em seus momentos de maiores recatos^ çue balançaram 

' vários coretos no jantar or0anÍ2ado pelo colunista 

ç/o nos "Ribeiro no Restaurante da People. 

*De pois de um jjnal de semana na Jlka/ onde se 

encontrava jazendo uma prova de título de Cspecialista 

em C\inecolo0Ía e Obstretrícia no "Hospital 

LAniversitárioy retorna a nossa cidade o maravilhoso 

medico doutor Rui Ciuilherme, çue dá início as suas 

atividades profissionais. 

* O competente médico doutor yMarcelo Feitosa viajou 

nesta 0uarta-feira para São Paulo, onde participa da 

JP pornada yVlcdica Sul me ri ca na de Flisteroscópia, 

retornando no próximo domin0o com muitas novidades 

para sua Clínica Fértille. 

C só a0 uardar e conferir! 

bolos com técnicos 

argentinas/ trabalkos com glacês e 

cremes pata conteitar. íSste será o 

curso ministrado pelo professor 

jAIexandre Bispo Que tal 

você fa^ier sua inscrição e 

participar. Ligue para 721-4879/ 

yale com a promotora do even+O/ 

senkora Xura. 

m 

Beleza em dot>e dupla, pustino Ciusmão e Cvetc, p 

constante nas noites imperatrizenses 

ar 

'Jértik 

Clínica de Çinecobgia e OSstetrícia 

Pré^Natail, JEstejniUdade Coimjiutgal,. Pirevemição do Câimoeir 
^ (Giumecoilog-ico, ViisieoiiaipaFoscojpiuai,. Viidoocolposcopíiai,. 

VüdeolbilsterosçopiU, Ukraisoimogiraifda.- Ateimde todos os coinivêmulos.. 

Rua Paraíba, 708 - Centro - Telefax - 723-2380 / 722-3795 

Dr. Aniélio Marques Drfl. Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2919 

VENHA A CAPfU VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PRFÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL F ORD 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 

 g Fo mi: (WS) 73 2-1112 Fa v: ((198) 711-íé66 
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Francisco do Valle 

Hão acredita 
O prefeito de João 

Lisboa Raimundo 
Cabeludo afirmou em seu 
canal de comunicação que 
não acredita na conclusão 
das obras anunciadas pela 
governadora do estado 
Rosena. De acordo com 
Cabeludo a conclusão MA 
122 é mais uma enganação 
política. Vamos aguardar 
para conferir! 

PMBD 
Derramaram um litro 

de.gasolina nas ortias do 
PMBD e saíram de perto. 
As denúncias de filiação 
paralela, e os constantes 
roubos dos imóveis na 
sede do partido fez com o 
secretário Silvio Macedo 
colocasse a boca no 
trombone. 

Acusação ^ 
Várias acusações estão 

sendo feitas diretamente 
ao vereador André Paulino 
D' Albuquerque, líder do 
partido no Casa Dorgival 
Pinheiro de Souza. Por 
outro lado o vereador se 
defende das acusações 
alegando que vinha 
alertando aos filiados e ao 
presidente do partido 
sobre o abandono em que 
se encontrava o PMDB. 

Reviravolta 
Dentro das próximas 

horas deverá haver uma 
reviravolta geral dentro do 
PMDB. O prefeito Ildon 
Marques de Souza, 
afirmou em uma recente 
entrevista que não aceita 
permanecer no partido da 

forma que ele vem sendo 
conduzido. Uma coisa é 
certa. Ildon Marques deverá 
mais uma vez sair por cima 
nesta historia. 

Otair 
Moreira 

O vereador Otair Moreira 
chamou atenção para a visita 
da governadora do estado ao 
populoso bairro do Bacuri. 
De acordo com o parlamentar 
o governo do estado pretende 
dar estrutura ao bairro assim 
como estender melhorias nas 
ruas do Parque do Buriti e 
adgências. 

Empurrão 
Para que o bairro do 

bacuri seja todo pavimentado 
basta apenas um empurrão 
do prefeito Ildon Marques 
para o início das obras. Todo 
o material necessário para o 
serviço de pavimentação e 
saneamento básico já está 
armazenado em Imperatriz. 

Campeonato Amador 
O Campeonato Amador de 

João Lisboa terá início neste 
próximo final de semana. A 
informação é do Seéretário da 
Sedei - Euripedes Batista que 
vem desempenhando um 
bom trabalho a frente da 
secretária. Baresi e 
Internacional fazem a 
preliminar de João Lisboa e 
Comercial domingo no 
Estádio Cafeteirão. A partida 
preliminar está prevista para 
às 14h()0 com transmissão da 
Super Equipe da Galera. 

Sai Linhares, 
Entra Melo 

O comandante da Polícia 

Militar do Estado coronel 
Manoel de Jesus Moreira 
Bastos anunciou 
definitivamente a saída do 
tenente coronel Emir 
Linhares do comando do 2° 
BPM. 

De acordo com o 
comandante da Polícia do 
Estado, o major Francisco 
Melo da Silva assumirá o 
comando da PM de 
Imperatriz no dia Io de 
dezembro. 

Batatinha 
Com o afastamento 

definitivo de Edmar Pereira 
do comando técnico da 
Seleção de João Lisboa, o 
selecionado da gameleira 
está a procura de um novo 
treinador. Estevão Leão 
(Batatinha) é um dos técnicos 
que está na mira dos 
dirigentes. Batatinha tem 
uma longa história no futebol 
local, e acima de tudo é pé 
quente e bastante 
responsável. 

Guerra 
fiscal 

A "guerra fiscal" entre os 
estados será debatida por 
subcomissão da CAE que se 
instalou ontem, enquanto a 
Comissão de Educação 
realiza audiência pública para 
discutir o projeto que 
autoriza a concessão de apoio 
financeiro ao Distrito Federal 
e aos municípios que 
instituírem programa de 
garantia de renda mínima 
associado ã educação. O 
governador do Distrito 
Federal, Cistovam Buarque, é 
uma das autoridades 
convidadaas para a audiência. 

Deu na Imprensa 

l m m 

Que a governadora Roseana Sarney não 

está preocupada se o ex-prefeito de João 

Lisboa, Raimundo Cabeludo, vai ou não 

vestir saia com o cumprimento do anúncio 

da governadora da pavimentação da MA 

122. Programa Cidade Agora. 
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O empresário Jurandir Teixeira, também e leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Como fica a situação do PMDB? 

Ildão vai pedir o boné? 

Ou vai dar um pontapé? 

Quem são os porcos? 

Cabeludo vai mesmo desfilar vestido de mulher? 

Como fica a situação dos incomodados? 

Sálvio não é mais o poeta da multidão? 

Quando é que o deputado Paiva vai fazer alguma coisa? 

Quem matou Renato Moreira? 

O galho só quebra do lado mais fraco? 

A MA 122 vai mesmo ser construída? 

Quem ganha a questão. Luciano ou Tinoco? 

Limão com Mel, ou uma Duelo com Limão... 

Flamengo ou Fluminense? 

Madeira ou Davi? 

Quem lidera. Deusdete ou Alfredo Nunps? 

Bandeira ou Dino? 

Galletti ou Sena? 

Batatinha ou Hélio Torres? 

Linhares ou Melo? 

Sanches ou Macedo? 

Bom dia. 
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O* Fantamfw ^minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

03-0peradores 

de moto serra 

Ol-Operador de 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

02-Patroleiro 

de base 

02-Promotoras 

01 Vendedor 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CoUoR QUER SER 

CANdidATO EM 98 

" A decisào da maioria dos ministro do Supremo Tribunal 
Federal, que o absolveu das acusações de corrupção, será o 
principal argumento do ex-presidente Fernando Coílor na ação 
que encaminhará àquela corte de justiça para reconquistar o 
direito político de ser candidato nas eleições em 1998." 

" Fie já pediu a seu advogado, Fernando Neves, quecontacte 
com criminalistas e constitucionalistas para iniciar a ação. A 
recomendação de Collor é a de que a estratégia de sua defesa 
seja fundamentada nos próprios argumentos do CTF. Outros 
advogado estão sendo contactados em Brasília." 

(Notícia publicada na página 2 do jornal correio Braziliense, 
edição de 1/9/97. Página editada pelo jornalista Cleber 
Praxedes). 

DRA . ShEyU 

Mercado- 

'fívxaaceÃro- 

PoUpANÇA 
Hoje 1,25% 

Amanhà 1,25% 

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

UfÍR (FecIeraI) 

Setembro/97 RS 0,9108 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

"etembro/97 R$ 09,11 

UFr (EstaíJuaI) 

Setembro/97 R$ 20,21 

UPC (FecIeraI) 

Setembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,12 

* Turismo  R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 04.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 04.09,97 

   11,45 
SaUrío Mínímo 

Setembro/97 R$, 120,00 

SaUrío FamíLía 

Julho/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

QUINA 

Dezenas do concurso 329 da QUINA: 
07, 12, 36, 39, 50. 

REMÍ RíbEÍRO 

Circulando desde ontem na cidade, revendo correligionários 
políticos e velhos amigos, o presidente em exercício do PMDB 
estadual, Remi Ribeiro. 

Foi chegando e encontrando a notícia veiculada ontem por 
este jornal, sobre o provável desligamento do prefeito Ildon 
Marques de Sousa das fileiras do partido em imperatriz. 

SuperSena 

Dezenas do concurso 126 da SuperSena: 
01, 10, 13,25,41,45 

Destaque também hoje, para a Dra. Sheyla Belchior, que 
acaba de participar em São Luis, de um curso de seis meses 
promovido pelo Estado. Fonoaudióloga, integrada à equipe da 
Otorrinocenter, Dra . Sheyla participou de curso do curso de " 
capacitação para profissionais da Educação Especial", 
juntamente com uma equipe AI)Al, liderada pela diretora 
Ivanilde. No próximo dia 13, Dra. Sheyla estará novamente em 
São Iaiís para ministrar um curso de Letras de 40 horas. Vale o 
registro. 
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TORNEIO CONFIRMADO- Magistrado e sócio da primeira 
escolinha de futebol de Imperatriz, o Juiz de Direito do 
Fórum, fernando Mendonça, que esteve aniversariando no 
dia 29 de agosto, confirmou sua presença no torneio que 
será realizado amanhã, sábado, a partir das 9h no 50° BIS, 
em sua homenagem. A competição interna do Marwel 
homenageia também os seguintes sócios especiais: Leonardo 
Dantas, filho do Comandante Diógenes Dantas, que 
aniversaria amanhã, e o Juiz de Direito, José Américo Abreu 
Costa, aniversarainte da próxima terça-feira, 9. O presidente 
Moreira Silva destaca que serão também alvos de 
homenagens, as seguintes personalidades: Ten. Cel. 
Linhares, do 3° BPM; lido Eugênio Costenaro, da 
Laminadora Paraná; Dr Neto, da Secretaria da Fazenda do 
Estado e Dra. Luzia Madeiro Nepomuceno, Juiza da Vara da 
Infância e da Juventude de Imperatriz. Na foto de Moreira 
Silva, o prefeito Ildon Marques de Sousa e o Juiz Fernando 
Mendonça, prestigiam solenidade no 509BIS, presidida pelo 
comandante Diógenes Dantas Filho. Vale o registro. 

Humor 

Papo de casal: 
- Essa empregada é uma ladra! Roubou duas 

toalhas de banho. 
- Manda a sem-vergonha embora por justa 

causa! Quais foram as toalhas que ela levou? 
- Aquelas que a gente pegou no hotel de Poços 

de Caldas! 

(Playboy/,Abr/92). 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Gefúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € NOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740, Centro, fone: (098) 723.2323, fax: (098) 723.110'. 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

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

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

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos c Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 74n. fone: (098) 723.2788. 

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

CANTINAS 
DONVITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

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

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

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

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

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

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. 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  

1 f) Materiais para 

ÚÁSl/j/lJ/j, «entório, escolar, 
IMDbobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

í ■ 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
/ 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias c Atendimento á propriedade rurais 

IA IMPERATRIZ 
h* p. Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 

^ (rrsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

José lopes do Gênio Mario dos Santos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro • Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Executivo vai reestruturar programas para ampliar atendimento 

O prefeito Ildon Marques determina a Secretaria de Saúde que amplie programas de atedimento, 

principalmente na área de odontologia. 

O prefeito Ildon Marques 
entende que saúde éum direito 
social fundamental, essencial 
para possibilitar que a 
população tenha uma 
qualidade de vida digna. E com 
esse pensamento, tem 
determinado a Secretaria de 
Saúde do município, 
reestruturação dos Programas 
já existentes e implantação e 
execução de novas ações para 
melhorar e impliar o 
atendimento à comunidade 
carente. 

Dentro do projeto "Bacurí, 
eu acredito!", a população está 
respondendo questionário 
sobre: Sáude Bucal, Diabete/ 
Hipertensão, Zoonoses, 
Tuberculose, Hanseníase, 
Planejamento Familiar, DST/ 
Aids, Saúde mental e Meio 
Ambiente. Com o 

encerramento previsto para 
esse mês, o projeto 
possibilitará à prefeitura e por 
meio da Secretaria de Saúde do 
município condições de traçar 
o diagnóstico do bairro e 
intensificar o funcionamento 
desses programas,buscando 
dados concretos quanto a 
incidência desses problemas. 

Sáude Bucal é um dos 
programas desenvolvidos e 
que será intensificado, 
principalmente com 
campanhas de prevenção de 
cárie dentária com aplicação de 
flúor e orientação de como 
escovar os dentes e mantê-los 
saudáveis. A situação de saúde 
bucal da maioria dos brasileiros 
é caracterizada por grandes 
problemas de cáries e doenças 
da gengiva, e a secretaria de 
saúde do município reconhece 

que em Imperatriz isso não é 
diferente. 

Nos próximos três dias, o 
Centro de Saúde Três Poderes 
prestará atendimento 
odontológico a comunidade, a 
exemplo do que já ocorre no 
Vila Nova, Santa Rita e Cumarú. 
Segundo informações do 
administrador interino Tarcísio 
Lopes, o Centro de SaúdeTrês 
Poderes está concluindo a 
instalação do consultório 
odontológico e ficará a 
disposição da população. 

A Secretaria de Saúde vai 
intensificar ações preventivas 
contra cárie e doenças da 
gengiva,ostipos mais comuns 
de doenças da boca. E está 
ampliando também as opções 
de tratamento com a instalação 
denovos gabinetes 
odontológicos. 
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Carlos Amorim, secretário municipal da saúde 

Comissão aprova projeto de renda mínima 

Substitutivo rompe elos do círculo vicioso da pobreza ao beneficiar famílias que mantenham 

os filhos na escola 
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hmília e Supliciy, atentos aos trabalhos na Comissão de Educação 

A Comissão de Educação, 
presidida pelo senandor Joel 
deHollanda (PFLrPE), aprovou 
o substitutivo da senadora Emília 
Fernandes (PDT-RS) a projeto 
de lei da câmara que autoriza o 
executivo a conceder apoio 
financeiro ao Distrito Federal e 
aos município que instituírem 
programa de de garantia de 
renda mínima associado a ações 
sócios-educativas. 

Conforme o substitutivo, 
deverão ser beneficiadas às 
famílias que entre outros 
critérios, tenham filhos de atél4 
anos e comprovem a freqüência 
escolar. A matéria que traminta 
em conjunto com projetos de lei 
de autoria dos senadores José 
Roberto Arruda (PSDB- 
DF),Ney Suassuna (OMDB-PB) 
e Renan Calheiros (PMDB-AL), 
também recebeu substitutivo na 
Comissão de Assuntos 
Sociais,elaborado pelo senador 
Lúcio Alcântara (PSDB-CE) 

Caberá agora à Comissão de 
Assuntos Econômicos emitir 
parecer sobre as proposições. 

Pelo texto de Emília 
Fernandes, os recursos federais 
serão transferidos mediante 
convênio com o município ou 
estado, que estipularão controle 
de fiscalização do programa 
municipal e a instituição de 
programas de treinamento e 
aperfeiçoamento para seus 
beneficiários, com vistas à sua 
melhor inserção no mercado. 

O substitutivo prevê, a partir 
do nono ano, a universalização 
dos programas à famílias em 
todo o Brasil, que, mesmo não 
tendo crianças de até 14 anos, 
não possuam o suficiente para 
a sobrevivência, e contém 
procedimentos que atestem a 
freqüência escolar. 

De acordo com Emília 
Fernandes, o programa de 
garantia de renda mínima seria 
uma solução, ao garantir às 

famílias que dependem do 
trabalho desses menor/s: 
condições para que e- > 
freqüentem a escola, '..a 
conceder às famílias mais 
pobres o direito a um 
complemento de renda 
associado a freqüência escolar, 
o projeto rompe com um dos 
principais elos do círculo vicioso 
da pobreza", observou. 

Emília estima que o 
programa custaria 
aproximadamente R$ 3,4 
bilhões. Se todos os municípios 
adotassem o programa de 
renda mínima, a contrapartida 
da União, de 50% seria de R$ 1,7 
bilhão. No primeiro ano de 
adoção, a dotação seria de R.$ 
340 milhões. 

O senador Waldeck Ornelas 
(PFL-BÀ), Coutinho Jor' 
(PSDB-PA), Sebastião Ro" 
(PDT-AP) e Eduardo Suplicy 
(PT-SP) elogiaram o substitutivo 
da senadora. ^ ^ • "í • C/UCio Aicaiuara trbun-c n;. uma solução, ao garantir as da senadora. 

y vaixa facilita pagamento da casa própria 

A partir de agora a prestação da casa própria pode ser paga em qualquer agência da rede bancária. 

As prestações da casa 
própria que vencem a partir do 
dia 11 de setemebro poderão 
ser pagas em qualquer 
agência da rede bancária. Esta 
é uma medida da Caixa 
Econômica Federal para 
facilitar a vida de 1 milhão e 
260 mil mutuários, que 
corapoem sua Carteira. Além 
disso, o pagamento poderá 
continuar sendo feito através 
de débito em conta corrente 
mandtida na Caixa ou na rede 
lotérica, que também está 
recebendo as prestações 

A Gerência de Area de 
Crédito Imobiliário -GEAC1 
informou que determinou na 
última sexta feira, dia 29, que 
asnovas guias de cobrança, 
com código de barras, fossem 

impressas e distribuidas aos 
mutuários. 

A medida inseri-se no 
contexto das ações que vêm 

^sendo desenvolvidas pela 
Caixa para produzir a 
inadimplência e estimular a 
adimplência, tais como: 
estímulos para a quitação 
antecipada doscontratos com 
FCVS; vantagens adicionais 
para a quitação dos contratos 
com juros igausi ou inferiores 
a 6%, renegociação dos 
contratos da Carteira 
Hipotecária com incorporação 
da dívida ao saldo devedor, 
com apliação do prazo de 
pagamento, dispensa de 
jurosmoratórios e substituição 
da Tabela Price pelo Sistema 
deAmortizaçãoConstante- 

SACRE; e liquidação de 
contratos da 
CarteiraHipotecária- pessoa 
física assinados até 30/06/94, 
com 25% de desconte. 

A Caixa, além disso, 
reduziu toda a sua burocracia 
na compra da casa própria, 
tornando-se a instituição 
financeira com o menor índice 
de exigências. No mesmo 
sentido, obteve redução das 
cartoriais no Rio de Janeiro, 
Ceará, Pernambuco, Paraná e 
São Paulo. 

Outra vantagem que a Caixa 
oferecerá aos seus clientes é 
o novo recibo de pagamento. 
Com ele, a Caixa pretende 
diminuir as filas para o 
pagamento das prestações. A 
estimativa é que os pontos-de- 

vendas recebam, 
aproximadamente, 50% dos 
pagamentos, a rede bancária 
receba 20% e a rede lotérica, 
30%. 

O novo extrato de 
pagamento, agora mais 
completo, fornece 
informações adicionais do 
contrato, com destaque: Doze 
últimos pagamentos contendo 
a data de vencimento, a data de 
pagamento, o valor devido, o 
valor pago e as eventuais 
deferenças de pagamentos 
anteriores atualizadas; Valor 
dos juros do mês, apurado com 
base no saldo devedor do mês 
e a taxa de juros de contrato; 
Valor da amotização da dívida 
no mês de refência. podendo 
ser positivo ou negativo e é 

calculado pela diferença entre 
o valor da prestação e o valor 
dos juros do mês; Saldo 
remanescente do FGTS para 
utilização no pagamento de 
parte da prestação. 

E importante que os 
mutuários estejam atentos ao 
prazo de pagamento e aos 
locais indicados no recibo, no 
caso de atraso das prestações, 
e também às orientações que 
constam no verso. 

Os 12 mil mutuários do 
Sistema Hipotecário continuam 
impedidos de pagarem na rede 
bancária. Isso devido algumas 
dificuldades e era função dos 
custos de otimização do 
sistema operacional que 
controla estes contratos. 

A Caixa está enviando um 

"folder"com a chamada 
"Descubra como aproveitar 
melhor o seu tempo"para 
todos os mutuários que estão 
em dia com o pagamento da 
prestação e para aqueles com 
até duas prestações em atraso. 
O "folder"mostra o modelo do 
novo recibo de pagamento com 
explicações de campos. Além 
disso, contém um formulário 
destacável de autorização para 
débito em conta da prestação. 

O mutuário que tem conta 
na Caixa pode requerer o 
débito de sua prestação, sem 
nenhum custo adicional, e a 
Caixa encarrega-se de, no 
vencimento, descontar o valor 
correspondente, facilitando 
ainda mais a vida dos seus 
clientes. 

ÍLTST Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

-'V 

-^,5 - 
Central de Atendimento Rxpresso, Açailândia. além de transportar passageiros, oferece 

_ - v : também o tranporte de carga è encomendas no Maranhão e outros ao Cliente Ivstadosdo País. 
Expresso Açailândia, tranportando cargas o encomendas com 

: ; pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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BÊC ' O poÍNT do seu FínaI de semana 
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Restaurante S/C 

COM CARDÁPIO 

KCm € CXAMC 

GRATUITO 

mrnm 

ATENÇÃO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

REMIDO A PARTIR DA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 1997. 

IMPERATRIZ, Io DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 

BIÇ tjuestãú à km/josto 

De segunda a sexta: 

\ Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equjpe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

m 
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Conor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h()0 às IlhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson Mota 

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

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

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

wats de potência 



■ - i v/ -i esporte ui sexta-reira, Ub fle setembro de 1997 JL/Uiiui ic^puiiòavv,i. rvciiiio^^x oUUíjd 

Galletti não aceita adiamento de jogo 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João Lisboa 
O time da Gameleira entra 

em crise após o a derrota para 
o time do Galletti , no último 
domingo 31, por 2 x 1 na 
Cidade de Açailândia. O time 
treinado na oportunidade por 
Edniar Pereira, não conseguia 
mostrar dentro de campo o seu 
verdadeiro futebol e sentiu na 
pela a superioridade do 
adversário que conseguiu 
mostrar um bom futebol e com 
a ajuda dos seus torcedores 
venceu o jogo. Para o time de 
João Lisboa só a vitória 
interessa no próximo domingo 
para Continuar sonhando com 
a classificação para a próxima 
fase. Um empate ou uma 
derrota deixa o time da 
Gameleira em situação crítica. 

Edmar 
O treinador pediu para 

deixar o comando técnico da 
equipe de João Lisboa, após 
realizar dois jogos valendo ])elo 
Copão com uma derrota e um 
empate. Bdmar Pereira disse a 
imprensa que deixou o time 
por que não concorda com 
algumas pessoas que queriam 
interferir em seus trabalhos 
tentando escalar jogadores e 
por este motivo resolveu pedir 
para sair do comando do time. 

Edmar Pereira afirmou 
ainda que o elenco que possui 
a seleção é suficiente para 
conquistar ou pelo menos 
conseguir uma boa colocação 
no Copão deste ano. Edmar 
Pereira foi campeão do 
primeiro Copão .quando 
dirigiu o time Maranhão do Sul 
em 92, do então presidente 
Damião Benício. 

Duílo 
() veterano Zagueiro que 

jogou por vários anos no time 
do Imperatriz e também no 
Estado do Tocantins , no 
m o m e n to ene o n tra- se 
entregue ao departamento 
médico , foi indicado pelo 
secretário Eurípedes Batista 
para dirigir ao lado do auxiliar 
técnico Pelé a seleção de João 
Lisboa na seqüência do Copão. 
Duílio e Pelé deverão ficar á 
frente do time interinamente, 
quando o novo técnico for 
indicado. Duílio disse que 
espera se recuperar o mais 
rápido possível para ocupar a 
sua posição na zaga da 
Gameleira e ajudar o time a sair 
da crise , cor . vitórias nos 
próximos jogos. 

Sena 
O representante de 

Imperatriz , pretende pedir 
adiamento do jogo com o 
Galletti que está marcado para 
o próximo domingo as 16 horas 
na Cidade de Açailândia .() 
Sena , vem de um empate em 
3x3 com a seleção de João 
Lisboa e uma vitória 
conquistada no último 
domingo sobre o time do 
Comercial de Dom Elizeu pelo 
placar de S x 0, a maior goleada 

da competição. Jonatas Moura 
e Neudson Claudino após o 
jogo com o Comercial . se 
reuniram para analisar a 
promoção que fizeram de uma 
TV, um Rádio/Relógio e uma 
Bike, descobriram que tiveram 
prejuízo, porque a renda e 
público pagantes foram 
decepcionantes. 

Galletti 
As informações que 

chegam de Açailândia dão 
conta de que o time do Galletti 
não abrirá mão do jogo que 
está marcado com o Sena para 
o próximo domingo valendo 
pelo Copão Maranhão do Sul. 
na Cidade de Açailândia. A 
Diretoria do Gallo, deseja que 
o seu time ganhe ritmo de jogo 
e por este motivo quer jogar 
com o Sena. 

O Time do Galletti ao lado 
do Sena , somam quatro 
pontos em dois jogos com uma 
vitória e um empate. Ror jogar 
em casa domingo o Galletti , 
pretende uma vitima \ )ara ficar 
isolado na liderança do 
campeonato. 

Fluminense 
O Tricolor das Laranjeiras 

, conseguiu um bom resultado 
jogando fora de casa no Estado 
do Paraná empatando em 0 x 
0 com o Atlético no Durival de 
Brito. A Torcida do Atlético 
compareceu em massa , 
incentivando o time , mas o 
mesmo não apresentou um 
bom futebol e não superou o 
seu adversário. No time do 
Flu, o técnico Carbone Jogou 
ofensivamente mas a dupla de 
ataque Paulinho e Rony ,foi 
bem marcada e não conseguiu 
furar o bloqueio adversário. 

Porto Franco 
O Secretário da Sedei de 

Porto Franco Jailson Siqueira 
deverá levar algumas 
novidades para apresentar no 
jogo de domingo na Cidade de. 
Montes Altos , o seu time irá 
enfrentar o Juventus daquela 
localidade. 

O Time de Porto Franco 
não conseguiu apresentar no 
Estádio Paneláo um bom 
futebol e por este motivo o 
técnico Dimas Chaves que 
está suspenso devido ter 
agredido fisicamente o árbitro 
Carlos Magno, deverá mandar 
a campo mesmo da 
arquibancada alguns 
jogadores que serão 
contratados para reforçar o time. 

Internacional 
O Líder isolado do 

campeonato Brasileiro de 97 da 
Série A, com 28 pontos , o 
Internacional de Porto Alegre 
jogará domingo as 16 horas no 
Caio Martins no Rio de Janeiro, 
diante do Botafogo. 

Çristiam artilheiro do 
Campeonato com 11 gols , 
retornará ao time após cimij )rir 
suspensão automática. O Inter 
emj)atou com o Atlético Mineiro 
no último jogo, no Beira Rio. 

Sena quer adiar jogo do próximo domingo 

O Time da Sociedade 
Esportiva Nobre Armações ( 
Sena ) ,no inicio do 
Campeonato Maranhão do Sul 
, quer o adiamento do jogo com 
o time do Galletti. programado 
para o próximo final de semana 
em Açailândia. A infomaçào é 
do presidente da Amsul. Sálvio 
Dino, que não revelou quais os 
motivos que levou o time de 
Imperatriz .pedir o adiamento 
do jogo. 

Ò Patrono do Sena 
Neudson Claudino e o seu 
auxiliar Jonatas Moura , estão 
encontrando dificuldades para 
levar o time ao restante do 
Campeonato. Os dirigentes que 
foram elogiados pelo trabalho 
que estavam realizando frente 
ao time com o projeto Sena 
2000. estão se perdendo no 
tempo . talvez por falta de 
assessoriaou conhecimento de 
como se deve trabalhar um 
iime semi profissional. 
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Claudino que estava bastante 
empolgado com o Sena, após o 
jogo de sábado próximo 
passado dia 30, com a péssima 
renda que obteve, devido a falta 
de divulgação principalmente 
nas emissoras de Rádios que 
cobrem o dia a dia do esporte 
Imperatrizense, ficou 
cabisbaixo e pode deixar 
descer o bonito sonho por água 
abaixo.Sobre o adiamento do 
jogo de domingo , . as 
informações que chegam de 
Açailândia do time do Galletti, 
dão conta que a diretoria não 
aceita o adiamento, afirma 
ainda que se o Sena , deixar de 
ir a Cidade do Ferro , perderá 
de W x ().() Presidente da 
Amsul, prefeito de João Lisboa 
. não quis comentar o assunto, 
sobre o adiamento do jogo, que 
está marcado na tabela da 
primeira fase do campeonato 
para o próximo domingo, as IP 

Chaguinhn uma das promessas do Sena horas na Cidade d( dit 

Duílio e Pelé no comando da seleção 

Secretário da Sedei. indica Duílio e Pelé para dirigir o time de João Lisboa 

f 

Eurípedes indica Duílio no lugar de Edmar 
A Seleção de João Lisboa treinador Edinar Pereira devido 

começa entra em crise antes do 
jogo (pie para as suas 
pretensões é decisivo no 
próximo domingo com o time 
do Comercial de Dom Elizeu. O 

os resultados negativos e a 
pressão que sofreu por parte 
dos torcedores da Gameleira 
resolveu deixar o comando da 
equipe. O Secretário da Sedei. 

Euripédes Batista, que também 
faz parte da comissão técnica 
do time, convidou o jogador 
Duílio que está entregue ao 
departamento médico para 
dirigirem interinamente a 
seleção. Euripédes embora não 
quis afirmar . pretende deixar 
Duílio e Pelé na seleção até o 
final do campeonato. A Seleção 
de João Lisboa tem dois jogos 
no campeonato Maranhão do 
sul, com um empate dentro dos 
seus domínios em 3.x 3 com o 
Sena e perdeu para o lime do 
Galletti pelo Copão no domingo 
31. pelo placar de 2 x 1. O 
Treinador Edmar Pereira , 
disse que deixou a seleção por 
pressão de algumas pessoas 

• que queriam escalar o time e 
não pelos resultados 
considerados pela comissão 
técnico de negativos. 

() Treinador Edmar Pei ) a 
, apesar de não acertar no time 
de João Lisboa , conseguiu 
realizar um bom trabalho no 
lime do Maranhão do Sul de 
92, quando representou a 
Cidade de Imperatriz no Copão 
e conseguiu o título de 
campeão. Sobre o suposto 
nome de Hélio Torres , para 
dirigir o time de João Lisboa, o 
secretário Euripédes, não quis 
falar sobre o assunto . mas há 
especulações . que o treinador 
que dirigiu o Galletti, por vários 
anos e vários times do futebol 
amador de Imperatriz, possa ir 
para a Cidade da Cameleira 
dirigir a seleção local. Hélio 
Torres goza de um grande 
prestígio dos desportislas 
Região Tocantiiia. Tem («...a 
história no futebol amador de 
Imperatriz e Açailândia. 

Futebol legal é na Capital 

Sábado- 06/09 

Grêmio X Rosário Central - Abertura do 

campeonato de joão Lisboa -16 horas 

Lstádio Cafcteirão cm João Lisboa 

Janduí X Guarani - Estádio Frei Epifãnio 

-16 horas 

Domingo- 07/09 

João Lisboa X Dom Elizeu - Cafeteirão 

às 16 horas 

Galletti X Sena - Açailândia às 16 horas 

A Equipe da Galera vai dar 

um show de cobertura 

Rcnikon Som, Frederico udz, cbves 

A/jtfwr, Francisco do Valle e Edvatío Cardoso 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuáríos que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 
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Venha e comprove! 
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