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João Alberto pres . ^     w 

indica Polegada para interventor do PMDB 

■ Cidade Aflita 

Sátira em 

Sdiidosa 

Miloca 

Abusando da 
im-vemick. Fr<-derivo Luk 
assina it coluna F.spaço 
Aberto para Cidade Aflita. 
hoje dedicada a intervenção 
estadual no PMDB de 
Imperatriz. Na sccão Curti)*: 
Crmu, <> colunista stitirkít os 

nt>t < medebistas qu<- 
Mlcsatkram o prefeito fldon 
Marques. Pie fauibcm 
mosíra quem solx- c quvm 
descé com a pdkaçáo dc 
Painuintlo Poh-gada para 
comandar a Sigla ate a 
realização da convenção 
municipal do Partido do 
Movimento Democrático 
Brasikiro. , 
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INDICADOR 

u/ó lar Comercial 
C ompid  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 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
Üfir 
Valor ■; rs 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto   R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

■ Rota 2000 

Bancos 

com 

banheiros 

(> vereador Otair Moreira 
apresentou projeto que 
obriga os (^labelecimentos 
bancários a colocarem 
instalações sanilartas a 
disposição de seus clientes. 
Confira a proposla do 
imilamcmar ua Coiumt Kota 
^fltKhtssimtda jior fliomfist»! 
Mota. c que conta com a 
seçáo Entre t jubas. Confira 
a linguagem afiada tio 
colunisut, 
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"O pardieiro vai desaparecer", afirma o prefeito de Imperatriz 

í k í 
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Raimundo Carvalho Polegada tem a missão dv organizar a Convenção do PMDB 

■ Eleições 98 

Pesquisa aponta vitória 

da Oposição a Roseana 

marcada para outubro 

•Tucanos 

O diretório estadual do 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, PMDB, 
decretou intervenção no 
diretório municipal da sigla. 

Raimundo Carvalho Polegada 
foi nomeado ontem, interventor 
do PMDB. 

Ele tem até o dia 19 de 
outubro i )ara reorganizar a sigla 
e fazer a convenção municipal. 

O prazo da intervenção, no 
entanto, pode ser prorrogado. 

O prefeito de Imperatriz, 
Ddon Marques de Sousa, disse 
que o "pardieiro vai 
desaparecer", numa clara alusão 
à situação do PMDB. 

A primeira medida do 
interventor Polegada é colocar 
em sintonia, a sigla com a 
administração municipal. 

"Precisamos acabar com os 
focos de oposição ao governo 
municipal, pois lutamos muito 
1 tara conquistar o aj x )io poj lular1'. 
disse. 

Polegada faz parle do 
chamado Bloco Histórico da 
Sigla. 

Mais detalhes na Página 1 - 
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Em quem mjcc votaria para governador? 
Pesquisa Brasmarket 

Indecisos 4,3 

Nenhum 3.3 

â 15,1 Joào Castelo 

16,3 Jackson Lago 

$ 19'4 Cafeteira 
41.5 

Roseana 

Em pontos percentuais 
Km quem você votaria para governador? 

Pesquisa Brasmarket 

50,8% 41,5% Roseana 
Oposição 

A Revista Isto E publicou na 
edição n" 1408, pesquisa 
realizada pela Brasmarket, 
sobre a preferência do 
eleitorado maranhense para o 
governo do Estado. (Veja 
gráficos ao lado). 

De acordo com o senador 
Epitãçio Cafeteira, O Instituto 
constatou que a oposição detém 
a maioria tias intenções de voto. 

" 1 anto Jackson Lago quanto 
João Castelo estarão unidos 
comigo na eleição do próximo 
ano", previu o senador do PPB. 

A pesquisa aponta empate 
técnico entre a oposição e a 
governadora Roseana Sarney, 
virtual candidata à reeleição. 

O número de indeciso foi 
pequeno, apenas 3,3%. 

E apenas 4,4% dos 
entrevistados preferem outras 
candidaturas. 

O vereador Augusto Brasileira. PSDB. 
Irakuoo o virtual presidente Traja no é conhecido na 

do Diretório Municipal do política imperatrizeiise pelo 
1 ar) ido da Social Ibanocracia seu estilo conciliador. 

Página 1-3 

Moeda podre 

-g • 

17 nu 

Página» l-é 

Servidores realizam 

protesto em São Luís 

O movimento reivindicalorio 
dos servidores lederais, que vai 
as ruas na próxima terça feira, 
reivindica melhores condições 
de Irabalho nas repartições 
públicas e reajuste salarial. 

Segundo o Sindicato da 
categoria, no Brasil existem mais 
de 300 mil servidores que ha mil 
dias não recebem aumento em 
suas remunerações. 
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• Informes 

Especiais 

Economia 

Machado Neto analisa os 
principais latos econômicos do 
país e da região toeanlina. 
Confira mais. 
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Capital Social c Sociedade em Expressão 

Páginas 2-3 e 2-4 
 ;    

• Banco do Brasil 

Fechamento 

de Agência 

é contestado 

O Diretor Regional do 
Sindicato dos Bancários em 
Imperatriz, José Nilson 
disse lamentar a decisão da 
diretoria do Banco do Brasil, 
que decidiu fechar agências 
no interior do Estado. 

A direção do Banco alega 
o crescente número de 
assaltos como motivo do 
fechamento das agências. 

José Nilson disse que o 
episódio serve como um 
alerta às autoridades, 
principalmente aos órgãos 
estaduais que tratam da 
segurança pública. 
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• Vacinação 

Sarampo deixa Semus 

em estado de alerta 

A Secretaria de Sãude do A Semus teme que o suri 
Município, abasteceu todos os verificado em outras regiões (i 
Rostos e Centros de Saúde com pks, venha a ser registrado r 
vacina contra o Sarampo. cidade. 
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Dívida é 

paga 

com TDA 

l Ima Medida Provisória 
regulamentando o 
pagamento de dívidas 
previdenciárias com Títulos 
da Dívida Agrária, TDA. foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União. 

A decisão, de acordo com 
o governo federal, permite 
ampliar o programa de 
Reforma Agrária e vai 
desafogar a Justiça. 

Os l ítulos da Dívida 
Agrária são considerados, 
pelo mercado, moedas 
podres. 
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Comunidade discute prós e contras da imprensa 

Debate foi feito em comemoração ao Dia da Imprensa (10 de setembro), com sessão especial do projeto 'A Imprensa em 

Tela", da Prefeitura Municipal, em parceria com a Academia Imperatrizense de Letras 

O Dia da Imprensa foi 
comemorado em alto estilo, em 
Imperatriz, numa promoção 
conjunta da Prefeitura 
Municipal e da Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AIL). O evento aconteceu 
quinta-feira (11). no auditório 
da AIL, e contou com a 
participação de jornalistas dos 
diversos órgãos de 
comunicação e membros dos 
mais variados segmentos da 
sociedade civil. A produção do 
evento ficou a cargo do 
jornalista Kdmilson Sanches, 
membro da AIL e secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
que exibiu os filmes —Que 
cidade é esta?, que oferece 
elementos para a identificação 
de carências numa cidade e 
para a elaboraçã de uma mapa 
da exclusão social: Um novo 
olhar sobre a cidade, que 
mostra um repórter 
documentando as 
preocupações acerca da 
realidade urbana: e A ilha das 
flores, que lembra o surgimento 
do dinheiro, como elemento da 
troca de mercadorias, e a fome 
a que estão submetidos os 

homens excluídos do mercado 
de produção— que 
alimentaram o debate que 
durou mais de três horas. 

Além do jornalista Edmilson 
Sanches, qqe mediou o debate, 
e do professor José Geraldo da 
Costa, presidente em exercício 
da AIL, participaram do evento, 
como convidados para ministrar 
as discussões, as seguintes 
personalidades: laert Pinho de 
Ribamar, promotor de Justiça; 
Luiz Gomes, advogado e ex- 
promotor de Justiça; Osvaldo 
Marinho, empresário e 
presidente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL); 
Regina Célia, professora e 
membro da Plenária Urbana de 
Imperatriz (Pluri); Lira Telma, 
prolessora e coordenadora do 
Campus da Universidade 
Estadual do Maranhão 
(l 'ema); José Corlez Moreira, 
presidente do Movimento 
Eagulha contra a Violência. 
Outras pessoas da comunidade 
local, embora não estivessem 
representando segmentos 
específicos, participaram, 
emitiram suas opiniões e 
fizeram questionamentos. 

Embora não estivesse 
representando o Poder 
Legislativo, o médico e 
vereador André Paulino 
(PMDB) também falou a 
respeito da visão que tem da 
imprensa e até lembrou de 
episódios passados em que ele, 
inusitadamente, disse ler sido 
envolvido. Presidente da 
Associação Artística da Região 
Tocantina (Airt), o jornalista 
Clélio Silveira também se 
reportou sobre a visão que tem 
do jornalismo local e do 
relacionamento da imprensa 
com a sociedade. Os 
jornalistas Claudir Porcínio, 
Raimundo Primeiro e Josué 
Moura e os artistas Wilson 
Zara, Zeca Tocantins e Sílvio 
Matos comentaram, sob o 
prisma da profissão e da arte, 
o papel que a imprensa exerce 
na comunidade. 

Dado o nível do debate, o 
professor José Geraldo da 
Costa anunciou que a AIL não 
apenas patrocina o aval para 
eventos iguais ao que 
apresentou, mas também 
presta sua solidariedade. "A 
Academia quer se fazer 

■ 

Luiz Gomes, udvog. 

presente de uma forma não 
letrista" — reforçou, convidado 
a todos os presentes para um 
novo debate, sobre o Trânsito 
de Imperatriz, previsto para a 
terceira quinta-feira do mês de 
outubro. "Será um grande 
debate sobre um desses 
problemas que, em Imperatriz, 
está se agrando e se tornando 
em mais caos do que já o é" — 
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ido, participou do dchnte sobre 
disse, manifestando o interesse 
de ver o mesmo auditório, se 
não lotado, mas cheio de 
pessoas que dêem atenção e 
responsabilidade. Durante o 
evento, uma série de assuntos 
relacionados à mídia falada, 
televisionada e escrita foi 
discutida pelos preáenles. 
Foram destacados temas como 
a ética, a preservação da 

■ o Dia da Imprensa 
imagem dos cidadãos, a posse 
da informação por grupos 
políticos e outros relacionados 
à imprensa que, 
posteriormente, numa 
seqüência de reportagens 
publicadas na imprensa local, a 
partir de terça-feira, serão 
informados ao público leitor, 
com o destaque e a atenção que 
merecem por sua importância. 

f ^ ■ Imperatrizense poderá ter uma nova opção de laze 

O Passeio Turístico Fluvial acontece hoje à tarde e contará com a presença de autoridades e representantes de entidades 

FORTALEZA 

A 

m 

1130 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TLRESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 11:30 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E [ü@A WÍASEMI. 

O imperatrizense poderá 
dispor nos próximos dias de 
uma nova ojição de lazer. Trata- 
se do Fan Tour, um passeio de 
barco pelo rio Tocantins, 
promovido pela proprietária da 
Agência Estação Lazer - 
Eventos e Turismo, Maria da 
Penha. 

O passeio inaugural 
acontecerá hoje, a partir das 
15h da tarde. Quando sairá do 
Porto da Balsa a embarcação 
com capacidade para cem 
pessoas, totalmente dotada 
com coletes salva-vidas e todos 
os demais equipamentos de 
segurança exigidos pela 
Capitania dos Portos. 

O projeto está sendo 
desenvolvido em parceria com 
a Pipes Embarcações, empresa 
responsável não só pelo barco 
que levará os convidados, como 
também pelas balsas que 
atravessam o rio Tocantins. 

Maria da Penha esclarece 
que esta é a primeira vez que 
este tipo de oportunidade 
estará sendo oferecida a 
população de Imperatriz. 

Segundo ela, a princípio será 
apenas um passeio inaugural, 
para o qual estão convidados 
autoridades na áre a de turismo, 
como secretários, presidentes 
de associações, imprensa e 
demais formadores de opinião. 
"De acordo com a aceitação, 
veremos a viabilidade do 
passeio, que pode interessar ao 
município como uma nova 
opção de lazer", informa, 
explicando sobre a 
oportunidade de se aprimorar 
novos roteiros e pacotes 
alternativos para grupos 
fechados como: casais, 
encontristas, grupos de jovens 
etc. 

De acordo com o roteiro, ao 
sair do Porto da Balsa, o barco 

seguirá para Praia do Cacau, 
onde serão visitadas as 
instalações que foram feitas no 
local para o período de 
veraneio. Dando continuidade, 
a embarcação partirá para a 
Praia do Imbiral. 

Já confirmaram presença, o 
presidente da Associação de 
Turismo da Região Tocantina, 
Fernando Antunes, o diretor da 
Norsegel, Rubens Santiago, o 
engenheiro florestal e 
responsável pelo Programa de 
Educação Ambiental da 
Celmar, Paulo Lobo 
Representantes de o ; 
entidades e empresas da 
cidade, também, confirmaram 
presença ao passeio turístico 
inaugural. 

Segundo o roteiro oferecido 
pela agência promotora do 
evento, o retorno a Imperatriz 
será às 17h30 e a chegada no 
Cais do Porto, às 18h3(). 

JORNAL CAPITAL 

O PRIMEIRO DO MEIO 

NORTE A TER 

SUAS PÁGINAS NA 

INTERNET 
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Raimundo Polegada é nomeado interventor do PMDB 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Morre cantor 
sertanejo 

O cantor João Paulo, 34, 
da dupla sertaneja João 
Paulo e Daniel, morreu por 
volta das 2h4() da última 
sexta-feira, em acidente na 
rodovia dos Bandeirantes, 
em São Paulo. Segundo a 
Polícia Rodoviária 
Estadual, o cantor perdeu 
o controle de sua BMW, 
que capotou, pegou fogo e 
caiu no canteiro central da 
rodovia. 

Um segurança que 
acompanhava o cantor foi 
jogado para fora do carro 
e sofreu ferimentos leves. 
Ele teria dito aos policiais 
que o motorista que havia 
sido carbonizado no 
acidente era o cantor. 

O acidente aconteceu 
no km 40 da estrada, no 
município de C aja mar (40 
km a noroeste de São 
Paulo). O automóvel, 
depois de capotar, ainda 
teria se movido por cerca 
de 150 metros. 

Código 
de Trânsito 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso deverá 
sancionar o novo código 
de trânsito na próxima 
semana, na semana do 
trânsito. O dispositivo que 
inclui o airbag entre os 
equipamentos de 
segurança obrigatórios 
devera ser vetado pelo 
presidente. 

C) novo código foi 
entregue nesta quinta pelo 
presidente da Câmara, 
Michel Temer (PM D B- 
SP), a FllC. Eles 
discutiram também os 
vetos à multa cumulativa 
de 1.000 Ufirs. 

Código 
de Trânsito II 

O código estabelece 
que os motoristas que 
somarem 20 pontos. 

computados de acordo com 
as infrações cometidas ao 
longo de um ano, pagarão 
multa adicional e terão a 
carteira de habilitação 
suspensa. Essa multa é 
considerada ilegal e deverá 
ser vetada. 

PT espera 
definição 

O presidente nacional 
do PT, José Dirceu. disse 
nesta quinta em Belo 
Horizonte que a 
candidatura do ex-ministro 
da Fazenda Ciro Gomes ã 
Presidência da República 
só será discutida, se o PSB 
apresentar o seu nome. 

PT espera 
definição II 

O PT busca uma aliança 
com o PSB. o PC do B e o 
PDT para lançar um 
candidato único contra a 
reeleição do presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso em 1998. Na 
próxima terça, os líderes 
desses partidos se reúnem 
em Brasília para discutir a 
aliança. 

Em Belo Horizonte, 
Dirceu se encontrou com o 
prefeito Célio de Castro 
(PSB), e ouviu dele que a 
filiação de Ciro não 
representa nenhum 
compromisso de o partido 
lançá-lo como candidato. 

Vetado 
Diante da derrubada, 

pelo Congresso, do velo 
presidencial a dispositivas 
da lei do planejamento 
familiar, o senador Carlos 
Patrocínio (PFL - TO) 
solicitou o arquivamento 
de projeto de sua autoria 
que restabelecia partes 
vetadas, especialmente a 
esterilização gratutia, pela 
rede pública de hospitais, 
de homens e mulheres 
com mais de 25 anos de 
idade ou com dois filhos. 

Lanchonete MC 6RUNU'S 

SUCOS, VITflMINnS, sanduíches, tira 

GOSTOS m GERAL, SALGADOS. 

CERVEJAS, REFRIGERANTES, PORÇÕES ETC. 

nveiMiDfl oeTúiio vrrgas, 1352 - 
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IMPeRflTRIZ - MARANHÃO 

Medida da direção estadual demonstra prestígio do prefeito Ildon Marques 

O assessor-chefe da o novo interventor no Diretório Raimundo Polegada foi 
secretaria de Governo, Municipal do PMDB de nomeado pelo direção estadual 
Raimundo Carvalho Polegada, é Imperatriz. da Sigla e tem até o dia 19 de 

M 

ar 
PSDB 

ra 
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 

EDITAL 

mrfn» !iOS
1
tTlOS ff 1?gUilaíâ0 "«<*. ficam convocados, por este Edital 

lete m todos 80 Paitido ^ Social Democracia Brasileira -PSDB 

^21 rXhT™ C0™Ç
q

A
u

0 MUNICIPAL que será realtzada nc 
XfJL u , V,COm mc'0 33 9 horas 6 encerramento às 13 horas na ara Municipal. RuaSimplício Moreira, s/n - nesta cidade, com a seguinte 

ORDEM DO DIA. 

Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Municipal que será 
constituído de 24 Membros e de 08 Suplentes; 

àSSKfi0 6 3i&ito' ^ M^os e respectivo'Supiente 

Sosf - CT!h0 ^ ^ 6 ^ciplina. constituído de 05 membros cictivos e igual número de suplentes. 

Imperatriz, 11 de setembro de 1997 

a) 

b) 

C) 

Ubirajara Pilho 
Presidente 

FURNAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 

C.G.C 23.274.194/0001-19 

MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA 

Eletrobrás 

Concursos Públicos 

N2s 02 e 03.97 

Aviso 

A Fundação Escola de Serviço 

Público - FESP RJ, está prorrogando 

até o dia 17.09.97 (Inclusive), as 

inscrições dos Concursos 02 e 03.97. 

Departamento de Suporte à 

Administração de Pessoal. 

outubro para organizar a 
Convenção Municipal que 
elegerá o novo Diretório. 

A primeira medida dp 
interventor peemedebista é 
sintonizar a sigla com a 
administração do prefeito Ildon 
Marques, declarou Polegada ao 
desembarcar ontem as 19hl2 no 
Aeroporto Guilherme Cortês. 

O prefeito Ildon Marques 
disse que agora "vai desaparecer 
um pardieiro", numa clara 
referência à Sigla pela qual 
disputou e venceu a eleição 
municipal de 1996. 

"O Partido até o momento 
não ajudou, ao contrário, 
prejudicou a minha campanha 
eleitoral", disse. 

De acordo com "Ildão", o 
PMDB deverá estar mais 
próximo da população e das 
entidades da sociedade civil 
organizada. 

"Vocês vão ver um partido 
dinâmico e organizado", 
sentenciou. 

Raimundo Polegada 
confirmou a convenção 
municipal da sigla para o dia 19 
de Outubro. 

Ele no entanto, não descarta 
a hipótese de adiar a convenção, 
na hipótese de precisar de mais 
tem{K) para reorganizar a Sigla. 

Quando da intalação do 
governo itinerante no início do 
mês, o principal líder 
peemedebista no Estado, 
deputado federal João Alberto, 
garantiu que não permitiria que 
uma pequena parcela de 
membros do PMDB tentasse 
atrapalhar a administração do 
prefeito Ildon Marques. 

PSDB 

assume 

controle 

O vereador Augusto 
Trajano deverá ser o novo 
presidente do PSDB âv 
Imperatriz. 

A convenção partidária 
precisã referendar o 
Parlamentar, mas um acordo i 
político entre os caciques da 
Sigla, síteramemou seu nome.: 

Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital, 

O Seu 

Líder 

Diário 

■alKsr^ 
ÍCI 
TCT 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo, uma conquista social muito importante nas relações entre emprevados e empregadores 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus "funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Entre Linhas 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Moto Táxi 
Está causando polemica 

em quase todo o País a 
resolução do Contra - 
Conselho Nacional de 
Transito, com relação a 
decisão de proibir o uso de 
Motocicletas como 
transporte de passageiros. 
Alguns movimentos 
isolados, em determinadas 
cidades do Brasil vão tentar 
através de Camaras 
Municipais regulamentar 

esse tipo de atividade. O Poder 
Legislativo na maioria das 
vezes cede a pressões 
populares, é bem provável que 
alguma cidade consigua, 
achamos no entanto muito 
difícil em função da 
responsabilidade , quem vai 
arcar com o ônus i tor acidentes 
causados pelos motoqueiros ? 
A Camara que criou a Lei ou a 
Prefeitura que sancionou ? São 
algumas perguntas que 
devemos levar em 
consideração, para que mais 
tarde não tenhamos o dissabor 
de publicar fotos trágicas, 
acidentes fatais envolvendo os 
Moto Taxistas. Que isso sirva 
de alerta, principalmente para 
os nossos legisladores, para 
que não entrem no campo da 
Demagogia, pois as eleições 
municipais só acontecerão no 
ano 2.000. 

Banheiros em Bancos 
Feliz a idéia do Vereador 

Otair Moreira de criar um 
Projeto de Lei que determine a 
costruçào de banheiros nos 
estabelecimentos bancários de 
Imperatriz, a matéria vai 
abranger, creio eu, os 

Supermercados, além de 
outros que oferecem serviços 
a população. Vale lembrar que 
está mesma Lei foi sancionada 
em Belém, capital do Estado do 
Pará, no ano de 1983, pelo 
então prefeito Dr. Almir 
Gabriel, hoje Governador do 
Estado.São projetos dessa 
natureza que engrandecem 
ainda mais o nosso Legislativo, 
o mérito vai para todos os 
Vereadores, que 
independetemente de cor 
partidária, sabem 
perfeitamente o que é bom 
para Imperatriz. 

Xerox 
A Prefeitura Municipal de 

João Lisboa, realiza hoje o 
mutirão da Solidariedade, uma 
xerox do Sabado Cidadão que 
foi implantado pelo Prefeito 
Ildon Marques. A iniciativa 
partiu na realidade da Primeira 
Dama do Municipio, Sra. lolete 
Dino. O Projeto visaatendero 
máximo de pessoas carentes 
com atendimento médico em 
ginecologia, pediatria, clinica 
geral, oftalmologia. entre 
outros, além de fornecer 
documentos. As boas idéias 

devem ser copiadas, está de 
parabéns a administração de 
João Lisboa, que sirva de 
exemplo para os Prefeitos dos 
novos municipios recem 
criados, que ainda, 
lamentavelmente não 
justificaram as suas eleições, 
deixando muito a desejar para 
os sofridos munícipes. É 
verdade  

Celmar 
A Celmar S.A. Industria de 

Celuse e Papel participou, no 
periodo de 30 de Agosto a 7 de 
Setembro, da 41° Exposição 
Agropecuária do Maranhão - 
EXPOEMA..Parque 
Independência em São Luis. 
Com farta distribuição de 
mudas de eucalipto 
(devidamente acompanhadas 
de cartilhas explicativas sobre 
o seu cultivo adequado), de 
folders, jornais e exposição da 
maquete do viveiro florestal 
Lamberto Golfari, a Celmar 
despertou a curiosidade da 
comunidade de São Luis, que 
quis saber um pouco mais 
sobre um dos maiores 
empreendimentos em curso no 
Norte e Nordeste do País. 

Dr. Wilson Filho, umdos maiores causídicos da Amercia 
latina, denuncia a super lotação ora existente na CCPJ. a 
qualquer momento pode haver uma rebelião, e as 
autoridades competentes ainda não atentaram para este 
problema sério. Está na hora de algum político se Interessar 
em viabilizar um projeto no sentido de criar em nossa 
Região, uma Colonia Penal Agrícola, para que os presos 
possam trabalhar, e futuramente serem reintegrados na 
sociedade. 

Em João Usboa, vizinho municipio de Imperatriz, existe 
um frango abatido na hora da melhor qualidade, perfeito 
atendimento e higiene em cima com preços promocionais, 
a frango abatido na hora está a sua disjxisíção na praça em 
frente ao fórum. Tem gente que sai de Imperatriz para 
adquirir o frango em João Lisboa, qualidade não existe 
distancia. 

Crise também no setor moveleiro. a onda de móveis 
tubulares invadem a cidade e deixam os empresários 
madeireiros preocupados, o pior de tudo isso é que acaba 
sobrando, justamente para o operário, aquele que 
realmente precisa de um modesto emprego para sustentar 
com dignidade a sua farailia. 

Hoje é Sábado, dia internacional tia Cerveja, vamos 
todos ao senadinho, bater papo furado com os 
parlamentares sem mandatos, e saborear um peixe tia 
melhor qualidade, do amigo fofoca, ali na 13 de Novembro. 
Amanha estaremos de volta, aguarde. 

Espaço Aberto para a 
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Polegada 
na cabeça I 

Não deu outra. Ninguém 
é obrigado a prometer. Mas 
prometeu tem que cumprir. 
E João Alberto fez o certo. 
Decretou intervenção no 
Diretório Municipal de 
Imperatriz. 

Polegada 
na cabeça II 

Para desespero de 
alguns peemedebistas, 
João Alberto e Ildon 
Marques indicaram 
Raimundo Carvalho 
Polegada como novo 
interventor do Partido em 
Imperatriz. Polegada 
integra o chamado Bloco 
Histórico da sigla. Os 
descontentes queriam que 
o "Bruxo" e Ildão" 
indicassem um cristão novo 
na sigla, para em seguida, 
iniciarem o processo de 
crucificação do interventor. 

Polegada 
na cabeça III 

E o fim do pardieíro. 
Garante o prefeito Ildon 
Marques. Agora o PMDB 
estará mais próximo da 
população e das entidades da 
sociedade civil organizada. 

Polegada 
na cabeça IV 

A intervenção no PMDB 
de Imperatriz vai até o dia 19 
de outubro. Mas poderá ser 
prorrogada. Dependo do 
tempo que vai gastar para 
fazer o desaparecimento do 
"pardieiro". 

Quem 
sobe 

Além de Raimundo 
Carvalho, Polegada, sobe o 
astral de Sílvio Macedo, ex- 
secretário-geral da sigla e 
companheiro de "Ildão". Sobe 
também o astral de 
Wellington Aguiar, que 
também integra a equipe do 
governo e faz parte da 
Executiva Municipal. 

Quem 
Desce 

Naturalmente, além de 
João Matiolli, ex-presidente do 
PMDB, cai o astral do 
vereador André Paulino 
D'Albuquerque, adversário 
político de Ildon Marques. 

Eles vão ficar sem espaço no 
Partido, e devem sair da sigla. 
Ou então, adotarem uma 
política kamikase de continuar 
enfrentando "Ildão". Parece 
que todo o trabalho de filiação 
partidária desenvolvido por 
André Paulino, vai levar nada. 
a lugar nenhum. 

Segura 
o "Ildão" 

E um carro. E um avião. É 
o superman. Não! E o "Ildão". 
O estilo rolo compressor de 
Ildon Marques mostra que não 
há espaço para meio termo. 
Ou é, ou não é. E preciso ter o 
espírito tejuaçú. Quem gostar 
de ser camaleão que procure 
outro time. 

Sinuca 
de bico 

O deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB, 
está numa sinuca de bico. 
Organizou a sigla nos 
diversos municípios. Mas os 
tucanos maranhenses, 
seguindo o presidente da 
República, escutaram o canto 
da sereia e devem marchar 
com a governadora Roseana 
Sarney. O parlamentar agora 
é um estranho no ninho. Da 
condição de imponente 
tucano passou a ser um mero 
pintasilgo nas suas hostes 
partidárias. 

mm 
Curto e Grosso 

Coloca o rabo entre as pernas ele. Coloca o rabo entre as pernas ela. 

Baixa a crista ele. Baixa a crista ela. Caladinho, senão leva palmada. 

Chegou quem estava faltando. Polegada é o novo interventor do PMDB. 

Atenção peemedebistas; não adianta reclamar, tem que se enquadrar. 

O pardieiro, ops! O PMDB agora vai se transformar num belo edifício. 

E em homenagem aos peemedebistas rebeldes, Saudosa Maloca. 

koi aí seu moço. Que eu Mato Grosso e o Joca, construímo nossa maloca. 

Mas um dia, nóis nem pode se alembrar. Veio o moço com as ferramentas 

E o dono mandou derrubar. Peguemo todas nossas coisas 

E fomos pro meio da rua apreciar a demolição. 

Que tristeza, que nos sentia, cada tauba que caía, doía no coração 

O Joca quis gritar, mas cm cima eu falei, os homem lá com a razão 

Nós arranja outro lugar. 

Saudosa maloca, maloca querida, que nós passemos, dias feliz de nossa vida. 

Para a turma do PMDB que aprontou o furduço na sigla, nada melhor. 

E Saudosa Maloca ficou como o grande hino dessa turma. 

Virgem que riqueza. O PMDB de Imperatriz vai lançar candidato a federal? 

Aquele abraço para Rubens Jardim, empresário gráfico do PMDB de "Ildão". 
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Servidores Públicos Federais farão manifestação. 

O ato será em protesto contra a desafagem salarial. Existem servidores públicos que estão 

O Servidores Públicos 
Federais vão realizar na 
próxima uma manifestação em 
protesto contra o que 
consideram um cáos no serviço 
público no Brasil. 

Segundo o presidente do 
Sindicato da categoria, 
Washington Luís, os servidores 
estão a mil dias sem reajuste 
de salário, "Isso é um fato que 
mostra como o governo 
Fernando Henrique trata o 
servido público"desabafou. 
acrescentando que ao longo da 
administração FHC todos os 
órgãos vem se 
desestruturando e se 
desorganizando. 

C) sindicalista disse que a 
Reforma Administrativa em 
curso no Congresso Nacional, 
"-Cm propopsta dc Fernando 

Henrique de sucatear e de 
extinguir os orgàos públicos 
no Brasil". 

Na manifestação da 
próxima semana,os servidores 
vão pedir reajuste salarial, 
ampliação do sereviço público 
para atender a demanda da 
população de forma especial 
nas áreas da saúde e 
educação. 

Washington Luís criticou 
oaumento concedido pelo 
governo federal a servidores 
do setor de Fiscallização, 
Segurança, Advocacia Geral da 
União e para Agrônomos do 
INCRA, ele considerou o 
reajuste oportunidade, mas 
disse vê a necessidade de que 
o aumento fosse ampliado a 
todos. 

(t sindicato dos Servidores 

há mais de mil dias sem reajuste. 

informou que no país existem 
mais de 500 mil servidores com 
salários defasados, razão maior, 
para que o movimento seja 
levado às ruas com o apoio da 
população, a quem se buscará 
o apoio durante o protesto que 
ainda não tem um tempo exato 
para duração. 

Na próxima terça feira, os 
servidores vão percorrer várias 
ruas de São Luís com faixas e 
cartazes, eles garantem que 
todo o ato de protesto contra 
o governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
vai acontecer de forma 
pacífica. 

Os servidores públicos 
federais em Imperatriz ainda 
não informaram se a categoria 
também se manifesta na terça 
feira. 

í m^m 
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X.:: xx; o . . ,      
Servidores federais em Imperatriz não informaram se participam do movimento 

Medida Provisória autoriza INSS 

a receber títulos da Dívida Agrária 

A decisão vai possibilitar a ampliação do programa Nacional de Reforma Agrária, com 

um custo mais baixo e sem conflitos. 
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Terras serão usadas para pagar dívidas com a união 

O governo públicou ontem 
no Diário Oficial, a Medida 
Provisória que autoriza o INSS 
a receber títulos da União e dá 
Dívida Agrária para amortizar 
ou quitár débitos de pessoas 
físicas e jurídicas com a 
Previdência Social. 

A decisão vai permitir a 
Previdência receber dívidas de 
construtores, indústriais, 
usineiros e cooperativas, além 
de contribuir {tara ampliação do 
Programa Nacional de Reforma 
Agrária. Em apenas seis meses, 
o INCRA (Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária) 
poderá contar com 1 milhão de 
hectaries de terra em áreas 
valorizadas em Estados como o 
Mato Grosso, São Paulo. Sanla 

Catarina, Goiás e Minas 
Gerais.No mesmo período, o 
Ministério da Previdência e 
Assistência Social deve 
arrecadar R$ 1 bilhão. 

Para o Ministro Reinold 
Stefhanes, ao se pronunciar 
sobre a Medida provisória 
avaliou como positiva, "Ela é 
ótima para os quem está em 
débito; ela é muito boa para a 
Previdência que passa a 
receber, é boa para a Reforma 
Agrária e para a Justiça, já que a 
medida vai diminuir o número 
de questões que são 
submetidas a execuções fiscais, 
enquanto que o Judiciário anda 
sempre acumulado". 

Raul Jungmam,Ministro da 
Política Fundiária, disse que a 

decisão vai permitir ao INCRA 
implantar a Reforma Agrária 
com um custo mais baixo nas 
áteas de devedores da 
Previdência, "e o que é melhor" 
disse ele, "Sem conflito". 

Em outros setores da pólitica 
em Brasília, a MP também 
provocou discurssões; entre os 
deputados federais, este pode 
ser o caminho certo para que a 
União receba dívidas até então 
sem pespeclivas. Os deputados 
acreditam ainda que se 
verdadeiramente os recursos 
obtidos com a Medida 
Provisória forem aplicados na 
Reforma Agrária, o processo 
terá maior agilidade, atendendo 
desta forma os anseios da 
sociedade. 

........ , auio. rvima romica inindiana. disse que a sociedade. 

Sindicalista contesta fechamento de agências bancárias 

!!:J?:^;ISü;;:^aSna:K r*» *- »■» «WH» ^«pais.. Ainda repercute em todo 
Estado as declarações do 
Superintendente do Banco do 
Brasil dando conta que 9 agências 
serão fechadas no interior devido 
a falta de segurança. 

O Diretor Regional do 
Sindicato dos Bancários em 
Imperatriz José Nilson considera 
estranho os critérios que a 
Instituição Financeira vem 
usando com relação ao Nordeste 
do país. Ele ressalta que ó critério 
usado para o Maranhão deve ser 
o mesmo para o todo o país. 

Nilson disse lamentar se isso 
de fato vier a ocorrer, já que 
muitos bancários ficarão 
desempregados. Ele 
acrescentou que a decisão da 
Suiierintendência do Banco do 
Brasil deve ser vista como um 
alerta às autoridades quanto a 
falta de segurança j iiiblica. 

Para muitos bancários, o que 
se pretendem fazer é mudar o 
perfil da Instituição, e o governo 
federal continua com a mesma 
"discriminação contra o Norte e 
Nordeste" já que a maioria das 
agências a serem fechadas ficam 
nessas regiões, 

Nos municípios onde foi 
anunciado o fechamento das 
agências, existe hoje um clima 
de revolta. Para a população de 
Santa Inês por exemplo, a falta 
de segunraça não justifica tal 
decisão, naquela cidade, o Banco 
do Brasil está em funcionamento 
a mais de um ano, e nesse 
período foi registrado apenas 
um assalto, isso a cinco anos 
atráz, além do susto 
proporcionado aos funcionários 
e clientes pelo episódio, a 
Instituição não registrou grandes 
prejuízos. 

Em Açailândia, a decisão da 
superintedência do BB, aindaé 
muito questionada, acredita-se 
inclusive que a determinação 
lenha vindo do próprio 
presidente Gustavo Franco, 
tendo em vista que não cabe às 
superintendências decidir pelo 
fechamento de agências. 

Para o Sindicato dos 
Bancárips, este deve ser o 
momento para que as 
autoridades píblicas tanto a núvel 
estadual como municipais, façam 
uma análise sobra a situação em 
que se encontra a Segurança 
Pública em todo o Estado. 

Para o órgão, não se deve 
aceitar que enquanto se fecham 
agências, prejudicando cidades, 
os poderes executivos e 
legislativos, não se preocupem 
em cobrar do Estado soluções 
liara o problema. 

Aí 

■ 

■ 
I 

José Nilson, Diretor Regional do Sindicato dos Bancários em Imperatriz. 

xV. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde ímperatrízense 
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Parceria CE F/Prefeitura 

beneficia toda região 

JORNAL CAPITAL 

Não ficaram so para 
Imperatriz os dividendos da 
inslalação temporária da 
Superintendência Estadual da 
Caixa Econômica Federal nesta 
cidade. Todas as demais 
cidades, numa reunião 
coordenada pelo prefeito Ddon 
Marques, tiveram a 
oportunidade de sentar á mesa 
do superintendente da CEE, 
Maurício Antonio Quaresmim, 
recebendo orientações sobre 
projetos que podem ser 
encaminhados visando 
soluções para questões de infra- 
estrutura. 

Avinda da superintendência 
da Caixa Econômica Federal a 
Imperatriz nasceu de uma visita 
do prefeito lldon Marques ao 
Superintendente Maurício 
Qimresmim, no mês passado, 
<•111 São l.uis. Na oportunidade. 
Ildon tez ver a Quaresmim as 
Rra ndes necessidades 
imperairizenses em termos de 
saneamento básico. 
Sensibilizado, Quaresmim fer 
questãoo de ver pessoalmente 
os problemas da cidade, 
trazendo toda a sua equipe de 
trabalho. 

A visita a Imperatriz, iniciada 
na segunda-feira passada, pode 
render ao município obras no 
valor de mais de 17 milhões de 
reais. Acompanhando técnicos 
da IVefeiturá de Imperatriz, o 
Superintendente Maurício 
Quaresmim e equipe foram a 
pontos críticos dos bairros 
Bacuri, Kedenção, Vila 
Cafeteira. Maranhão Novo. 
Vilinhae Nova Imperatriz. Em 
todos eles, a prefeitura, em 
parceria com a CEE, vai fazer 

y j 

Superintendente da CEF reunido com o prefeito Ildon 
Marque e secretários municipais 

obras de saneamento. 
Para o prefeito lldon 

Marques, que já em três 
oportunidades leve demorados 
encontros de trabalho com o 
superintendente da CEE e 
equipe. Maurício Quaresmim 

inaugura um estilo moderno e 
produtivo na Caixa Econômica 
Federal. Temi xis atrás nem se 
imaginava um superintendente 
da CEF palmilhando os bairros 
humildes de uma cidade 
distante da capital, vendo 
esgotos a céu aberto e a 
pobreza de uma gente muito 
distante dos centros de 
decisão" -disse o prefeito de 
Imperatriz. 

Segundo lldon Marques, a 
presença do superintendente 
no local que necessita da obra 
pleiteada, dá vida ao projeto. 
" Trata-se do contato direto de 
quem decide com a 
necessidade levada ã sua mesa. 
Análise e decisão, de pessoas 
que assim trabalham, sô podem 
ser as mais acertadas, porque, 
de fato, há um profundo 

conhecimento do problema que1 

está sendo discutido"- salientou 
Ildon Marques. 

Para o superintendente 
Maurício Quaresmim é fácil 
estabelecer parceria com um 
município como Imperatriz."() 
preleilo quer dar soluções aos 
grandes problemas da cidade e 
sabe como buscar parcerias e, 
principlamente, dá disciplina à 
máquina administrativa de tal 
forma que, mesmo diante dos 
apertos por falta de dinheiro, a 
prefeitura de Imperatriz está 
apta a operar com instituições 
financeiras" 

Ao prefeito lldon Marques, 
o superintendente Maurício 
Quaresmim confiou a missão 
de reunir prefeitos de toda a 
região, para a reunião de ontem 

noite na Associação 
Lomercial e Industrial de 
Imperatriz. O gabinete do 
prefeito contactou com todos os 
prefeitos dos municípios de 
Estreito a llinga e de Amarante 
a João Lisboa. Ao todo, 19 
prefeitos foram convidados. 

1 Educação Ambiental 

Seduc participa de seminário 

A Secretaria já elaborou o seu projeto de Educação 

Ambiental junto às escolas municipais 

f 

Ester (ilitz diretora pedagógic 
As escolas, entidades 

governamentais e não 
governamentais de Imperatriz, 
participaram na primeira 
semana deste mês. da primeira 
etapa do Seminário de estudos 
sobre Educação Ambiental no 
Ensino Básico, promovido pela 
empresa Celulose 
Maranhão (Celmar). 
Secretaria de Educação do 
Município (Seduc) foi 
representada pela diretora 
pedagógica Ester (ilitz e pela 
supervisora Hosinele Braga. 

Os estudos foram 
coordenados pela consultora, 
bióloga e especialista em 

do 
A 

a da Seduc durante seminário 
Educação Ambiental da 
Celmar, Beth Braga. Ela é 
autora do livro Muda o mundo 
Raimundo. Durante o estudo, o 
livro, da bióloga, serviu de 
apoio e foi analisado para uma 
posterior elaboração de 
projetos pelos participantes do 
Seminário, no final de 
setembro. O projeto final, 
segundo os coordenadores do 
evento, vai direcionar a linha de 
ação da Empresa em Imperatriz 
por um ano. A Seduc já elaborou 
o seu projeto de Educação 
Ambiental. O projeto foi 
elaborado nas escolas 
municipais com a participação 

da comunidade escolar. Nas 
ações de execução do projeto 
estão cinco pontos |)rioritários: 
I ligiêne interna da escola; lixo 
nas imediações; água potável; 
arborização/jardinagem e 
instalações sanitárias. 

A Celmar já desenvolve o 
projeto Melhoria de Qualidade 
de Vida, desde fevereiro deste 
ano, nas comunidades de 
Cidelândia. São Félix e 
Retrolina, povoados de 
Imperatriz. Uma das 
prioridades da empresa é o 
combate ás verminoses . São 
realizados periodicamente 
entre a população, exames 
laboratoriais (sangue, urina e 
fezes). Os exames já atenderam 
cerca de 700 crinaças. A Celmar 
também está preocupada com 
o ensino fundamental. Este ano 
Od professores fizeram curso de 
capacitação promovido pela 
empresa. O objetivo 
fundamental da Celmar é 
difundir a concepção de saúde 
integrada a Educação com a 
participação da sociedade 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 
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o çue pom faxr me 

Ficou ?dcil dizer; "enfim sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

- FONE: 721-1438 
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Venha e comprove! 
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Fique por dentro dos 

principais fotos que 

acontecem na Regido 

Tocantina 
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Social 

•l—ir\dc\ Veloso ciomo.rxíci os 

•fofos que sõo des+aque na I 

sociedade impe^afn^ense 
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Os basflcWes político de 

dmpemírí? o Região 

comentados soL> a ótica de 

P^ancisco do 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Revista 
da mulher 

lísín-ia amanhã no Jornal 
Capital, unia revista 
dedicada às mulheres, 
crianças e juventude. 
Fiquem lidados. O nome 
ainda é surpresa. Nem 
mesmo o colunista teve 
acesso ao segredo guardado 
com sete chaves por 
Frederico Luiz. 

Costa 
Neto 

0 jornalista Costa Neto lança 
mais um jornal na região 
tocantina. Trata-se da Folha da 
Amazônia, publicação que lera 
alcançe no meio-norte brasileiro. 
A Norte Informática assina o 
I )rojel( > grafia) do J( >r nal. 

Campeonato 
de Kart 

1 )e parabéns a TV I íifusora/ 

SHT(|ue largou najiole position 
na transmissão do campeonato 
regional de Kart. A transmissão 
e ao vivo, no autódromo local. 
A iniciativa reflete a 
necessidade das televisões 
locais reforçarem as 
programações locais aos 
domingos. 

Odécio 
Marega 

Nos domingos, de manhã, o 
imperatrizense pode curtir um 
programa que é um verdadeiro 
carnaval de promoções. De 
serviços e produtos. O 
programa vai ao ar pela TV 
Nativa/Manchete e é 
apresentado pelo publicitário 
Odécio Marega. 

Cidade 
Agora 

Na última sexta-feira, o 
programa Cidade Agora foi 
apresentado do estúdio 
principal da Rádio Capital em 
João Lisboa. Problemas com a 
LP que interliga o estúdio 
auxiliar até o parque de 
transmissores da emissora. 

Agência 
Mídia 

A Agência Mídia se 
consolidou no mercado de 
Imperatriz. 

Lm show de 
profissionalismo comandado 
por Shafir Braid e com grande 
elenco, Nilson, Marco Aurélio, 
Jorge, Joaquim e equipe. 

Produtora 
de Áudio 

A Produtora de Áudio do 
Sistema Tucanu's será 
incremetada com novos 
softwares. Coisa de primeiro 
mundo. E com a assinatura da 
Sound Blaster. 

Assunto 
do dia 

O assunto do dia hoje será a 
intervenção no PMDB de 
Imperatriz. A notícia foi 
'cantada' pelo vereador Otair 
Moreira, no Programa 
Imperatriz 24 horas. 

João 
Paulo 

Novamente a Internet 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 

aproxima as pessoas. P' as 
notícias do público, o cantor 
João Paulo morreu na 
madrugada da sexta-feira 
De manhã, as televisões, 
jornais e rádios locais já 
anunciavam a tragédia. 

Perna que as boas notícias 
tenham divulgação mais 
lenta. 

Domingo 
não 

Em virtude da mudança 
do projeto gráfico do JC aos 
domingos, nesses dias, não 
haverá a coluna Por Dentro 
da Imprensa. 

No entanto, tem 
novidades sobre a imprensa. 
Até terça-feira. 

Aries 

A nova posição de Vénus 
permite que você se torne 
mais consciente do que se 
passa em seu coraçao e possa 
modiliear -am modo de agir 

H 
Gêmeos 

A passagem de Vénus por 
Escorpião assinala um período 
em que você poderá analisar 
objetivamente seus 

Leão 

K Touro 

sentimento- 

() trânsito de Vénus pelo seu 
setor doméstico facilita a vida 
e cria um clima de harmonia em 
casa. permitindo que você a 
'"i ne seu lar mais bonito. 

Libra 

Vénus, seu planeta, deixa 
seu signo e passa a atuar sobre 
o seu setor material, 
anunciando um período rico em 
realizações. 

Câncer 

Seu regente Vénus 
transita agora pelo signo 
oposto ao seu. aumentando 
seu devolamento pelos 
outros. 

Venus inaugura um período 
particularmente propício aos 
romances e encontros, durante 
o qual você poderá demonstrar 
melhor sua paixão. 

IQ) 
Virgem 

Mercúrio, seu planeta, agora 
tensiona Rlutão e assinala dias 
em que você deverá se abster 
das discussões em família. 
Fique ligada. 

íT 

Sagitário 

As 2v5hl8 de ontem, Vénus 
iniciou a visita que anualmente 
laz ao seu signo, detonando um 
período em que você poderá se 
expressar melhor. 

Aquário 

Escorpião 
H Capricórnio 

Voce poderá se lançar aos 
>seus projetos com especial 
objetividade. Dica; Plutão 
aconselha você a não dispersar 
suas energias em vão. 

O trânsito de Vénus pelo 
signo anterior ao seu assinala 
uma fase em que você deve ser 
realista no terreno amoroso, 
alerta para não se iludir. 

yVW 
xw\ 

Venus passa a facilitar as 
relações de amizade e 
anuncia um período bom 
para você fazer novos e 
interessantes contatos. 

^ Q Peixes 

Vénus ocupa agora o 
ponto culminante de seu céu 
natal, anunciando uma fase 
em que você poderá se sair 
especialmente bem. 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 

«ÍLOO Igreja da Graça 
()(i;()() Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:20 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:17) Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12:.'»0Esporte Total 
14:00 Esporte lotai Local 
14:.>0 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
10:00 Supermarkel 
10:20 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;20I,aixa Nobre do 
!■ sport e 
22:20 Cin<• S1 ar 
00:20 Jornal da Noite 

5 

TV 

Capital 

DE TV - VHF/UHF . IMPERATRIZ 

Canal 
7 

TV 

Difusora 
00 
07 
08 
08 
00 
10: 
11: 
11; 
12; 
12: 
14 
16 
17 
18 
20 
20 
21 
22 
00 
02 

:00 Alvorada Sertaneja 
:00 Cidade Alerta 
00 Cidade Agora 
20 O Agente G 
20 0 Mundo de Beakman 
00 Mundo Maravilha 

:00 Forno e Fogão 
:20 Bola da Rede 
•OO Imperatriz 24 Horas 
:00 Thompson Mola 
:00 Note e Anote 
:00 Sessão Bang Bang 
40 (. idade Alerta - E' Edição 
25 Cidade Alerta-2" Edição 

:()() Série Verdade 
;40 Jornal da Record 
.20 i ampeões de Audiência 
20 Paixões Perigosas 

:20 Palavra de Vida 
:20 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 Muppel Babies 
10:.10 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:4.) Ç urvas Perigosas (Serie) 
22:45 Jornal do SBT 
00:00 (('» Soares ( Uize e Meia 
01! > Jornal do SB f 
01:50 Perfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Mõon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
12:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:25 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

21 

TV 

Tocantins 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 



2-2 J Social/Açailândia J Sábado, 13 de setembro de 1997 Editor responsável: Cláudia Pinheiro 

JORNAL CAPITAI 

Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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A vereadora do Itinga Ivone 

Francisque+o e seu esposo Ouvídio 
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Paula Guimarães ao lado de Antonio 

Ferreira e do mandão Dernival 
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Destaque da coluna de hoje; Saulus Batista 

do Santa Maria Hotel 

'■tf; 
mm. 

O ten. Edgar da 5o Cia. Independente 

acompanhado por Carlos Dias, Elaine, Paula 

e Jota Silva (A Tribuna) 

Aríete Cutrin, Sidney Figueredo e Vete 

Botelho em recente acontecimento 

passagem para universidade sem vestibular 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba tfss*™ 

Clll^COC* .. .   Cursos: 

Medicina/Odontologla/Farmácia ÜBíoquímica/Díreito/T^H^^ , c- ^ - 

BoIivia no MaranIião 

098-738-1086 
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Capital 

Social 

Linda veloso 
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L ILVCIu Velosoy oivje. Mucacl e WÍIsolv JSAcwcx iao 

'NV e1 \0 oftMVtTÍt IM tA cJOX^NMAr icloiN \ IxOSOí\1AÍ \ ScAlMAt^V 

y\s OVicilis Maicx ivveiicledor exclusivo dos relógios 

Btvlovo e promovo na compra c\e 1 relógio cia nova 

coleção voce ierã 10% cie desconfo, comprando 2 

-.relógios 'l50/o' e ^i'na de 3 relógios 20%, podendo 

pagar famlrem em a+e 3 paganten+os. 

ÍAm ciose. 

da bom+a 

^liefey 

seare+ária 

executiva 

da 

(Saimamy 

merece 

destacj ue 

em rvossa 

colurva 

' i lh 
r\ Cise da Amizode so na wsidància du comparei .. 

í£sK-m- B.-npn, o«de ecccpcipiwá a esposa do governador do 

Kotary Cube distrito 4^(90 com um delicioso ckd. Temo 

ino.neutos de doscout,-,,cõo e compankeirismo entre as damas 

Rotárlas, que bastante felizes recepcionam a 1" dama Rotária 

por sue visifex. 

O prrumando as malas ainda esta semana com destino ao sul 

do País, a empresária 1 el<a Veloso, que irá fazer compras para 

• uv lout, P OciAfLo ,\c meils umo scmnno Tol<n rsfnrá 

J&tâe da 'Payodc 

y\)ao percam no próximo dia 19 mais uma noi+e 

confagian+e. y\!oi+e do Pagode/'. G- aclcjuira dia mesa 

pelo 721-6572 

Bas+an+e emocionados o casal Leonardo e ^^na 

Xere^a com os preparativos para o enlace 

matrimonial cjue acontece no próximo dia 27 e o 

c asal^inKo esta empen!\ado com a grande 

responsabilidade gue ira arcar de agora para a 

|rente gue não estão deixendo |altar nada para o 

grande dia. 
■ rmL»< ir >. . i;. UI IÍI J\< 1 S UiPvii I v u l..'S . C f~Om COLÍc^t 

t icjutirtL iru sua clienfcItA com as j^acaIs bolos novictoJcs. 

. • ■ ': 

f 

1 O 

Xi io de belepcA e elegância as belas damas yVloonna e 

G\\ ait e \óvsu|, c om c\ vereadom pVngelica em recente 

acontec i me nto soe iaI 

empresário .Ademar (mbiggi, gue embarcou esta 

?-mana com destino ao Pio ótrande do Suly onde |oi 

vver assuntos legados a sua empresa divide pose ao 

lado de Jorge Muracl, P. Afonso Felipe Uregory e 

do empresário gauebo Pablo Vives/g ue brevemente 

estará residindo em nossa cidade 

fértile 

Cítnica de (Jviecoíogia e Obstetrícia 

IPtré.Natal., EsterUidade Conjuga», (Prevenção do Câncer 

Ci.ineeplog.co, Viseolaparoscopía, Videocolposcopia, 

Videohasteroscopia, Uítrasonografía, Atende todos os convênios. 

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

DCm^3o"rS Çl-ÇvoldoSUva Dr. Marcelo Feitos.- CRM-MA. 2236 CRM-MA. 2123 CRM MA. 2919 

CON11ECÊR TÕDAAUNHÁ OS*-*M 

* PREÇOS PRÜMUCION.MS 

* PLANOS DE FINANCIAMENTOS ESPfCLAis! 

* CUN-SORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 g Li.i.r t09S| 7J2-2122 Fav; ^98» 717-2666 
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Francisco do Valle 

PMDB 
A onda do momento é « 

PMDB. Com a nomeação 
da comissão provisória do 
par lido esperamos que 
todos os problemas 
internos sejam resolvidos. 

Raimundo Polegada, um 
dos mais competentes 
assessores da atual 
administração poderá ser 
tornar também numa 
grande liderança 
politica...Chegou sua hora. 

Arnaldo 
Alencar 

Analisando o mundo 
político com bastante 
calma, chegamos a 
conclusão que o líder do 
governo na Câmara, 
vereador Arnaldo Alencar 
(PFL) poderá trocar de 
sigla. 

Conforme uma 
entrevista ao colunista na 
manhã desta última sexta- 
feira o médico deixou claro 
que deverá deixar o 
partido. 

Beicinhos 
Carlos Alberto Brito, 

membro do partido disse a 
reportagem na tarde da 
última quarta-feira que a 
preferência dos demais 
companheiros é pelas 
eleições prevista para 
outubro. 

Carlos Brito e outros 
membros da antiga 
diretoria agora se encontra 
em uma encruzilhada...E de 
braços cruzados. 

Ordem 
0 que está acontecendo 

hoje dentro do PMBD é 
fruto das desordens que 

vinham acontecendo. Foram 
várias às denúncias de furto de 
cadeiras e objetos do partido. 
Como todos ficaram de braços 
cruzados, a girada foi de 180 
graus ..E mole ou quer mais. 

BIC 
O Balneário iate Clube terá 

mais futebol neste final de 
semana. 

A equipe de esportes do 
Sistema que vem de uma 
derrota para o Bernardes e 
Alves naquela praça esportiva 
deverá atuar amistosamente na 
manhã de domingo com a 
equipe da Polícia Civil 

Corda 
bamba 

Mesmo com a desistência 
do Sena e a péssima campanha 
do Comercial Futebol Clube 
de Dom Elizeu a seleção de 
João Lisboa corre o risco de 
ficar de fora da próxima fase do 
Campeonato. 

O representante paraense 
soma quatro pontos em três 
jogos, enquanto que a 
Cameleira em dois jogos 
obteve a mesma pontuação. A 
Seleção do prefeito Sálvio Dino 
não está em situação mais 
critica devido ler ganho três 
pontos do Sena sem entrar em 
campo. 

Montes 
Altos 

A Ajuventus de Montes 
Altos de acordo as últimas 
informações chegadas a nossa 
reportagem não vem 
recebendo nenhum incentivo 
por parte da atual 
administração. 

A prefeita Patrícia Castilho 
que não entende muito de 
futebol deixou a missão a 

Deu na Imprensa 

i* 

O vereador Otair Moreira vem conseguindo 

se destacar de uma forma espetacular como 

parlamentar mirim. O jornalista já tinha tentado 

por diversas vezes mostrar seu trabalho no 

Legislativo. Como tudo tem sua hora e seu dia, 

agora chegou a hora e o dia. Deu no programa 

do Chico Velho. 
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Edimilson Sanches, titular da Sedin e Sofia Oliveira da Sedesct também são leitores do Capital 

cargo do maridão que é 
desportista nato, mas que no 
entanto faz de conta que não é 
chegado. Será o que e que está 
havendo? 

FMF 
A Federação Maranhense 

de Futebol até o momento não 
falou nada sobre o 
Campeonato Maranhense de 
97. Pelo visto teremos tudo de 
novo, ou quase tudo. 

A diretoria do Cavalo de 
Aço irá se reunir nos próximos 
dias para definir os destinos do 
clube 

Mais 
uma vez 

Justino Filho poderá voltar 
a comandar a Sociedade 
Atlética Imperatriz. 

O atual presidente Damião 
Benício dos Santos poderá 
colocar a equipe nas mãos da 
fera. Já o Tecão Maravilha 
deverá mesmo ser 
abandonado novamente. 

Cadê 
Esperamos agora que 

aqueles que se diziam "Tecão" 
nato, possam assumir a equipe. 
Pelo visto o negócio era 
mesmo só intriga entre as 
parles envolvidas. Hoje ê 

diferente a equipe não tem 
nada, mas também não deve 
nada....Alô galera, tá na hora. 

Virgem 
que riqueza 

O prefeito de João Lisboa 
Dr. Sálvio Dino ainda está 
confiante na classificação da 
seleção da gameleira para a 
próxima fase da competição. A 
crônica esportiva de 
Imperatriz também está 
torcendo por esta bênção... 

Ondas Curtas 
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Na onda do brega... 

A família imperatrizense... 

Já está com saudades de Roberto Villar... 

E por falar em Roberto Villar... 

Um abraço ao companheiro... 

Demerval Moreno 

Sumanooooooooooooooooooüü 

Estamos aguardando o shovv de... 

Vanderley Andrade... 

O ladrão... 

Mais cuando...Já zinho... 

Virgem que riqueza... 

Imperatriz é considerada... 

A capital das inter vento rias... 

Agora vamos de Polegada... 

Este sim, é gente nossa! 

Intinerando...Polegando... 

E agora José... 

E tudo ou nada... 

Arnaldo Alencar... 

Poderá mudar de partido.. 

Será que vai para o PMDB? Com a palavra...Polegada. 

Só voce 

Linda!!!! 
fase me ma 

0 » d $ 

W 

Oi Fanuti? minlui 

MoríinSM 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01 - Domestica 
OI - Mecânico de 

motos 
01- Patrulheiro de 

base 
01 -Operador de retro 

escavadeira 
01 • Operador de 

espargidor 
01- Operador de rolo 

compactador 
01-Operador de rolo 

22-Vendedores 
externos 

01- Fiscal de loja 

LASORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

llVipERATRÍZ VAÍ CjAnIíAR 

IVIAÍS LIVl joRNAl REqÍONAL 

Presenças CoNFiRMAdAs 

Figuras importanlcs já confirmaram pn^scnya nolançanicnU) 
da "Folha da Amazônia": o dopulado federal e atual seerelário 
do Ap-iculturado Estado, Francisco Coelho; o Senador Francisco 
Escórcio; o deputado federal Nan Sousa e o líder do Governo 

Mercado- 

Fíwwicetro- 

PoUpANÇA 
HoJe 1,2,3% 
Amanha  I 150^ 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

UfÍR (FEdERAl) 

Setembro/97 R$0,9108 

^ UrFí (MunícípaI) 

. Setembro 97 R$09, li 
UFr (EsiAdüAl) 

Setembro/97  20 2 I 

UPC (FEdERAl) 
Setembro/97 (^5 13 gg 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,13 
* Turismo R$ | 10 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 12.09.97 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia 12.09.97 

R$; ;   1 1,37 
SaUrío Mínímo 

Setembro/97  R$.120,00 

SaUrío FamíIía 
Agosto/97  R$ 8,25 

* Oferecimento: Lf\ RARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Editor responsável: Machado Neto 

na Assembléia . deputado Mercial Arruda. 
Detalhes depois. 

SEM dÍNhEÍRo 

JoRNAdA EspÍRÍTA 

Um jantar no Restaurante e Danceteria Feople, definido para 
o dia 27 deste mês, vai marcar o lançamento do mais novo jornal 
da região. I rala-se do mesário "Folha da Amazônia", de 
I»! opr iedade do jornalista Jose t osta Barbosa Neto e que lera o 
projeto gráfico assinado pelo companheiro Frederico Luiz, 
contando com Josafá Ramalho e equipe, e correspondentes de 
peso e conhecidos do público leitor, como Jânio Arley (São Luís): 
Lima Rodrigues (Brasília); e Mara Santos (Palmas), sem falar 
no grande elenco de colaboradores e articulistas locais que 
estarao ocupando seus espaços no novo veículo da mídia 
impressa tocanlina. 

n jornalista Afonso Gomes Brasil (ex-Correio Brailiense e 
aluai assessor do Senador Francisco Escórcio e do deputado 
Davi Alves Silva), está assumindo o cargo de presidente da 
"folhada Anuizôniã", ficando o Departamento Comercial a cargo 
de Josué Alves. 

Iniciada ontem a noite no Juçara C lube, tem prosseguimento 
hoje no Parque de Exposições, a IV Jornada Espiritada Região 
Tocanlina. 

Entre as atividades de hoje, destaca-se a palestra do Dr. Sérgio 
França, de São Luís. que vai abordar o lema "Por que 
Adoecemos?", a partir das 20h. 

()s presentes vão contar também, com uma exposição de livros 
es| •iritas. 

s 
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Novo detalhe do torneio interno realizado pelo Marwel 
no úlliino sábado no 50- BIS, em homenagem a ilustres 
aniversariantes e a convidados especiais, entre os 
quais, o prefeito Ildon Marques; o Juiz de Direito e 
Diretor do Fónun, Fernando Mendonça; o empresário 
lido Eugênio Costenaro; o acadêmico de Direito. 
Leonardo Dantas; o Dr. José Américo; e o Ten. Cel. 
Diógenes Dantas Filho, além da senhora Fátima 
Dantas. Uma bonita festa com distribuição de presentes 
e sobretudo a manifestação de apoio à primeira 
escolinha de futebol da cidade. (Foto: Moreira Silva). 

Humor 

Quantos políticos são necessários para 

trocar uma lâmpada? 

Depende. Trocar por quê? 

(Playboy/Setembro/97 nas bancas 

numa distribuição da Dimapi). 

Aimíversaríantes 

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. Getdlio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 
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A situação está ficando, cada vez mais preta para muita gente, 
noladamente para os que diariamente engrossam a imensa fila 
dos desempregados. 

falar em dinheiro para essas pessoas, é até um "desacato". 
Enquanto isso, o governo não dá a mínima para a legião dos 

desfavorecidos da sorte que, mais uma vez. servirão de joguete 
na mão dos políticos no ano eleitoral que se aproxima. 

Infelizmente é isso. 

IMPERATRIZ 

D/O € nOíTG 

PARA ANUNCIAR, OISQUE: 723.3327 

LiI9JV3IKaii«ilKfc1i. 

Rua Paraíba. 740, Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.1 KL 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722,2624 fav (098)722 2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

Rodovia BR-010. s/n. fone: 723 2374 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Nciva de Santana. 523. fone. (098) 723 3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721,4021. 

Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (em frente ao BIG BOX) 

SliNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
CSTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua Joào Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721 7717 
POSSEIDON TI RISMO 
Rim Paraíba. "No. fone (098) "'23 2"8S 

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 À MÃO 
Av. Getúlio Vargas. 186.3. esquina d a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone (098) 721 3565 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centra fone: (098) 779 17^,2 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722 2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone; (098) 721.5007. 

INTER^SoO^RenTicar)^^^^^^^^ 
Av Dorgival P. de Sonsa. 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. 

mw *11*31 HHífi 

Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721 5836 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone" 721 7510 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

I^MUDIiaiNEr 

Av. Beira Rio. fone: (098) 722 1810 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone: (098 
721.6184. 

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

m toque de amor a cíuliummiciUo^Heiisã^^ 
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 

  ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

r . Materiais para 
^r'tóri0. escolar, 
bobinas oara Fay bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

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

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 
(consultas, Cirurgias, V acinações, Exames 

Lahoratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinária 

CRMV/MR- 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 

I ^ 
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SEMUS prepara campanha de vacinação contra raiva 

Para a campanha serão intslados um total de 33 Postos, tanto na zona rural como na zona urbana. 

í I « i llltr««wx í y . ..I/L  . / \ 11 1 x f A t 1 \ ■ « » « O Diretor de Divião de 
Zoonoses da Secretaria de de 
Saúde do Município, Dr. 
Anlonio Pedro Rocha Filho, 
informou que serão instalados 
em Imperatriz, 33 Postos de 
Vacinação contra a Raiva 
Canina, para a campanha que 
será realizada dia 20 em todo 
o país. F desse total 7 são 
fixos; funcionarão nas 
unidades de saúde do 
município e 25 são volantes; 
escolas, e sedes de entidades 
comunitárias. 

Segundo ele, após o 
encerramento da Campanha 
equipes de vacinadores 
volantes percorrerão a zona 
rural, incluindo os distritos de 

Coquelândia e Olho D'Água 
dos Martins para facilitar o 
acesso dessas localidades ao 
serviço de imunização. 

E alto o índice de animais 
domésticos (cães e gatos) no 
município e a maioria dos 
proprietários, principalmente 
nos bairros mais distantes e 
distritos ainda insistem em 
deixá-los perambulando pelas 
ruas, colocando em risco a 
saúde das pessoas. 

A Raiva, é uma doença fatal 
de fácil transmissão e a única 
forma de evitar que o animal 
adoeça é vaciná-lo todos os 
anos nas unidades de saúde. 
Na rede municipal a Divisão de 
Zoonoses funciona no Centro 

de Saúde Nova Imperatriz. 
O médico-veterinário, 

antonio Pedro Rocha é o 
diretor de Zoonoses e 
Coordenador da Campanha de 
vacinaçàocontra Raiva Canina 
e convoca a população para 
levar seus animais, 
principalmente cães e gatos, 
aos postos mais próximo de 
suas casas, dia 20, no horário 
das 8:00 às 18:00Hs. 

A Divisão de Zoonoses 
informou que em todos os 
bairros, haverão Postos de 
Vacinação, a medida visa 
facilitar ao proprietário vacinar 
o seu anima], sem que haja 
necessidade dese deslocar a 
locais mais distantes. 
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Caes e £atos devem ser vacinados durante a campanha de vacinação 

Postos do município dispõem de vacinas contra Sarampo 

Para evitar epidemia da doença, a secretaria de Saúde abasteceu postos e centros de saúdr 

de Divisão de lini mirarão Maria rlac focuo <. ^- (.. \.. .... —   ' )s onze Postos e Centros de 
Saúde da rede municipal foram 
abast < vit los c< nua vacina contra 
Sarampo.para garantir o 
atendimento da comunidade. É 
que essa e outras vacinas já 
fazem parte do serviço de 
imunização de rotina prestado 
pela rede municipal, mas o 
estoque foi reforçado devido 
«•aumento da procura com o 
surgimento de surto e até 
epidemia de sarampo em várias 
localidades do país. 

E de acordo com uma matéria 
diviulgada na revista Veja, edição: 
03/09/97. na regiãoNordeste, 
apenas os Estados do Maranhão 
e Alagoas não tiveram 
nenmhum caso registrado. Mas 
em Imperatriz a população está 
preocupada e tem procurado os 
serviços de saúde em busca de 
informações sobre a doença, e 
da aplicação da vacina. 

Segundo a diretora de 

Divisão de Imunização Maria das 
Graças Bezerrajorge, a 
comunidade pode ficar tranqüila 
porque o município dispõe de 
estoque suficiente para atender 
toda a procura. 

maria das Graças aconselha 
que aos primeiros sintomas o 
paciente seja encaminhado a um 
estabelecimento de saúde em 
busca de diagnóstico e 
tratamento e o restante da 
família deve ser vacinado como 
medida preventiva, embora o 
Sarampo seja uma das doenças 
mais contagiosas que se 
conhece. 

O Sarampo é uma doena 
infecciosa,aguda, transmissível e 
extremamente contagiosa, ou 
seja, ela passa de umapessoa 
paraa outra com muita facilidade. 

O agente causador é o vírus 
do Sarampo que é trasmitido 
através dassecreções do nariz e 
da garganta quando o doente 

tosse, espirra, fala ou 
simplesmente respira 

Quando com Sarampo, o 
doente apresenta febre alta, 
irritação nos olhos, mal estar, 
coriza (nariz escorrendo) 
conjuntivite com freqüência. E 
após esse período que pode 
durar de três a sete dias, surge 
o exatema, ou seja erupção na 
pele (manchas avermelhadas). 
Essas manchas aparecem, 
inicialmente através das 
orelhas, estende-se 
rapidamente ao rosto e depois 
por todo o corpo, |)ermanecendo 
de quatro a sete dias. Tanto o 
adulto ou criança ppodem ter a 
doença. 

Finalmente,Maria das Graças 
alerta que a imunização só é 
adquirida pela doença e pela 
vacina. "Prevenir é melhor que 
remediar, por isso a vacina é a 
principal arma contra o 
Sarampo", disse. 

* 
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Casos de sarampo preocupa a população 

Notas 

Gincana Bíblica 

Acontece na larde deste 
domingo, a II Gincana Bíblica do 
Grupo Forjac da l omunidade 
de São Francisco de Assis no 
bairro de Cidade Nova em João 
Lisboa. 

I Jm dos objetivos do evento, 
segundo a Coordenação, é 
promover o intercâmbio entre 

a juventude daquela 
.comunidade, além de arrecadar 
alimentos a serem distribuídos 
à famílias carentes que 
previamente já foram 
cadastradas. 

participaram da Gicana, os 
Grupos Forjac, Shalom e jovens 
de Imperatriz. 

Mobilização no 

Congresso 

Ruim com os bancos, 

Pior sem eles! 

Regulamentação para os 

Planos de Saúde 

Nacionalna próxima 
semana, representantes dos 
Sindicatos do Fisco voltam a 
se reunir em Brtasília para, 
junto com a Fenafisco, 
acompanhar a votação da 
Reforma da Previdência no 
Senado. 

Um trabalho intensivo junto 
aos senadores tem sido feito 

para garantir a manutenção dos 
direitos dos servidores, apesar 
da constante pressão 
dogoverno. Neste sentido, a 
Fenafisco e seus sindicatos 
filiados conseguiram incluir a 
emenda que garante a 
proporcionalidade do tempo do 
serviço no cálculo da 
aposentadoria. 

A decisão da 
Superintendência do Banco do 
Brasil no Maranhão de fechar 
9 agências no Estado, dentre 
elas a de Açailândia está 
revoltando a população de cada 
municípios. 

O povo entende que os 
bancos têem colaborado com 
o desenvolvimento das 

Ogovernoenviou ontem ao 
C< >ngi vss< > Nack)i ia! um projeto de 
lei regulamentando o 
funcionamento dos planos de 
saúde. 

A decisão foi tomada após a 
extinção da comissão especial da 
cánviraencam^adackulescplinar 
o setor. 

No 1 )r< )jeto, < • g« )verno mantém 
três itens que devem gerar 

polêmica com as empresas de 
seguro saúde: Nenhuma 
mensalidade poderá ser elevada em 
função do envelhecimento do 
seguradojTodasas doenças, incusive 
Cancêr e Aids, devem ser cobertas 
I)elos planos; E todo o atendimento 
de segurados de planos privados 
feitos peto SUS (Sistema Único de 
Saúde) deverá ter seu ressarcido 
pelas empresas ao governo. 

Fim de curso em 

Imperatriz 

respectivas cidades e prif 
isso defendem a 
permanência. 

E bem verdade nos 
últimos tempos a qualidade 
dos serviços prestados 
pelos bancos vem piorando, 
mas quando se fecha uma 
agência bancária, a cidade dár 
um grande passo, para tráz. 

Redução de salário em 

Senador La Rocque 

Terminou ontem o curso de 
Formação de Multiplicadores i)ara 
EducaçãoTributária que estava 
sendo ministrado i)eto presidente 
do SINTAF José Oliveira em 
Imperatriz. 

O curso que teve a duração de 

quarenta horas, contou com a 
participação de vinte e seis fiscais 
da Região Tocantina e foi 
considerado bastante iiositivo. 

A próxima etajía da formação, 
vai acx mtecer em Caxias, e um nov< > 
módulo será dado em São Inís. 

Um servidor municipal 
que preferiu não se 
identificar, ligou para a 
redação do Jornal Capital, 
denunciando que o prefeito 
Alfredo Nunes determinou 
redução no salário dos 

servidores. 
Segundo o denunciai 

a desvalorização salai 
foi de 20%, o que segun 
"quem já ganhava pou 
agora vai receber u 
miséria"! 

mmm otíuamm. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Hxprrsso. Açailândia. além de transportar passageiros, oferece 
lambem o (ranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 
Hsladosdo l'aís 

t.xpresso Açailândia, tranporlando cargas e encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 

ao Cliente 

mmi& 
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BIC " O doínt do seu FínaI ds semana 

■ SSí 

Restaurante BIC 

con cmdApio mmoo, 
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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 

B/Ç 

De segunda a sexta: 

«A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

* í 

Conor Farias 

r . í :. ! 

Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às 1 lhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO às I2h00 - Thompson Mota 

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

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

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

wats de potência 
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Marília empata na prorrogação e se mantém na liderança 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Fia x Flu 
Deu o lime rubro-negro 

no clássico da volta. O 
atacante Renato Gaúcho 
que atuou apenas no 
primeiro tempo apesar de 
não ter os gols da vitória do 
mengão foi bastante 
elogiado pelos torcedores 
do Mengão. 

A partida serviu para 
que Renato Gaúcho 
enfrentasse pela primeira o 
seu ex-clube. 

Flu... 
Mesmo sendo derrotado 

pelo placar de 2 a 1 o 
Fluminense esteve bem 
melhor em campo. O 
atacante Roni que 
disperdiçou várias 
oportunidas de gols ainda 
continua sendo a esperança 
do Fluzào neste 
Campeonato Brasileiro- 

Animal 
O atacante Edmunso foi 

um verdadeiro animal 
contra o União São João de 
Araras. O atacante vascaino 
além de marcar os seis gols 
do time de Furico Miranda 
ainda conseguiu o 
impossível que foi errar 
uma penalidade máxima. F 
um animal. 

Invenção 
O técnico Vanderley 

Luxemburgo tentou inovar 
e acabou se complicando 
diante do Galo Mineiro. 
Luxemburgo barrou o 
atacante Arinelson para 
entrada do zagueiro 
Narciso do setor do meio- 
campo. A invenção acabou 
complicando o peixe. 

Acertou 
A comissão técnica 

visando o engrandecimento 
do esporte da gameleira 
cancelou o amistoso 
previsto para hoje no 
Fstádio Cafeteirão. 

Diante desta situação o 
técnico Duílio liberou todos 
seus jogadores para os 
clubes de Origem, só 
devendo se apresentar na 
terça-feira quando inicia os 
trabalhos visando a partida 
contra o Galleti no Fstádio 
Cafeteirão. 

Copão 
Na chave "A", jogam 

apenas Galleti e Comercial. 
Partida prevista para o 
Fstádio Pedro Maranhão 
às ItíhOO do próximo 
domingo. O presidente da 
Liga Açailandense de 
Futebol - Ademir Santos 

acredita que a equipe de 
Dom Elizeu não irá 
comparecer ao Estádio 
devido a fraca campanha 
do elenco. 

Casa 
cheia 

A torcida ainda continua 
desconfiada com a 
indicação de Duílio e Pele 
para o comando técnico da 
Seleção. Apesar da vitória 
elástica de 7 a 2, os 
torcedores ferrenhos 
acreditam que sua seleção 
não está cem por cento 
para brigar pelo titulo do 
Copão Maranhão do Sul. 

Para a partida contra o 
Galleti Futebol Clube os 
torcedores garantem 
superlotar às 
dependências do 
Cafeteirão. 

Pança 
O atacante Pança, autor 

de dois gols acertou 
contrato com a diretoria e 
tem presença garantida no 
amistoso do próximo 
sábado no Fstádio 
Cafeteirão. Até o 
encerramento desta edição 
não havia nenhuma 
confirmação do adversário 
da Seleção no amistoso. O 
lateral Doris continua fora 
da equipe devido uma 
contusão que sofreu na 
coxa esquerda. 

Reinaldo 
Foi questionado entre a 

crônica local a reprovação 
de Reinaldo Martins Brito 
que vem a cada dia atuando 
com mais profisionalismo. 

A única baixa na 
arbitragem são alguns 
talentos que estão 
esquecido pelo experiente 
Jakson Silveira que tem 
uma visão execelente em 
reconhecer talentos. 

De acordo com alguns 
depoimentos Reinaldo 
Martins Brito só foi 
reprovado devido ter feito 
os testes para apitar na 
segundona enquanto que 
Jucelino Miranda fez para 
assistente. E lamentável. 

Caciano 
O árbitro Caciano as 

Merces acabou se 
complicando no jogo entre 
Ajuventus e Marília. Esta é 
a opinião da crônica 
esportiva local após a 
partida da última quinta- 
feira no Estádio Minicipal 
Frei Epifânio D' Abadia 
quando as duas equpes 
empataram em 1 a 1. 

Jogadores e dirigentes da Ajuventus reclamam da arbitragem 

O Marília Futebol Clube 
emaptou em um 1 a 1 diante da 
Ajuventus no Estádio 
Municipal Frei Epifânio D' 
Abadia e se manteve na 
liderança isolada da 
competição. 

O empate do Marília foi 
contestado por todos os 
dirigentes e jogadores da 
Ajuventus que ficaram 
aborrecidos com os descontos 
exagerados do árbitro Caciano 
das Merces. 

De acordo com os 
jogadores o árbitro abusou na 
aplicação de cartões para seus 
jogadores e também nos 
descontos quegou a mais de 
cinqüenta minutos do segundo 
tempo. O time do empresário 
Pereira conseguiu exatamente 
nos descontos o empate. 

Com mais este bom 
resultado a equipe bicolor 
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Marília Futebol Clube, empata mas continua na liderança 

conseguiu se manter na que o Marília é forte candidato destaques do clube. Isac, est 
liderança isolada da ao titulo do Campeonato no Marília a várias temporada 
competição. A melhor Amador da Primeira Divisão e de acordo com o diretor Joà 
campanha do é ampeonato e a versàoí)7. Maurício o jopgador i 
zaga menos vazada provam O zagueiro Isac é um dos patrimônio do clube. 

Imperatriz bem representada nos JEMs 

Atletas imperatrizenses lutam pelo ouro olímpico em Sào Luís 

Atletas imperatrizenses são destaques na capital 
Os XXV Jogos Escolares isso, os atletas 

Maranhenses (JFMs) imperatrizenses lutam para 
continuam a realizar-se na levar o nome de Imperatriz ao 
capital do Estado Enquanto pódium. A delegação da 

cidade está sobre a 
coordenação de Giorvane de 
Pinho, subsecretário da 
Secretaria de Esportes e do 
Lazer (Sedei), que encontra- 
se em São Luís, 
acompanhando os jovesn 
atletas. 

Em fax enviado ao 
secretário da Sedei, Valdecir 
Ferreira, Giorvane de Pinho 
divulgou o resultado parcial 
de algumas disputas 
realizadas até a última quarta- 
feira (10). 

Na modalidade Futsal, a 
Escola Santa Teresinha 
venceu por 11 x 3 o Dante 
Aleghieri, na categoria infanto 
masculino. 

Ainda no futebol de salão, 
os garotos do juvenil 
masculino da Escola Rui 
Barbosa derrotaram a Escola 
Santa Tereza. O placar foi de 
3 a 2. 

No Futebol de Campo, os 

jogadores do Centro Federa 
de Educação Tecnológica d( 
Maranhão (CEFET-MA; 
ganharam de W x O contra ( 
B.C Almeida.O y ^' ni 
feminino do Com,.. x< 
Escolar São José de Ribama 
(Cesjor) derrootou o Exitus 
na modalidade handbol po 
28x 26.Ainda no dia 1( 
(quarta-feira), os atleta 
infanto masculino da Escol; 
Santa Luzia, venceram . 
partida de volibol por 2 seis , 
0 contra a líscola Bom Pastoi 

Valdecir Ferreira 
secretário da Sedei, disse qir 
a participação de Imperatri 
nos JEMs é muito important 
para o esporte estudantil d 
cidade. 

"listamos felizes po 
sabermos que os atletas d< 
Imperatriz estão s*' tub 
representar nossa t...ade 
mostrando o nosso valor e i 
nossa força" disse Ferreira. 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.l, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

local: Estrada de João Lisboa K5 

Residência do sr. Domingos. 

Damíão Benícío dos Santos 
Presidente da S.A.l. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs 

Usuários que no período de 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para c 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

Venha e comprove! 
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Política: 0 toque de Midas e o toque de merda 

Política. Partidarismo. Poder. Povo. 

por Edmilsom Sanches 

A primeira vista, parece 
não ser possível o exercício 
de transformações sociais, 
econômicas e culturais de 
uma dada comunidade, 
Estado ou País sem que elas 
passem pela "linguagem do P" 
acima. Ou seja: os rumos de 
uma comunidade são (ou não) 
traçados e levados a efeito por 
um poder instalado, que 
"entrou" na Política via 
Partido e chega ao Poder por 
decisão de um Povo. Política 
vem de pólis, "cidade": 
portanto, a cidade deu origem 

o necessário suporte jurídico 
institucional ao jogo 
fisiológico de grupos cujos 
membros são identificados 
mais pela aproximação 
pessoal de uns com os outros 
do que pela •estrutura 
filosóficoideológica dos seus 
conhecimentos e das suas 
práticas sociopolíticas Para 

o partidário que pertence ao 
Partido; em um enorme 
número de casos, é o Partido 
que, literalmente, pertence a 
alguns partidários. Tanto que, 
muitas vezes (os jornais em 

WKiÉIÉli! 
fwlpi 

wmm 

íííí mmmí 

ato polílico-administrativo é 
valorado de acordo com a tez 
partidária. Se quem executa 
ações é do mesmo Partido 
(ou coligação), os feitos são 
elogiados e percebidas suas 
vantagens. Se não é, são 
imediata m e n t e 
"descobertos" os senões e os 
pontos frágeis sobre os quais 
vão prosperar durante algum 
tempo os discursos 
adversários. Num caso, os 
interessados; no outro, os 
interesseiros. Ambos, 
desinteressantes. 

Se um sem-partido é 
convidado para auxiliar na 
administração e 
desenvolvimento da coisa e 
da causa pública, são 
destacados o conhecimento e 

últimos dos seres humanos e 
a escatologia (do grego skór, 
atos) que cuida das fezes da 
humanidade. De que 
escatologia tratam os 
políticos? 

Até que se instaure uma 
nova ordem, Política, 
Partido, Poder e Povo 
continuarão a ser os quatro 
elementos principais por 
onde devem fluir ações que 
vão tocar a todos, em maior 
ou menor grau. Cabe a quem 

indispensável agressividade 
criativa, ousadia sadia, 
ansiedade conclusiva. Noguts, 
no story — ter coragem, para 
fazer e ser (urna nova) 
história. Uma (nova) 
realidade, cujos bons frutos 

à política para que esta 
cuidasse daquela. 

Ainda não existe no Brasil 
o que em alguns países 
chamam-se "candidaturas 
independentes", pessoas que 
vão a um cartório eleitoral, 
registram-se como candidatos 
e vão à luta pelo voto. sem 
obeicaloriamenle lerem de ^e 
• i : .drar" em alguma sigla 
partidária. Ale porque, ã 
exceção de uma ou outra 
agremiação (geralmente de 
esquerda), não existem — 
ideologicamente falando — 
partidos no Brasil. São quase 
todos meros aglomerados de 
interesses de poder, que dão 

PRASEM 

se tirar isso a limpo, basta 
perguntar a um "partidarista" 
sobre as bases filosóficas e 
ideológicas, o sentido político 
e social do Partido e seu 
Manifesto, seu Estatuto, seu 
Programa. Perguntar, até, se 
conhecem, viram, leram esses 
documentos. 

Um partido, pois, é, tão-so, 
o meio inescapável, 
obrigatório, para se tentar 
chegar ao Poder. É tão obvio 
isso que, se fosse para chegar 
ao Poder por intermédio de 
outras figurações jurídicas (p. 
ex., associações, sindicatos 
etc.), os cheios de vontade de 
Poder nelas estariam 
associados ou sindicalizados. 

Não se está pregando, aqui, 
a desnecessidade dos 
Partidos; está-se deplorando o 
quase absoluto desprezo de 
partidários para com a 
organicidade da sigla a que 
pertencem. Aliás, não é bem 

lodo o Pais documentam isso 
à farta), o Parlido iransforma- 
se em "coisa", portanto, 
quantificável, negociável, 
Quem dá mais? 

Trazendo o tema-título do 
artigo, uma das características 
mais "interessantes" da 
Política (partidária) é a 
possibilidade de qualificar ou 
desqualificar as pessoas e as 
ações que elas executam. O 
que a Política toca tanto pode 
virar ouro (toque de Midas) 
quanto transformar em algo 
imprestável (toque de 
merda). Por exemplo; 
partidários oposicionistas 
criticam aquele que está no 
Poder; mas se este muda de 
sigla, e vai para os braços de 
quem antes o criticavam, 
logo tem "descobertos", 
"inventados" e ressaltados 
valores anteriormente não 
percebidos pelos ex-críticos. 
Isto é; se estás comigo, és 
santo e bom; se não, és diabo 
e imprestável. Vade retro, 
Saia nas! 

A execução de qualquer 
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experiência. Temos aí o toque 
dourado a destacar a 
capacidade técnica e a 
imparcialidade política. Mas, 
para "o outro lado", o 
discurso, mesmo eivado de 
contradições c 
inconsistências, é 
d e s q u a l i f i c a d o r , 
expropriahte. É o dedo sujo 
da política acionando, por 
baixo, a boquirrotice 
partidária de travestis 
políticos. E a diferença entre 
a escatologia (do grego 
éskatos) que cuida dos fins 

se mete nessa maçaroca de 
siglas expostas e interesses 
impostos ser o menos 
incoerente possível com os 
objetivos e fins das 
agremiações. As 
insatisfações e 
incompletudes dos seres 
humanos não têm como ser 
supridas pela vesguice 
política, pelo proselitismo 
partidário, pela estreiteza 
ética, pela precariedade 
moral, pela torpeza 
vocabular. 

Mandatários e partidários, 
legislativos e judiciários 
devem dar-se a chance de 
começar uma nova historia em 
suas vidas. Procurar distribuir 
melhor o Bem público do que 
oportunizar o acúmulo de 
bens privados. Para isso. é 

possam ser colhidos e 
compartilhados com o maior 
número e os mais diferentes 
agentes e usuários deste lado 
de cá da esáslcncia 

E tão pequeno o tempo de 
vida de um ser humano sobre 
a Terra que deveria causar 
espanto o fato de ele não se 
dedicar mais completamente ã 
busca de uma sociedade mais 
justa. "Life is too short to be 
little" — a vida é curta demais 
para ser miúda. A ilusão de 
estarmos vivos leva-nos ã 
ilusão de acreditarmo-nos 
eternos. Entanto, vivemos 
menos do que uma pedra 
e, se não soubermos utilizar 
bem. para o bem, o diferencial 
que Deus nos deu (a 
inteligência), valeremos 
menos que um juá furado. 

P. S. — Untor; Espero que 
Você se surpreenda ou se 
ofenda com o título deste 
artigo tanto quanto Você se 
surpreende e se ofende com 
as ações dos políticos. 

Encontro reuniu secretários de Educação em São 

Agostinho Nolelo, secretário da Educação de Imperatriz, é eleito presidente da l Jndime 
. . . , . •     \ ..U.i.v 

Luís 

O secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, participou 
em São Luís do Frograma de 
Apoio aos Secretários 
Municipais de Educação 
(Fraseni). O evento 
aconteceu no período de 8 a 
11, numa promoção do 
Projeto Nordeste, que 
prioriza ações comunitárias 
do Ministério da Educação e 
do Desporto (Mec) para o 
atendimento do ensino 
fundamental da região 
Nordeste. 

Estiveram presentes, além 

do secretário Agostinho 
Noleto, de Imperatriz, o 
secretário de Estado da 
Educação, Gastão Vieira, 
assessores e consultores do 
Projeto Nordeste, Banco 
Mundial, Eundo das Nações 
Unidas para a Infância e 
Adolescência (Unicef) e da 
União N nacional de 
Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime). 

Participaram, ainda, mais 
de cem secretários de 
Educação com vistas a 
preparação para nova política 

educacional do governo para 
o próximo ano. 

Foram realizados 
treinamentos para o 
planejamento estratégico, 
considerando os novos 
recursos e ampliação do 
Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério, 
por intermédio de palestras, 
debates e oficinas. 

Foi oferecido aos 
secretários um vasto material 
com todas as explicações 
sobre o planejamento do 

novo Fundo nas escolas. 
Na ocasião, o Mec definiu 

critérios técnicos de padrão 
mínimo de funcionamento 
para as escolas municipais a 
partir do próximo ano. 

"O encontro foi muito 
positivo e oportuno. Nós, 
secretários de Educação, 
tínhamos grande necessidade 
desse treinamento para 
podermos acompanhar a 
revolução do ensino para o 
ano de '98" — declarou 
Agostinho Noleto. 

Durante o encontro, o 

secretário Agostinho Noleto 
foi eleito membro da 
Comissão dç Representantes 
da Undime. Com sede em 
Brasília, a Undime possui 
representação em todos os 
estados e é uma entidade sem 
fins lucrativos que tem por 
finalidade articular e apoiar 
os interesses da educação nos 
municípios, integrando seus 
representantes no processo 
do setor educacional, visando 
a universalização do ensino 
de qualidade na escola 
pública. 
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Venha e comprove! 
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Construção do Io DP ainda é um sonho 

Governo do estado não sabe da realidade na segurança pública local 
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JORNAL CAPITAI 

A costrução do 10 DP ainda 
c um sonho para a população 
do Imperatriz que vem 
cobrando insistentimento 
junto ao delegado Regional 
uma posição com relação as 
obras que estão paralisadas. 

A cerca de quatro anos as 
obras foram interropidas. Na 
época o anúncio da concluão 
do Io DP foi feito pelo então 
governo do estado José de 
Ribamar Fiquene, que não 
cumpriu com as promessas 
deixando toda a obra 
comprometida. ' 

1 rês anos depois a situação 
continua a mesma, a cerca de 
dois, o local estava sendo 
utilizado por elementos que 
ocupam às dependência para 
fumar maconha e cometer 
assaltos. 

Sabendo da difícil situação 
finaceira do governo, o 
delegado Regional Dr. Luciano 

ma- 
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As obras continuam paralisadas por ordem do governo estadual 
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Polícia Civil realiza onda noturna 
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Equipe da delegada Vânia age rápido e consegue recuperar objetos roubados 

A eoiiioc íI:i .■ /s- •> A equ ipe da delegada Vânia 
agiu rápido e conseguiu 
recuperar vários objetos 
roubados na periferia de 
Imperatriz. A delegada não quis 
revelar o nome do elemento 
que foi em flagrante [tara não 
difucultar as investigações no 
sentido de desbaratar uma 
quadrila especializada que vem 
agindo nos bairros mais 
distantes do centro de 
Imperatriz. 

Os agentes Loló e Euzébiq 
que parteiparam da operação 
garantiram que a Polícia só 
conseguiu chegar ao local onde 
estavam os obejtos através de 
uma ligação anônima. O apoio 
da comunidade esta sendo de 
fundamental importância no 
sentido de desvendar vários 
casos que merecem a atenção 

da Polícia Civil. 
A uma expectativa muitro 

grande no sentido do 
secretário segurança do estado 
Raimundo Cutrin resolver a 
questão da Polícia Civil da 
região tocantina em especial a 
situação de Imperatriz que 
continua com um pequeno 
número de agentes e 
delegados. 

As viaturas sem condições 
cie trafego é um dos problemas 
encontrados pelos poucos 
policiais que ficam 
impossibilitados de efetuar 
diligências e dar seqüência as 
investigações. Para o delegado 
Dr. Luciano Abreu o secretário 
de segurança do estado que 
conhece bem a região tocantina 
irar resolver o problema o mais 
rápido possível. 
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Edilson Santos, chefe de capturas da Depol, uma das 
peças importantes da PC 

João Lisboa 

Quatro elementos continuam foragidos 

n^Urrorl^ Ac* 1^^.. f * 1  .• • , . ^ Delegado de João Lisboa diz que ainda não tem pistas dos fugitivos 

tenenle S;mtr»« . O sub tenente Santos - 
delegado de João Lisboa disse 
em entrevista a este noticioso 
que ainda não tem pistas do 
restante dos fugitivos daquela 
delegacia ocorrido no dia 28 
do mês de passado. 
Recentimente a polícia militar 
conseguiu prender quatro dos 
elementos quando estavam 
nas imediações do vizinho 
município de Edson Lobão. 
l'm dos lideres é o perigoso 
elemento "Araguaina" que 
responde por vários .assaltos e 
homicídos em outros estados. 
O delegado disse ainda que a 
fuga em massa teve a 
participação direta de 
Araguaina" que conseguiu 

levar para dentro do xadrez 
armas e outros obejtos que 
facilitaram a fuga. No dia do 
assalto estavam naquela 
especializada cerca de vinte e 
dois assaltantes sendo onze 
deles não resolveram fugir das 
celas. 
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Sub-tenente Santos investiga a facilidade dos elementos na fuga 

s:i:r«ee,e Usboa asuar<iam 

recuperando c disse nue a ,1- •- aLir- A população anciosamente o anúncio da 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografaros aniversBrlo, castrmtcG, batizacbs e ev^itcs on geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhãn 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de 
documentos 

Maria Rosa Menezes, 
piauiense, 78 anos de idade, 
residente na Rua Eduardo 
Gomes, 1223- Maranhão Novo, 
esteve na Delegacia de Polícia 
comunicando que perdeu seu 
I itulo Eleitoral com 
comprovante, Carteira de 
passe-1 i v r e- Tra n sp o r te 
Coletivos Imperial e uma 
determinada importância em 
dinheiro. 

maranhense, 39 anos dc 
idadtí, residente na Rua Bahia 
U- Três Poderes- neslí 
cidade também esteve m 
Depol para comunicar que 
desapareceu o cheque n4 

000023- Banco Excel 
Econômico local- conta 
099211841-7, informando 
ainda que na ocasião 
desapareceu também o C.PE 
436.012.193-87, da Sra Cícera 
Rejane Borges Torres. 

Perda de 
documentos 

Perda de 
documentos 

Miguel Pereira da Silva, 
maranhense, casado, 45 anos 
de idade, residente na Rua 
Sergipe, 82- Três Poderes - 
esteve na Delegacia de Polícia 
comunicou que desapareceram 
as Notas Fiscais de n0101 a 125 
(um bloco)- correspondente a 
firma Drogaria Filho Ltda, local 
da qual o queixoso é sócio- 
proprietário, sendo o CGC de 
n" 06.756.183. 0001-56. 

Antonio Belchor Borges, 
cearense, casada, 55 anos de 
idade, Dólar, residente na Rua 
Marechal Rondou n" 658- Vila 
Redenção I- comunicando que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
n0 61300, série 00001-MA. 

Danos 

Perda de 
documentos 

Juciê Rodrigues Pereira, 
piauiense, casado, 34 anos de 
idade, pedreiro, filho de; 
Expedito Dias Pereira e Maria 
Rodrigues Pereira, residente na 
Rua P, 735 - Vila Nova, esteve 
na Delegacia de Polícia 
comunicando que foram 
perdidos todos seus 
documentos pessoais, sendo; 
Carteira de Identidade Civil- 
SSP-PI, Carteira Nacional de 
Habilitação -A /C-Detran -PI, 
além de todos os documentos 
da moto YAMI IA, ano 80, j Jaca 
não lembrada, ainda en nome 
do proprietário naterior, cor 
marron. De acordo com o 
queixoso o fato se deu em via 
pública. 

Maria do Socorro Gomes, 
maranhense, casada, 34 anos 
de idade, professora da 
11EMA, residente nv a 
Guarapari, casa 5, QD, 5 - 
comunicou que foi danificado 
seu Cartão Magnético do 
Banco do Estado do 
Maranhão- local conta 4232. 

Perda de 
documentos 

Roberto Araújo Dantas, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Godofredo 
Viana, esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato este ocorrido na tarde da 
última quinta-feira. 

Assaltos 

Furto de 
cheque 

José Ribamar Cabra] 

\ árias agencias do i .anco 
do Brasil terão sua portas 
fechadas nos próximos dias no 
interior do Maranhão. A 
medida tomada pela direção do 
banco devido o auto número 
de assaltos ocorrido no 
últimos meses. 
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