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Secretário de Saúde, Marival Lobão 

sabota municipalização da saúde 

O secretário estadual da 
Saúde, Marival Lobão, é 
acusado pela secretária-geral do 
Conselho Municipal (!<> Saúde, 
Conceição Ainorim, de sabotar 
o processo de municipalização 
da saúde em Imperatriz. 

Conceição Ainorim revelou 
que Marival Lobão foi 
exonerado do cargo de 
presidente do Conselho 
Lstadua! de Saúde. 

"Lie desconhece o processo 
eosobjelivosda universalização 
e gral uidadeda saúde publica", 
disse Conceição. 

Segundo ela, Marival Lobão 
adota uma política 
centralizadora, impedindo a 
ação dos Conselhos Municipais 
e Estadual. 

Liderança expressiva dos 
movimentos populares, 

nceição Ainorim também 
isou o ex-seçrelãrio de 

Saúde, Luiz Carlos Nolelo, de 
"manobrar" os conselhos 
anteriores com o objetivo de 
iinpedir a munici| lalizaçàt> plena 
da saúde. 

Mais detalhes e a íntegra da 
e íuãa Alx -rta do O mselht > EstatKial 
(l(1 Síuide na Ptigina I -3. 
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Jesus 

ganha 

Torneio 

Francisco Jesus e 
Leandro Lobato foram os 
vencedores do Lorneio de 

1 énis dc Mesa dos Jogos 
Lscolares de lrn|KTatriz. 

I"-les venerram a 
ca!'.'gíiria In!anío. 

Começa hoje a 
competição de atletismo. 

Página 1 -2 

Dengue é 

controlada 

pela FNS 
A Fundação Nacional de 

Saúde, FNS, anunciou que tem 
ocont role do surto de Dengue. 

t) Órgão diz que o nú mero 
de casos no primeiro 
semestre desse ano é inferior 
ao mesmo período do ano 
lassado. 
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Ildon Marques tem vontade política de fazer a municipalização da saúde, diz Conceição 

Falta de sorte impede Sena 

de golear João Lisboa 

Abertura do Copão Maranhão foi marcada 

com evasão de renda 

■ Senador La 

Rocaue 

Cidade 

0 Sábado Cidadão 
realizado na í agoa Verde no 
último final de semana; 
empolgtm a cidade. 

O bairro Lagoa Verde 
recebeu as ações 
costumeiras e a presença de 
pessoas de diversas 
comunidades e segmentos. 

O prefeito Udon Marques 
destacou a importância da 
parceria com a sociedade 
civil organizada. 

Km editorial. Frederico 
I Aiiz revela um dos pilares do ; 
Programa. 

Mais mi Página 1-5 e 1 -9 

Novidades 

da imprensa 

local 
Osdestatfues da imprensa 

local, com as novidades do 
que acontece na telinha. no 
rádio e nos jornais, vocò 
confere na coluna Por 
Dentro da Imprensa assinada 
por Messias Júnior. 

INDICADOR 

CAPITAL 

A falta dc sorte c pouco 
entrosamento da Sociedade 
hsportiva Nobre Armações 
impediram que o 
representante de Imperatriz 
aplicasse um histórica 
goleada na Seleção de João 
Lisboa que com um futebol 
medíocre foi ostilizada pela 
torcida durante os 90 
minutos. 

Outro fato que marcou a 
abertura do Copão 
Maranhão do Sul foi a 
evasão de renda. Na opinião 
da crônica esportiva havia 
dentro do Ksládio 
Cafete irão mais de mil 
pagantes, com público de 
aproximadamente mil e 
quinhentos torcedores, 
renda anunciada, cerca 
quatrocentos reais não 
agradou aos torcedores e 
cronistas que vem 
desenvolvendo um trabalho 
altamente profissional. 
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comemora 

Padroeira 

Começou no dia nove os 
festejos em comemoração a 
Nossa Senhora da 
Assunção, padroeira de 
Senador la Roeque. 

O evento se estende até 
o dia 17. O vigário local. 
Padre C ícero, disse que os 
primeiros dias do evento 
superaram as expectativas. 

Página 1-5 

■ Rota 2000 

Thompson Mota assina a 
coluna com as novidades da 
cidade. O bora-humor é a 
marca da Rota 2000. que c 
acompanhada das Entre 
Tinhas. 

Confira na Página 1 -4 

Dólar Comercial 
Compra —.—.—.R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda    R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1,1350 
Dólar Paralelo 
Venda  R$1,039 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda  R$ 1,0350 
Ouro (g) 
Venda  R$11,95 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
Ufir 
Valor   R$0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$7,66 

mu 
O árbitro central Reinai do Martins Brito 

(à esquerda) teve um ótimo trabalho 

Polícia 

Mototaxista recupera moto 

A moto foi roubada no Lagus Bar, no bairro Vila Nova 

O delegado Tinoco ( 
equipe conseguiram localizar 
o instrumento de trabalho do 
mototaxista Aulonio Carlos 
Souza, maranhense, 29 anos 
dc idade, residente na Rua 
Amazonas, no centro dc 

Imperatriz. A moto, Tilan. cor 
azul, placa IION bOOS - 
Imperatriz foi roubada ua 
madrugada da última quinta- 
feira quando eslava estacionada 
cm frente ao Lagus Har no 
bairro Vila Nova. A moto foi 

localizada na manhã deste 
último domingo quando a 
Polícia Civil fazia uma 
diligência nas imediações do 
Aeroporto local. O autor desta 
tacanha ainda não identificado 
pela Polícia. Página 1-12 

Leão restitui 

imposto 

A partir da próxima sexta- 
Icira, dc acordo com a Receita 
Federal, chega aos bancos o 
terceiro lote de restituição do 
ímirislè de Renda. 

Quem está fazendo curso 
de especialização em São 
Paulo é o 
oUirrii u )laniig«)1<igisla Carlos 
Iadeu. 
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Lagoa Verde sedia torneio de futebol 

Equipes receberam bola para treinamento 
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Dando sua contribuição ao 
Programa Sábado Cidadão, 
jwoniovidò pela Prefeitura de 
Imperatriz, a Secretaria 
Municipal dos Esportes e do 
Lazer (Sedei) organizou um 
torneio inlerbairros no último 
sábado (09), durante a realização 
do mutirão da cidadania. ;;\s 
disputas iniciaram pela manhãi 

O secretário Vnldeci Ferreira entregando o troféu ao campeão 

Clube, Estrela Vermelha, Resto 
do Mundo e Águia de Ouro 
Esporte Clube. O torneio foi 
regido pelo sistema de 
eliminatórias simples e os jogos 
aconteceram no campo de 
futebol da lagoa Verde, ao lado 
da Escola Moreira Neto. Cada 
jogo teve a duração de sessenta 
minutos, dividido em dois 

a final foi disputada no final da lemposde Innla minnbw 
ta^de. A partida final foi Aos vencedores foram 
disputada entre os times Guárani entregues troféus {campeão e 
e Estrela Vermelha, tendo sido vige), além disso todos os times 
este último o campeão do. participantes ganharam uma 
torneio. bola j )ara continuarem os treinos 

OTorneiode EutebolSábado e aperfeiçoarem as equipes. O 
Cidadão contou com a campo de futebol de Lagoa 
participação das seguintes 
equipes: Guarani Esporte 

Verde recebeu novas redes 
para as traves de gol. 

Jackson da Silveira, 
assessor da Sedei, disse que 
os atletas da localidade foram 
orientados, no sentido de 
organizarem melhor o esporte 
de Lagoa Verde. O assessor 
informou que os jogadores do 
povoado estão pensando em 
criar uma Liga Autônoma de 
Eutebol para que o esporte 
local possá crescer com maior 
organização. 

Este foi o primeiro torneio 
promovido pela Secretaria dos 
Esportes durante o Sábado 
Cidadão. Valdeci Eerreira, 
secretário da Sedei, disse que 
outros torneios serão 
realizados nas próximas edições 
do Mutirão da Cidadania. 
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APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E [ü@A WIíMBUIR 
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Atletismo é atração 

dos Jogos Escolares 
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O atletismo será disputado na pista da Sedei 

Somente hoje, terça-feira 
(12), serão abertas as 
disputas das modalidades 
xadrez, no juçara Clube, e 
atletismo, na pista da 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei), que integram 
os XIX Jogos Escolares de 
Imperatriz (JEIs). Rara 
amanhã, quarta (13), está 
previsto o início das 
competições da natação, 
também no Juçara, e da 
ginástica artística e do judô, 
no ginásio da Escola Santa 
Teresinha. 

Abertos na semana 
passada, os JEIs têm atraído 
grande público para os locais 
em que são disputados. O 

secretário dos Esportes e do 
Lazer, Valdeci Ferreira, 
estende o convite para que 
outras pessoas prestigiem o 
evento. "Você, desportista ou 
não, estudante, pai de 
estudante, professor, venha ver 
os nossos atletas disputando os 
JEIs, que são o maior evento 
esportivo do sul do Maranhão". 

Além das citadas 
anteriormente, são disputadas 
nos jogos estudantins as 
seguintes modalidades: 
basquetebol, no Juçara Clube; 
futebol de salão, no Eiqueninho; 
handebol, no Sesi; voleibol, na 
AABB; e futebol de campo, no 
Estádio Municipal. Na 
categoria tênis de mesa, as 

duplas campeãs — 
categorias infanto e juvenil, 
masculino e feminino — 
foram conhecidos ainda no 
sábado. 

Hoje, no Estádio 
Municipal, os jogos 
programados para a 
modalidade futebol de 
campo — categorias infanto 
e juvenil, masculino — são; 
Santa Teresa IVÁvila x Wady 
Eiquene, às8h (infanto); Frei 
Gil x Sesi, às 9h4() (infanto): 
Jonas Ribeiro x Delahé 
Eiquene, ás 14h (juvenil); 
Graça Aranha x Mariana Luz, 
às ir>h40 (juvenil); e Princesa 
Isabel x Santa Teres; 
l)'Avi1a, às 17h2() (juvenil). 

Campeões de tênis de 

mesa j á são conhecidos 

Francisco de Jesus e Leandro Lobato 

venceram na categoria Infanto 
Ainda no sábado, 

primeiro dia das disputas 
dos XIX Jogos Escolares de 
Imperatriz (JEh), foram 
definidas as duplas campeãs 
das categorias infanto e 
juvenil — masculino e 
feminino — na modalidade 
Tênis de Mesa. Os jogos 
desta modalidade foram 
realizados no Juçara Clube 
e coordenados pelo 
professor Rogério Ribeiro. 
Os árbitros VVágno Rocha e 
Hudson Nascimento 
apitaram as disputas. A 
premiação aconteceu logo 
após as disputas, também no 

Juçara. 
Na categoria Infanto 

masculino, os campeões são; 
da escola do Serviço Social da 
Industria (Sesi): Eranciscode 
Jesus e í^andro Lobato. Já os 
viee-canii>eões, Pedro Ribeiro 
e Paulo Sérgio, são alunos da 
Escola Sanla Teresinha 
(EST). Também na categoria 
infanto, agora feminino, a 
dupla campeã é Jainara c 
Caroline, do Sesi. As vice- 
campeás. Daniela e Ana 
Carolina, que formam dupla 
da EST. seguidas pelas que se 
classificaram era terceiro 
lugar Daiane e Elane. do Sesi. 

No juvenil masculino, os 
campeões são da Escola Rui 
Barbosa: Carloman Sales e 
Stefan Czatlmski. Os vice- 
campeões, Carlos Alberto e 
Samir Rodrigues, do Centro 
Federal de Educação 
1Vc nol óg ica. K alher i ne 
Malaquias e Adriana 
Magalhães, do Ceril Ojbetivo, 
são as campeãs da categoria 
juvenil feminino, seguidas de 
Paula Herénio e Gleyce Jane, 
do Colégio Evangélico São 
Francisco de Assis, que 
ficaram com o vice. B de 
Kaline e I^eydiane, do Sesi, 
cora o terceiro lugar. 
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Marival Lobão impede municipalização da saúde 

Côncavo & 

Convexo ^ .íü 

Conor Farias 

Bom 
dia governadora 

Dois anos oito meses e 
doze dias. E até agora nós 
imperatrizenses estamos 
esperando as obras anunciadas 
e a conclusão das já iniciadas. 
Quando as teremos, hein 
governadora? 

Dia 
dos Pais 

Foi comemorado com 
grande estilo o Dia dos Pais em 
Imperatriz. Restaurantes, 
bares, sorveterias, Av. Beira- 
do, as praias: do Cacau,Imbiral 
e do meio e outros pontos de 
diversão da cidade estiveram 
lotados durante todo o dia de 
domingo. 

);' Domingueira 
)■ Dançante 

ly 
FOi apresentado com 

bastante sucesso mais uma 
Domingueira Dançante do 
BIC- Balneário Iate Clube, no 
último domingo. Um grande 
número de pessoas 
compareceu para prestigiar 
mais uma de uma série que 
vem por aí. 

Oficina 
de Artes 

O mais novo projeto da 
Fundação Cultural de 
lmperalriz é a Oficina de Artes, 
, • tem como objetivo criar 
oicinas de artes em diversas 

as como; pintura, escultura, 
teatro entalhe e xilogravura. 

As inscrições, que são 
gratuitas já estão abertas e os 
interessados procurar a sede 
da fundação que fica localizada 
na rua Luís Domingues, 650 

Regi na! do 
Rossi 

0 
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Estará acontecendo no 
próximo sábado no BIC, numa 
promoção da Rádio Terra FM 
mais um grande show: trata-se 
de Reginaldo Rossi, que já 

esteve várias vezes na cidade. 
O show de Reginaldo Rossi 
chama a atenção pelas 
brincadeiras dirigidas para as 
pessoas presentes e além é 
claro pelo show em si que é 
excelente. Reginaldo Rossi é 
sucesso garantido de público, 
já que o mesmo tem seu 
público cativo. 

Vacinação 

O Ministério da Saúde está 
preparando mais uma 
campanha de multivacinação, 
com a pretensão de imunizar o 
maior número possível de 
crianças contra várias doenças. 

A campanha é a nível 
nacional, e Imi)eratriz receberá 
:5.28() doses contra Sarampo; 
5.280- Tríplice, dífteria e 
coquelucheCb. 170 contra 
paralisia infantil e 5.500 anti- 
tetânica. 

Portanto, os pais que 
tiverem filhos abaixo de cinco 
anos, não esqueça de levá-los 
no próximo dia 16 para o posto 
de saúde mais próximo de sua 
casa. Como diz o velho ditado: 
"É melhor prevenir do que 
remediar". 

DNER 

O DNER - Departamento 
Nacional de Estradas e 
Rodagens reativou o serviço de 
fiscalização dos transportes 
interestaduais e internacionais, 
que passam pelo terminal de 
Araguaína, no Tocantins. 

A operação tem como 
objetivo examinar as condições 
de tráfegos dos ônibus que 
pertencem as empresas 
autorizadas pelo DNER a 
prestar esse tipo de serviço. 

Festejo 

Teve início no último dia 09 
e se estenderá até o dia 17 os 
festejos em honra a padroeira 
de Senador l.a Rocque, Nossa 
Senhora da Assunção, ocasião 
em que o vizinho município 
está sendo muito 
movimentado. 

A secretária-geral do 
Conselho Municipal de 
Saúde, Conceição Amorim, 
em entrevista exclusiva ao 
Jornal Capital, acusou ontem 
o secretário estadual da 
Saúde, Marival Lobão, de 
emperrar o processo de 
municipalização dos serviços 
de saúde em Imperatriz. 

Conceição Amorim 
declarou que o atual titular da 
Saúde está 
descompromissado com a 
resolução dos graves 
problemas da Pasta. 

Ela confirmou que Marival 
Lobão foi afastado da 
presidência do Conselho 
Estadual de Saúde, "por estar 
há mais de um ano sem 
comparecer, a uma reunião 
sequer, do Órgão (veja abaixo, 
na íntegra, a Carta Aberta dos 
conselheiros). 

A conselheira disse que 
Marival Lobão "chegou a 
retirar Rf> quatro milhões e 
quienlos mil reais que seriam 
destinados à saúde de São 
Luís". 

Ainda de acordo com 
Conceição Amorim, o 
secretário temi desrespeitado 
e ignorado o Conselho 
Estadual de Saúde, órgão que 
define a política estadual para 
o setor. 

Liderança expressiva dos 
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Conceição di/ que íldon Mnrqoes é favorável a 
municipalização da saúde 

movimentos populares de de hospital, não têm interesse 
Imperatriz, Conceição Amorim 
também não poupou críticas ao 
médico Luiz Carlos Noleto. 

"O Dr. Luiz Carlos sempre 
procurou entravar a 
municipalização. Ele como dono 

nesse processo", revela. 
A secretaria estadual da 

Saúde também foi acusada de 
deixar de investir na cidade. 

"Imperatriz não possui 
hospital de referência, somente 

Postos de Saúde, e estes Postos 
só têm capacidade para consultas 
e pequenos curativos", disse. 

Ela elogiou o prefeito íldon 
Marques, afirmando que "Hdão" 
tem vontade política de 
municipalizar a saúde de forma 
plena, somente não o fazendo 
devido às interferências do 
Secretário Marival Lobão. 

Conceição Amorim diz que o 
atual Conselho de Saúde tem 
autonomia e disposição para 
melhorar a saúde pública. 

"Os outros conselhos eram 
manobrados pelos respectivos 
secretários de saúde do Estado 
e do Município", concluiu. 

As mesmas denúncias 
formuladas pela Conselheira ao 
Jornal Capital, foram veiculadas 
na TV Capital, canal 5, ontem no 
Programa Imperatriz 24 Floras 
apresentado pelo jornalista 
Conor Farias. 

O Jornal Capital tentou entrar 
em contato com o secretário 
Marival Lobão e com o médico 
Luiz Carlos Noleto, no entanto, 
ambos não foram encontrados. 
No entanto, este órgão de 
comunicação reafirma seu 
espírito claro em defesa do 
amplo direito de defesa. As 
páginas do Jornal Capital estão á 
disposição dos acusados pela 
Conselheira Conceição 
Amorim, para quaisquer 
-contestação. 

Carta Aberta À População do Maranhão 

Aos dois de agosto de 1997, 
reunidos no Auditório da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
Conselheiros Municipais de 
Saúde de 32 municípios 
maranhenses e os Conselheiros 
do Conselho Flstadual de Saúde 
decidimos divulgar este 
documento, onde tentaremos 
expor alguns dos problemas que 
dificultam o processo de 
municipalização da Saúde no 
nosso Flstado e por conseguinte 
a ação dos Conselhos e 
Secretarias Municipais de Saúde: 

- A inexistência de um Plano 
Estadual de saúde que contemple 
a diversidade existente e que 
1 )ri( >ri ze a i )r« >n i« )çà< > e a ] )r( )teçã<) 
da saúde da população. 

- A falta de definição da política 
orçamentária dos Recursos 
próprios do Estado para a área 
da saúde, os índices irrisórios 
definidos nos últimos 
orçamentos são de nos provocar 
vergonha, recursos estes 
insuficientes para modificar os 
indicadores de "saúde" do 
Estado. 

- Por outro lado os recursos 
federais para pagamento de 
prestação de serviços, as 
famosas AllPs e ultimamente as 
lICA's, continuam sendo mal 
distribuídos, mal utilizados, 
constituindo-se fonte de 
enriquecimento de poucos em 
detrimento da saúde da maioria 
da população. 

- Após quase dez anos de 
aprovação da Constituinção 
Federal, sete anos das Leis 
Orgânicas, cinco anos de Normas 
Operacionais Básicas, o Estado 
do Maranhão ainda não 
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Populaç 

manifestou interesse em assumir 
sua resixmsabilidade i>erante o 
Ministério da Saúde, não se 
habilitando para algum tipo de 
gestão, constituindo, inclusive, 
em constrangimento para nós 
conselheiros quando 
participamos de eventos em 
outros Estados. 

- Os Conselhos Municipais e 
o Estadul têm sido cerceados no 
exercício de suas atribuições 
deliberativas e fiscal izadoras, 
conforme foi denunciado durante 
o transcorrer da II Plenária 
Estadual de Conselheiros, onde 
a tônica das queixas recaiu sobre 
o descaso do secretário de 
Estado da Saúde, Dr. Marival 
Lobão, no trato da Política de 
Saúde do Estado do Maranhão. 

Em decorrência dessa 

ão rehinduica melhoramento na saúde 

situação, os conselheiros 
presentes na D Plenária Estadual, 
decidiram por unanimidade 
destituir o Dr. Marival Lobão da 
função de presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, 
cargo este que ele não 
reconhece, |M)is há mais de um 
ano não participa das reuniões 
ordinárias e nem respeita e/ou 
encaminha as deliberações do 
Conselho. 

Também decidimos 
encaminhar à Exma. sra. 
Governadora do Estado do 
Maranhão este mesmo 
documento, onde firmamos que 
a implantação do SUS, a 
municipalização e o 
reconhecimento da atuação dos 
Conselhos de Saúde só se 
efetivará com a Secretaria de 

FNtado da Saúde assumindo 
verdadeiramente seu papel no 
Sistema Único de Saúde como 
gestor Estadual, definidor da 
ixilílica, regulador da diversidade, 
assessorando os municípios nessa 
sua nova função, enfim 
implementar as deliberações das 
Conferências de Saúde e ousando 
cumprir e fazer cumprir alei. F? na 
nossa avaliação isso só ocorrerá 
com a substituição do atual 
Stxretáiio de Estado da Saúde, Dr. 
Marival Pinheiro Ijobào. 

Reafirmamos, conselheiros de 
saúde, nosso compromisso em 
contribuir junto aos Governos 
Municipais e ao Governo do 
Estado do Maranhão, com a 
melhoria da qualidade de vida e 
dos indicadores de saúde do 
Nosso Povo. 

TCI 
TCI 

-i 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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



i - 4 □ opinião □ Terça-feira, 12 de agosto de 1997 Editor Responsável:Thompson Mota JORNAL CAPITAL 

D 

OMQ 

2000 

por THOMPSON MOTA 

Escolarização da 
merenda 

Vereador Joel Costa dito 
de oixisição elogiou a medida 
tomada pelo Prefeito lldon 
Marques com relação a 
Escolarização da Merenda 
Escolar. A preocupação por 
parte do Edil é a de todos 
nós, a aplicação correta da 
verba a ser entregue 
quinzenalmenle para as 
diretoras das escolas .a 
fiscalização tem que ser 
rígida, afinal .éo dinheiro do 

contribuinte que está em jogo . 
Outros Vereadores também se 
manifestaram sobre a medida, 
todos preocupados a exemplo 
de Joel para que não haja a 
famosa mutreta. Vamos torcer 
pai a que as nossas crianças não 
comam nada salgado. 

Encontro estadual 
Os vereadores de todo o 

Estado do Maranhão estarão se 
reunindo nos dias 15 e 16 deste 
mês na cidade de Bacabal, 
quando na oportunidade os 
Edis discutirão entre outras 
coisas, plano de Saúde para os 
Vereadores e dependentes, 
subsídios fixos e variáveis , e a 
possibilidade dentro da Lei, de 
elaborar um ante projeto para 
beneficiar pelo menos as 
esixisas de ex-vereadores que 
tenham passado pelo 
l>egislativo com no mínimo dois 
mandatos seguidos ou não. A 
expetativa é que a maioria dos 
Legisladores da cidade de 
Imperatriz participem deste 
conclave .assim como os das 
cidades vizinhas. 

Moto-táxi 
Por dois dias seguidos os 

Vereadores de Imperatriz se 

reuniram com o Prefeito lldon 
Marques para discutirem 
seriamente sobre a 
regulamentação ou não do 
serviço de Moto Táxi em nossa 
cidade, o Vereador Arnaldo 
Alencar Líder do Governo 
sugeriu ao gestor que 
encaminhe oficio ao Contran - 
Conselho Nacional de Transito 
para saber de existe algum 
amparo legal, dentro da Lei que 
justifique a sanção por parte do 
executivo ou até mesmo a 
promulgação por parte do 
Legislativo. A verdade é que 
providencias devem ser 
tomadas com a máxima 
urgência para pelo menos 
diminuir o drástico número de 
acidentes registrados 
diariamente em nossa cidade . 

Caema 
A Caema responsável pelo 

abastecimento do liquido 
precioso, sem avisar aos 
usuários deixou os moradores 
do Centro da cidade a ver navios 
no seco. Em virtude do 
vazamento no cano central de 
abastecimento na Av. Getulio 
Vargas, por ironia, em frente ao 
prédio da própria Caema os 
moradores do Centro ficaram 

sem água durante dois dias, e 
haja água mineral. Os técnicos 
comptentes juntamente com o 
nosso amigo Dr. Felipe e equipe 
conseguiram normalizar o 
abastecimento, a população não 
foi avisada porque o serviço 
deveria ser normalizado no 
prazo de apenas 6 horas, 
apareceu na hora H , o velho e 
conhecido Imprevisto. 

Alô secretário! 
A Secretaria de Obras do 

Município que tem à frente 
Jairo Oliveira, recuperou a 
maioria das Ruas, Avenidas e 
Travessas da Vila Lobão na 
operação Cidade Limpa, o 
trabalho ficou excelente, da 
melhor qualidade. No entanto 
talvez pr puro esquecimento a 
Secretaria deve ter esquecido 
de tapar as bocas dos boieiros 
lá existente, moradores 
agradecem os serviços ali 
realizados , más lembram e 
IKxlem com a máxima urgência o 
fechamento dos mesmos, vários 
acidentes vem acontecendo 
naquele Bairro , alô Secretário 
1 irovidencieo serviço e depois me 
avise seja foi concluído, em nome 
dos moradores os nossos 
agradecimentos. 

„,>ubaram um Televisor do Plenário da Câmara 
Municipal, o Presidente Vereador Walroir Izidio mandou 
imediatamente instalar uma sindicância interna, através 
da assessoria jurídica (grande Lamarck) para punir com 
rigor o responsável pelo desapa«*imento, 

llernando Timóteo responsável pio circuito interno de 
televisão e sonorização da Câmara Munidpal colocou por conta 
própria um detetive jjartiailar para desvendar o mistério do 
desaparecimento do seu aparelho de televisão. A investigação 
está sendo comandada ploGuto, brilhante assessor do Vereador 
André Panlino. 

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia está cobrando 
25,00 por uma consulta, 25»0O por Raio X e 30,00 por 
um eletnx^airikigramaou encefek^rama. Os tempos estão 
bicudos, quem diria que uma Santa Casa viria a cobrar 
alguma coisa, mesmo assim o Presidente FHC insiste em 
dizer que este é o ano úb. Saúde no Brasil^ é 

ontem cia nossa coluna por puro esquecimento, o chefe do 
Executivo mandou dobrar o preço da taxa de flmninaçâo que é 

com a T>alavra o Prefeito para se expliau- 

DMT durante a madrugada está recolhendo as placas 
de publicidades colocadas por comerciantes nas calçadas 
das principais artérias da cidade, a operação começa és 
02h00e termina 05h00 da madruga. O alerta é para que 
os comerciantes não venham a pensar que são larápios. 

Espaço Aborto para a ino para a ^ 

Ci a 

t 

'frederioó conipushow.coinbr 
por FREDERICO LUIZ 

*40- dít& 

iô íou amigo do Rei, tei d q mulher que quiser^ nu 
cama que escolherei. (Manoel Bandeira, em soo 

poesia Vou me embora para Passárgada) 

O que será da incompetência da América católica 
(Caetano Ve/oso em Podres Poderes) 

Furdunço 
na Imperosa 

Conceição Amorim abriu o 
bico e começou o furdunço 
em Imperatriz. A secretária- 
geral do Conselho Municipal 
de Saúde acusou o secretário 
estadual da Saúde, Marival 
Lobão, de atrasar o processo 
de municipalizaçào da saúde. 

Furdunço 
no Estado 

Cultura 

de Verniz 

| "É tudo aquilo que vpcê 
podia morrer sem saber" 

Amante 
Nobel 

Fofoca; não existi- Prêmio 
Nobel ile Matemática porque 
a esposa de Alfn-d Nobel 
mantinha relação amorosa 
com o maior malemálico 
sueco da época, Mittag 1 jeffer, 
que tériã certnmetile 
abiscoitado o Prêmio, caso 
Nobel o tivesse criado. 

K para completar, o Conselho 
Estadual de Saúde, pasmem, 
demitiu o secretário Marival 
Lobão do cargo de presidente do 
Órgão. E |K)r isso que a cidade é 
vice-campeã nacional de 
hanseníase. E por isso também 
que o melhor hospital público dc 
lm|XTalriz fica em Teresina. 

Frangogate 
de Sampa 

A molecagem é grande. 

Velha 
velha 

C) jogo mais universal que se 
conhece é o jogo-da-velha, 
praticado praticamente em lodo 
o mundo, conhecido na China 
500 anos antes de Cristo, e agora 
descoberto em escavações no 
Templo de Kuma, do século XIV 
a.C.. no Egito. 

Inventos 
clássicos 

Incomodado com a 
necessidade de. a lodo 
momento, ler de levantar-se para 
procurar algum livro na estante 

Paulo Maluf passou uma 
imagem que tinha mudado. Os 
paulistas acreditaram. Até 
elegeram o desconhecido 
Celso Pita para a Prefeitura. 
Só porque o homem era do 
stoffúe Maluf. Agora é |)ena pra 
lodo lado. A mulher de Maluf, 
Sílvia, tinha uma granja que 
fornecia frangos su|xT-faturados 
l>araa Prefeitura. Maluf queria ser 
presidente da Republica. Mas, no 
m< 'i( x lo caminho havia um frangi>. 

atrás de sua mesa. Thomas 
Jefíerson inventou a cadeira 
giratória. Já Benjamim 
Franklim inventou a cadeira de 
balanço. 

Pássaro 
esperto 

Na década dc 20. onze 
espécies diferentes de aves 
começaram, curiosamente, a 
abrir as tampas de garrafas de 
leite colocadas nas portas das 
casas em toda a Grã-Bretanha. 
O grande mistério h\ como 
detectaram elas a presença de 
alimento dentro dás garrafas. 

Tabela - sinônimo de "estar muito bonita" ■ Gozmo 
Telegrama fonado - serviço útil e discreto que você pode pedir até um grama de 

cocaína pelo telefone. 
Tesão - tese muito extensa. 
Teste do pezinho- exame preventivo próprio para menina récem-nascida a fim d 

evitar que se torne sapatão. 
Testemunha ocular - testemunha que viu o crime de óculos. 
Testículos - pequenos textos. 
Tigre de bengala - animal que já nasceu velho. 
Trigonometria - exame que consta na medida da massa, próprio para aprendizes 

de padeiro. 
Trilha sonora - música de filme que dá sono. 
Trivial - mínimo necessário para três dias. 
Trombose - doença que afeta a tromba dos elefantes. 
TV a cabo - televisão por assinatura própria para militares. 

x 
Curto e Grosso 

• Quinta-feira é o Jantar do APA para Imprensa. Vem novidades. 

* O vereador anuncia a trilogia de seu livro, Imperatriz Capital. Aguardem. 

• A Praia do Cacau lotou no último domingo. Faltaram os banheiros e a luz. 

• Mais Jairo Oliveira promete os dois para o próximo final de semana. 

• José Filho está montando uma nova revista. Idéias, a notícia sem fronteira. 

* O preço do celular caiu. A Loja Celular da Telma está lotada. E a economia de mercado. 

* Cresce a torcida dos cx-FIumincnsc. O timinho agora tem uma torcidinha. 

♦ Aquele abraço para o Professor Geraldo. Competente administrador de seu intelecto. 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutanu's ide Produções 
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illlosé Filho ? 
Diretor Comercial 
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Polícia Militar  190 
Delegacia de Plantão  722-1287 
Corpo de Bombeiros  193 
Hospital de Plantão (Geral)  721-1431 
Hospital de Plantão (Pediatria) ^ 723- 8174 
Aeroporto      721-0662 
Estação de Trem l 723 -2260 
Hemomar   i 722-2737 
Tropigás     721 -4528 
Paragás   721-1796 
Alcóolicos Anônimos |^ ^ ^^ 'ii

!
i;l:|rii,, 721-7711 

Prefeitura Municipal  722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque      721-0404 
Disque Boi na Moita      722-1956 
Defesa do Consumidor   198 
Cemar -—i— —    j 196 
Caema Í  722-2505 
Correios I 721-0136 
Receita Federal        721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda j 721-0944 
Polícia Federal  722-1071 
Policia Rodoviária Federal       722-3048 
 —  —■—— —   
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Senador La Rocque 

Festejo de Nossa Senhora 

da Assunção reúne católicos 

O festejo da nova unidade, teve início dia 09 e se estenderá até dia 17 com muita movimentação 
«... ... 
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A ussfi Senhora é homenageada 

Araguaína-TO 

/- 
DNER fiscaliza terminais 

A operação consiste em conhecer a 

situação dos ônibus interestaduais 

^ni 
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Com o objetivo do 
proporcionar maio segurança, 
conforto o tranqüilidade aos 
passageiros que trafegam 
pelas rodoviárias federais, O 
Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens DNER 
reativou o serviço de 
fiscalização dos transportes 
interestaduais e 
internacionais que saem ou 
chegam ao Terminal de 
Araguaína, no estado do 
Tocantins. 

A operação consiste em 
examinar minunciosamente as 
condições de tráfego dos 
ônibus pertencentes as 
empresas autorizadas pelo 
DNER a prestar esse tipo de 
serviço. 

O Departamento Nacional 
de Estradas e Rodagens 

Oniíms sol) íiscalizacãn do I)\E 

informou que a fiscalização se 
limita apenas aos ônibus 
interestadual e internacional. A 
fiscalização dos ônibus 
intermu nicipal, segundo 
informou o órgão, é de 
competência da prefeitura de 
cada municipal onde existe um 
Terminal rodoviário federal. 

Em Araguaína já 
aconteceram vária prisões de 
ônibus que não apresentam 
condições regu lares de 
funcionamento, algumas 
apreensões, foram realizadas 
por que o nome de passageiros 
não constava na listagem das 
pessoas que deveriam 
embarcar. 

As empresas que tem ônibus 
apreendidos pelo 
Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens, para 

K 
verem seus veículos na 
estrada novamente, 
desembolsam multas que 
chegam até a R$ 8()().()(), isso 
sem falar no prejuízo, pois os 
ônibus passam até 72 horas 
no pátio do DNER. 

A operação de fiscalização 
dos ônibus interestaduais 
deve se estender a outras 
regiões do país, a se 
considerar a eficácia a quem 
vem resultando. 

Além da fiscalização nos 
terminais rodoviários, o 
DNER também está de olho 
nas estradas, o órgão estuda 
projetos do governo federal 
para o melhoramento das 
rodovias brasileiras, para o 
governo eo DNER. é preciso 
mudar o nome de muitas 
"rodovias da morte ". 

A cidade de Senador La 
Rocque está em festa. Desde 
o dia 09 o município está 
realizando o festejo em honra 
a sua padroeira Nossa 
Senhora da Assunção. 

A cada noite, centenas de 
pessoas se reúnem no pátio 
da Igreja Matriz, localizada no 
centro da cidade nas 
proximidades da agência do 
banco do estado do 
Maranhão, para participarem 
da movimentação de pátio que 
acontece após a celebração da 
missa e novena. 

Rara deixar o festejo desde 
ano ainda melhor, a 
organização preparou 
momentos especiais como 

apresentação de peças 
teatrais com o grupo Arco- 
íris. música ao vivo, leilões, 
pescarias e a realização de 
bingos. 

O padre Cícero. Vigário de 
Senador La Rocque, disse que 
a festa está superando as 
expectativas e aproveitou 
para convidar toda a população 
da região para prestigiar o 
evento; ao falar do objetivo do 
festejo deste ano, ele 
enfatizou que a festa tem 
dentre outros objetivos, 
promover um congraçamento 
entre os fieis católicos, dando- 
lhes ainda uma oportunidade 
maior aprofundamento no 
conhecimento sobre a vida de 

Nossa Senhora da Assunção. 
No dia 17 data em que 

terminará o festejo de Senador 
La Rocque, acontecerá o 
sorteio do bingo de um boi, 
todo o dinheiro arrecadado 

>com a promoção será 
investido na compra de 
ventiladores para a Igreja, as 
cartelas estão sendo vendidas 
a R$ 1,00; na cidade, está sendo 
feito um verdadeiro 
movimento de apoio a festa 
religiosa deste ano, um 
exemplo ê o movimento 
encabeçado pela vereadora 
Josefa Coimbra que visita 
pessoalmente a cada entidade, 
para se juntar a este momento 
vivido naquela cidade. 

Imperatriz os casos da doença são menores que os 

nos primeiros semestres dos dois anos anteriores 
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\ dengue em Imperatriz e 
regblo está sob controle, jtelo 
menos o o que diz um 
levantamento feito Distrito 
Sanitário da Fundação Nacional 
de Saúde, que constatou 114 
casos (mi imperatriz neste 
inimeiro senw^tre. 

Esse nün« to f< >i ct >n siderark > 
baixo em relação aos números 
apresentado no mesmo { R^riodo 
dos dois ano anteriores pelo 
técnicos da ENS. 

Para Fundação Nacional de • 
Saúde, nos anos anteriores, i 
houveram registros de muitos 
casos o que foi considerado 
epidemia. Rara Erancinaldo 
Muniz, chefe interino, esses 34 
casos são um indicativo de que 
jx-lo menos m-sse ladodoesUuki 
a dotmç;! está sob controle. 

A ENS considera o trabalho 

FNS, e a dengue sob controle 

de combate a dengue mif jortante, 
e lamenta não ler maiores 
• -sínituras jiíira um trabaflio mais 
intenso e provoque uma maior 
eficácia; na regiíio o tmbíüho rio 
Ministério da Saúde tem sido 
reali U>COrnó (»bj« 1 ivo < le < -vilar 
proliferação do mosquito Acajys 

Se de um lado falta o apoio 
necessário ás ações; 
desenvolvidas pela ENS. tio outro i 
vem a falta de cuidados da 
população que nao leva muito a 
sério as campanhas cie 
esclarecimento sobro as formas 
de tjrevenirtxmtra o mosquito da 
dengue. Para os técnicos, 
quando a população toma as 
precauções necessárias, fica 
muito mais fácil "Nós estamos 
fazendo nossa parte, mas a 
população precisa fazer a parte 

dela" disse Muniz 
Em toda a região estão 

sendo tomadas medidas de 
prevenção e combate, uma 
delas é o fumacé. veícuU > usad< > 
para liberar inseticidas que 
matam o mosquito. Veículo, 
regularmente faz umaojH raçao 
nas dífcwles vizinhas, quase 300 
funciomírios são divididos em 
(Tjuij)es fazendo o trabalho de 
campo, visitando as cidades da 
região To cantina que são 
atendidas pelo distrito de 
ímiRTaíriz. 

Os técnicos da Fundação 
Nacional de Saúde, além do 
combate a dengue, buscam 
também o controle de 
endemias como a malária, 
leishumaniosee febre amarela, 
doenças que segundo a ENS 
estão controladas. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Eleição 
Com a participação 

maciça de funcionários 
públicos, aconteceu no 
sábado passado a eleição 
para a diretoria da ASSEMA 
- Associação dos Servidores 
Públicos do Município de 
Açailândia. A chapa I 
venceu cora larga margem 
de votos - 480 a 179 - a chapa 
II. Defendendo o slogan 
"Deseperta servidor", o 
•funcionário público Rosalvo 
Oliveira ganhou espaço 
entre a categoria buscando 
entre outras coisas a 
transparência da 
administração municipal. 

Eleição II 
A eleição para a 

presidência da ASSEMA 
tomou conotação política,, 
quando dois grupos 
resolveram mostrar "as 
caras" na última semana. 
Ura grupo, o da preofessora 
Arelte Cutrin, secretária de 
Educação, de última hora 
tentou desesperadaraênte 
reverter a situação. Por 
trás, diezem os mais 
"chegados" estava o prefeito 
Deusdedith Sampaio. O 
outro grupo, afirma que tem 
a "fisionomia" do ex-prefeito 
11 de mar Gonçalves. O certo 
é que para os analistas de 
plantão a vitória da chapa 1 
soou ruim para o alcaide. 

Eleição III 

A assessoria política do 
prefeito Deusdedith 
Sampaio, inclusive os 
vereadores que dão 
sustentação à sua 
administração não 
acreditam que o prefeito 
tenha saído "chamuscado" 
destas eleições. Muito pelo 
contrário, acham que o 
espírito democrático vai 
prevalecer e que os 
funcionários sairão numa 
boa, caso sejam cumpridas 
as reivindicações de 
campanha da chapa 
vencedora. 

Esperança 
"Como a esperança é a 

última que morre", 
acreditam os mais 
pessimistas que jamais 
haverá consenso entre a 
chapa vencedora e a 

administração municipal, 
devido a conotação política 
partidária que tomou conta 
do funcionalismo público 
açailandense na última 
semana. Se o prefeito saiu 
perdedor, isso vem com o 
tempo, porém os adversários 
do alcaide vão fazer uma 
festa durante algum tempo e 
considerar esta eleição como 
a primeira e mais séria 
derrota que Deusdedith teve 
no iníco de seu mandato. 

Téte-a-téte 
Dois dias antes da eleição 

da ASSEMA, o prefeito 
municipal Deusdedith 
Sampaio esteve reunido com 
centenas de funcionários 
públicos, principalmente 
professores, no plenário da 
Câmara Municipal 
explicando o porque do 
atraso na folha de pagamento 
e falando do início das obras 
em convênio com o governo 
do listado. No sábado o 
alcaide esteve num programa 
de televisão onde foi 
sabatinado pelos 
telespectadores e pelo 
apresentador. Segu ndo 
informações colhidas nos 
bastidores, o prefeito ' 
melhorou um "tatinho assim" 
sua perfomance 
administrativa. 

Cobrança 
Um determinado cidadão, 

que é filho de um policial, 
está cobrando uma 
determinada taxa por 
funcionamento de bares e 
lanchonetes na periferia da 
cidade. Segundo meu 
informante a cobrança é 
ilegal, pois o dinheiro é 
entregue zo cidadão e não 
pago no banco como deveria 
ser. As reclamações dos 
proprietários ' destes 
estabelecimentos ainda não 
obtiveram eco. Se não for 
tomada nenhuma 
providência, sei não... 

Campanha 
Eu vi, no Estádio 

Municipal Pedro Maranhão, 
um senhor bastante 
sorridente e bastante 
conhecido fazendo seu 
"caminho" para concorrer as 
eleições do próximo ano. 
Esse senhor estava 
acompanhado de um 
cinegrafista que não perdia 
"um lance" dos abraços e 
apertos de mãos. Bobinho 
esse menino, hein? 

Futebol 
O Galletti não se intimidou 

e aplicou 2 a zero no Pental 
num jogo onde 
compareceram mauis de dois 
mil torcedores ao estádio 
Pedro Maranhão. Com esse 
resultado o Galletti joga pelo 
empate na última partida, no 
próximo domingo a partir das 
16 horas. 

SINPREV 
O Sistema Previdenciário 

Municipal parece uma 
apresentação de David 
Cooperfield. Todo mundo 
sabe que existe mas 
ninguém sabe onde está. O 
SINPREV esta sendo 
descontado religiosamente 
do contra-cheque do 
funcionalismo público 
municipal, porém até agora 
não se sabe em que conta 
está sendo depositada esta 
"verba". Segundo dados 
aleatórios, o SINPREV tem, 
(onde mesmo??) mais de 
um milhão de reais por ai. 

Rotatória 
E preciso muita atenção 

quando entrar em 
Açailândia. A entrada da 
cidade está completamente 
modificada. O DNER 
construiu a rotatória e ó 
governo municipal está 
fazendo o acabamento com 
bloqueies e m< io-fio. ()s 
motoristas desavisados 
estão descumprindo a 
sinalização. Não fosse a 
baixa velocidade exigida, 
acidentes já poderiam ter 
acontecido. Falta placas de 
aviso há uma distância 
correta para se evitar o pior. 

Estudante 
Ontem comemorou-se o 

Dia do Estudante. Em nosso 
município, a UESA - União 
dos Estudantes 
Secundaristas de 
Açailândia, fez uma vasta 
programação com cultos 
evangélicos e missas. A 
UESA está fazendo 
convênios com vários 
estab e1e c i m e n l o s 
comerciais para dar ao 
estudante melhores 
condições de vida. Nestes 
convênios o estudante, 
devidamente credenciado i 
com sua carteirinha tem 
descontos de até !1()% em 
várias lojas, hospitais, 
consultórios, cabeleireiros 
etc. 

Biblioteca 
Começou a ser 

construída a Biblioteca 
Farol do Saber. Um sonho 
de todos que são ligados â 
educação poderá ser 
concretizado em breve. A 
obra que é do governo do 
Estado, mas adminislrad; 
pelo governo municipal vem 
beneficiar milhares d< 
estudantes e é um marco na 
administração do Novo 
Tempo. Aqui em Açailândia 
ela - a biblioteca) - ficará 
localizada na Av. Bernardo 
Sayão, na entrada da cidadt 

Informações ou cartas 
para esta coluna, bast 
enviá-las para rua São 
Paulo, 106 - Centro 
Açailândia- MA. Fone 
978-1592 

Mulheres previnem 

o câncer ginecológico 

Dentre os vários atendimentos 
na área de saúde durante o último 
Sábado Cidadão, realizado em 
Lagoa Verde neste dia 09, contou 
com a presença do Centro de 
Prevenção de Câncer 
Ginecológico, fazendo coletas 
para este exame. Nesta edição do 
Mutirão da Cidadania, trinta 
mulheres fizeram o exame de 
1 irevenção ginecológica. 

liste tipo de atendimento vem 
sendo feito- desde o primeiro 
Sábado Cidadão, onde as 
mulheres são atendidas pela 
equipe da ginecologista Alzira 
Nolêto. Durante os exames são 
usados material descartável, 
seguindo todas as normas de 
higiene. O Centro de Prevenção 
ao Câncer Ginecológico fica 
localizado na rua Piauí, 736. 

Além dos exames, o Centro de 
Prevenção promoveu uma 
campanha de conscientização, 
através(ladislhbuiçã<ide liilhetos 
informativos sobre este mal que 
ataca muitas mulheres 
alualmenle. As mulheres foram 
orientadas a realizarem seus 
exames a cada seis meses, que e 
o prazo determinado entre um 
exame e outro. Devem fa/er a 

prevenção, as mulheres que têm 
uma vida sexual ativa, isto é, 
desde a primeira relação sexual, 
as mulheres devem preocupar-se 
com este problema. 

Segundo o folheto informativo 
distribuído no ixivoado de Lagoa 
Verde, as principais causas que 
levam ao câncer ginecológico são: 
início precoce de atividade sexual, 
a troca de parceiros, 
multiparidade (muitos filhos), 
infecções ginecológicas 
freqüentes, más condições de 
higiene, feridas no colo uterino e 
doenças sexualmente 
transmissíveis. 

Para se evitar este mal, os 
médicos orientam que as 
mulheres procurem fazer 
consultas clínicas regulares e 
sigam todas as orientações 
médicas. 

I 'ma outra dúvida que muitas 
pessoas têm refere-se àquela 
sobre a questão da 
heredilariedade do câncer 
giiu 'coldgico, ou seja, se passa de 
pai para os filhos. Os médicos 
orieniam que se lenha mais 
n i i( la( lo quando algi lem (Ia lai ml ia 
ia apresentou câncer, lazendo 
exames Irei|íi< nles, | x in |in ■exisl» • 

esta probabilidade. 
O Centro de Prevenção 

abordou a questão do câncer da 
mama, através de orientações e 
distribuição de folhetos 
informativos. O Centro de 
Prevenção de Câncer Feminino, 
localizado na rua Piauí,722, fez 
este trabalho de conscietização. 

Um dos principais temas 
ahirdados no folheio diz resj icilo 
sobre o auto-exame que a mulher 
pode fazer para detectar alguma 
alteração nos seios. Os médicos 
orientam que o auto-exame seja 
feito uma vez jxir mês, logo ai xis 
amenstruação. As mulheres que 
não menstruam mais, o exame 
deve ser feito num mesmo dia de 
cada mês. 

As mulheres podem fazer o 
exame diante do espelho, 
procurando deformações ou 
alt (-racóí s no li irmat < i (Ias n lai i ias, 
bem como feridas ao redor dos 
mamilos. Durante o banho ou 
deitada, a mulher pode verificar a 
presença de caroços nas mamas 
ou axilas ou secreções pelos 
mamilos. Caso seja verificada 
alguma anormalidade, a mulher 
deve procurar atendimenlo 
medico imedialamenle. 
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Ficou fácii dizer: entím sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais carol 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Proararrid Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-Af 

APRESEMTACAO: FRAM CI SCO DO VAI 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Rádio 
Imperatriz 

A Rádio Imperatriz 
mesmo com alguns 
"enlatados" ainda continua 
tendo como uma grande 
audiência o comunicador 
Amaral Reis. O radialista tem 
conseguido se destacar como 
um dos melhores, se não o 
melhor apresentador de 
Rádio AM da região. Ele só 
perdia para outro Amaral, o 

Amaral Filho que não trabalhar 
mais por aqui. Por enquanto 
está sendo o mais comentado 
pelos ouvintes. Esse é fera 
mesmo! 

O pequeno 
grande 

Jaldene Nunes que já 
desempenhou um excelente 
trabalho no Jornal Capital está 
atualmente fazendo parte da 
Comunic. 

O garoto só é pequeno no 
tamanho, mas é grande no 
talento. 

Os irmãos 
Tobias 

Enquanto o Maurício Tobias 
mostra talento como diretor de 
operações na TV Nativa, o seu 
irmão Rophlins Tobias mostra 
o que sabe aqui no Sistema 
Tucanus. 

Os caras são pesados 

Fora do ar 
A fofmha Cristina l.aif (foto) 

que já trabalhou nas Rádios 
Nativa FM e Imperatriz AM, 
ultimamente anda meio sumida 
do microfone, é uma pena, pois 
a mesma é uma excelente 

profissional, e dona de uma 
voz que está fazendo falta aos 
nossos ouvidos. Precisa 
voltar, chega de tanto 
mar manjo com voz de 
"besouros gripados", 
alugando os nossos típanos. 

Falando ainda de Cristina, 
ela além de ser uma ótima 
profissional é uma excelente 
amiga, dona de uma 
simplicidade espetacular. 

Um grande abraço a esse 
amor de pessoa. 

Bom dia 
Para a nossa amiga 

Carmem, que trabalhou 
algum tempo na TV Nativa, 
e hoje trabalha na emissora 
da rua Alagoas. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Prepare-se para viver 
este novo momento que lhe 
é oferecido. No tenha medo, 
seja o que sempre foi. 

Ny da Sorte: 27 

Touro 

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

NQ da Sorte: 40 

Câncer 

Leão 

Por mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
difíceis, aproveite para tomar a 
dianteira. 

N- da Sorte: 44 

Libra 

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

N9 da Sorte: 10 

Sagitário Aquário 

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

NQ da Sorte: 54 

A> 1H) 
Virgem 

rc 
Escorpião 

K 
Capricórnio 

Algo de novo, e positivo, 
aconlecerá em sua vida. So 
precisa ler paciência para ver 
como as coisas mudam. 

N9 da Sorte: 10 

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

N9 da Sorte: 29 

A pequena concentração de 
planetas no signo de Virgem 
indica uma semana de muita 
agitação. 

N9 da Sorte: 23 

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

N9 da Sorte: 13 

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

N9 da Sorte: 40 

✓WW 

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

N9 da Sorte: 23 

gQ Peixes 

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

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal^Q Mirante Canal^jJ 
TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
13:00 Prog. Tompsom Mota 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafít Vídeo Music 
15:00 Programa 11 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;3>0Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta-1" Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2* Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

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

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Dando charme a coluna de hoje, a futura 

arquiteta Débora Vasconcelos e Wanderson 

Musa \/erao/97 
Incrições: no 

'Boticário 

Dia 16 de agosto no Çigantão com: 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vítor Xavier 

iví-; 
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; w vw.-- i 
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O Major 'Edmiíson Moraes em visita a Sidney Jigueredo 

(presidente da Câtnara Municipaí) 

l 

m 
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O industrial José Carlos Calletti 
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Toda simpatia da primeira dama Rosane 

Sampaio e Cristina Santana 

O sargento reformado Cícero Mves da Sdva, Dr. (ferreira, fen. 

Ciro Cfunes, presidente daSimpa, faiSdva e 'J{_afaeíOliveira 

Elimine 

sua timidez 

um 

Fale para pequenos e grandes 

grupos conquíste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 
Tudo isso em apenas 15 horas 

WAR - PRODl COES E EVENTOS Cl LTI R/US 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FAClUnTADOR: DR. ORLANDO AUGUSTO JR. 

227-1191 981-7681 
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Social 

Linda Veloso 

Bcis+cm+e 1 novi 1 nevfvfcac\c\ c\ do piso do 

oo+edml de Lófimoy o podre PeliiA+O/ póroeo dopuelo 

diocese,/ maoÍs umo ve^ pede o cpfnu^idode/ suo 

f^oi^eelo de. eoutriduiç-c\o. Ê você ejue oiudo uoo ojudou/ 

vo Io e eou+tAil'uo com puolpuer iinpor+oueio. 

Sttccééa 

Loua »nui+o sueesso nosso omiqo yXAorio Leônio 

ieou o sl\o\v y\)oife dos yXsIros/ eom c'\ presenç.o 

mt\reiAute elo joinoso eontor dr^volelo C vox^eio/ ejue veio 

pres+iejie\r os pe\is uesfo premele noite de lotol l>oin 

i ie»slo. 

Ci neo senl\oros boston+e simpófieos ejue sempre. 

J^es+iej iom os eventos elo eity opivi elivielinelo pose 

r 
ooiia o oiAix/ersoiMonte AAoeloleno 

O s ortisfos pl<AS+ieos de Omperedrie, em mohAe.nto 

ele totol d eseontroçoo jorom e.olKidos pelos ^losK s 

elo colunisto ejLvondo se reuniÕo no (Lobono elo Sol 

Tfava cUoen^A 

popyon obriu suos portos eom um numero 

bostonte cjronde de convidodos onde se 

encontrovom o sociedode locol prestigiondo mois 

umo coso noturno ejue se instolo em nosso 

cidode. Üesejomos oos proprietdrios sucesso com 

mois este empreendimento. (S queremos oqui 

o d ion+or oos |requentodores que o popyon 

•funciono todos os dios o porffr dos ísKoo. 

í 

Mois umo \/e2 quero jozer um destoque especiol 

o T>. y\!ic.e Lobõo/ o juturo condidoto o Ideputodo 

Lede.rol. Cdive. UAesnAo distonte nõp esquece dos 

oinigos oqui do terrinbo/ e. senApre. qtve: pode esto 

•« '■ , v. 'tj$: ; .> V 
p re. st i q i ó ia é"ro: :\ \ ós s o C / ia )p e r<. vit4j . 

Fuji Foto Brasil 
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b\mo pose eKormoso dos senKoros Solvo e 

Rosendo/ que mudou de idode no ultimo dio 08 

Tfam mdvteca 

Teko (Sxclusividodes oguordondo suo clientelo em 

novo endereço/ pois mudou suo lojo poro Simplício 

Moreiro com Benedito Leite. (S como sempre com 

bostonte novidode s. (Lonj-iro pelo |one - 3387. 

indústria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

® 721 - 2995 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPI-CÍAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 St Fo .>e (098) 12 2-2122 Fa \: 7 2 2-2666 
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Francisco do Valle 

Copào 
Foi aberto oficialmente 

na tarde do último domingo 
o Copão Maranhão do Sul 
temporada 97. O prefeito 
Sálvio Dino fez uma festa 
digna para a população da 
(iameleira que super-lotou 
às dependências do Estádio 
Cafeleirão. 

Polícia Militar. O comandante 
esteve pessoalmente na I>agoa 
Verde acompanhando a 
segunda etapa do terceiro 
Sábado Cidadão. 

Em campo 
A Seleção de João Lisboa 

não correspondeu às 
expectativas, irritada a 
torcida passou ensaiar vaias 
contra às substituições do 
técnico Edmar Pereira. 
Bastante exigente os 
torcedores pediam ao 
treinador mais garra e 
determinação jjor parte dos 
jogadores em campo. O 
torcedor da gameleira ficou 
mais revoltada ainda quando 
Edmar Pereira sacou o 
atacante Neurisvan para a 
entrada do ex-Cavalo de 
Aço, Zé Neto. 

De volta 
O repórter Manoel Cecílio 

está de volta ao microfone da 
Rádio Imperatriz. Cecílio ao 
lado de William Marinho. 
Carloto Jr. e Clovis Aguiar 
deram um show de cobertura 
na abertura do Copão 
Maranhão do Sul. Cecílio 
eslava longe dos microfones de 
Rádio (narração esportiva) à 
mais de dois anos e seu retorno 
é gratificante para os 
torcedores. 

Mané Garrincha 
O prefeito fldon Marques 

por ocasião do sábado 
cidadão confirmou a 
reportagem do JC que às 
obras estão dentro dos 
planos anunciados e que no 
próximo dia 12 de outubro 
a administração pública 
reinaugura-la. 

Campanha 
No próximo dia 1b, será 

realizado em todo país a 
Campanha de Multivacinação. 
O Ministério da Saúde está 
prevendo que mais de 18 
milhões de crianças brasileiras 
menores de cinco anos serão 
imunizadas no dia 16, na 
primeira etapa, cujo "carro 
chefe" é a Paralisia Infantil. 

Divisão 
A Divisão de Imunização da 

Secretaria de Saúde de 
ImiKTatriz, está trabalhando na 
organização da Campanha de 
Multivacinação, adotando todas 
as providências para que o 
resultado se aproxime da meta 
estipulada pela Secretaria de 
Estado da Saúde: menor de 1 
ano- 4;!'94 (Quatro mil. 
trezentos e noventa e quatro) 
menor de 5 anos- 24.866 CPrinta 
e quatro mil, oitocentos e 
sessenta e seis). "E que todos 
os dias é dia de vacinação nos 
postos da rede municipal, por 
isso, nem sempre as 
campanhas de vacinação 
atingem o total esperado pelos 
órgãos de saúde", declarou 
Maria das Graças Rezerra- 
Coordenadora da Divisão de 
Imunização da SEMI JS. 

PM 
Francisco Melo da Silva, 

comandante interino da 
Polícia Militar convocou a 
imprensa local para uma 
reunião que acontecerá na 
próxima sexta-feira (15) nas 
dependências do 3o RPM. O 
objetivo do comandante é 
apresentar um balanço 
completo do seu trabalho 
frente ao comando da 

Doses 
A Secretaria de Estado da 

Saúde já enviou para 
Superintendência de Saúde da 
Região Tocantina, as doses e 
metas da multivacinação aos 27 
municípios dessa regional- 
Imperatriz. segundo 
cronograma de distribuição: 
receberá, 5. 280 (finco mil. 
duzentas e oitenta) doses 
contra Sarampo: 5.280 (finco 
Mil. duzentos e oitenta) doses 
contra DPT (Tríplice)- Difteria, 
Tétano e Coqueluche; 6.170 
(Seis mil, cento e setenta) 
doses contra Pólio (Paralisia 
Infantil); 5.500 (Cinco mil e 
quinhentas) doses contra DT 
(Anti-Tetânica). 

Postos 
Na última Campanha de 

Multivacinação realizada no 
município foram instaladas 40 
postos volantes para atender a 
comunidade, além do 
funcionamento dos 22 fixos, nas 
unidades de saúde da rede 
municipal (Centros e Postos de 
Saúde). Nessa campanha, a 
Secretaria de Saúde vai 
implantar novos postos (se for 
necessário), porque alguns 
pertenciam aos povoados (hoje 
municípios) desmembrados de 
Imperatriz 

Atenção 
A coordenadora ressaltou 

ainda que no dia 16. todas as 
crianças menores de cinco anos 
receberá a dose da vacina 
contra Poliomielite. As demais 
vacinas: Sarampo, Tríplice e 
BCG, será aplicado de forma 
seletiva, ou seja só será 
imunizada a criança que ainda 
não tomou. 

Deu na Imprensa 

O deputado federal e secretario de 

Agricultura do Estado, Francisco Coelho 

teceu vários à forma como está sendo 

conduzida a administração do prefeito 

Ildon Marques de Souza. Deu no 

programa Cidade Agora. 

SÍ: 

Lu/s Carlos Xoleto, vice-prefeito do Imperatriz ó leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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A coisa está feia na Gameleira. 

A Seleção do Dino para ser das piores... 

Mesmo jogando em casa ela foi dominada. 

E por pouco o Sena não faturou três pontos. 

O coração de muita gente estava à 180 por hora. 

A galera não dispensou... 

E vais pra quem merece. 

No fritar dos ovos culparam o treinador. 

No meu ponto de vista ele ganhou o jogo. 

Eitâ seleçãozinha feia. 

O bom mesmo foi a presença... 

Feminina da torcida feminina dentro de campo. 

Ai sim, João Lisboa está bem servida. 

Tinha cada uma loirinha... 

Que parecia ser Clarinha 

Lím certo repórter da RI que ô diga. 

Manoel Cecílio voltou... 

E em grande estilo. 

Quem sabe, sabe! 

Na inauguração da Roma 

Quem fez a festa foi a Liliani 

Que sufoco para pagar uma prestação. 

ü 

Sou 

cidadão! 
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Os PanWasM&Mminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01-Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Capintciros 

04-Arniadores 

extutura de 

ferragem 

01-Baba 

05-Doinéstica 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Me^a Sena 

ReCEÍTA VAÍ libERAR MAÍS 

um Lote dE restítuíções 

A partir da próxima sexta-feira, IS, estará chegando aos 
bancos o iv lote de restituições do Imposto de Renda para os 
contribuintes que declararam a mais este ano. 

A restituição terá uma correção de 5,79%, cujo índice vai servir 
também para calcular o Imposto de Renda em atraso. 

0 contribuinte tem um prazo de seis meses para requerer o 
pagamento de sua restituição junto ao banco discriminado no 
aviso enviado pela Receita Federal via Correios. 

OUIINA: 

1 )ezenas sorteadas para o concurso 322 da QUINA: 
10, 25,33, 43,68 

Artes 

Comemora-se hoje. 12. o Dia Nacional das Artes. 
Vale o registro com os cumprimentos da Olorrinocenter 

(nariz, garganta e ouvido), ali na Luis Domingues, sob o 
comando do I )r. CarlosTadeu H. de Matos (721-8921 e 722-2930). 

OpÍNÍÕES divídídAS 

A permissão pelo governo federal para funcionamento do 
comércio varejista aos domingos está dividindo opiniões, 
a ^m cada cidade a abertura do comércio aos domingos vai 

' | -ender de aprovação de lei municipal (via Câmara), com a 
anuência é claro, das partes envolvidas: patrões e empregados 
e o próprio mercado consumidor. 

Km Imperatriz, as opiniões estão divididas, por enquanto. 

Merazdxy-fírfUMu&ircr 

PoUpANÇA 

Hoje 1,09% 

Amanha  1,12% 

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

UfÍR (pEderaI) 

RS  R$0,9108. 

, UrFí (MunícípaL) 

LAgosto/97   R$ 09,11 

i ;} UfR (EsTAdUAl) 

Agosto/97 R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo   R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,08 

Cotações de 11.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 11.07.97 

RS    11,49 

SaLárío Mínímo 

Agosto/97 R$.120,00 

SaLárío FamíLía 

Maio/97 , R$ 8,25 

* Oferecimento: LIV 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 Simplício Moreira, 1478, 

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

Dezenas sorteadas para o concurso 075 da MegaSena: 
21,24, 35,36, 37, 49 

ANÍVERSARÍANdo 

A Livraria e Pajolaria Sambaíba, agora funcionando na Dorgival 
Pinheiro de Sousa (ao lado da Moema Móveis), está 
aniversariando. Em outubro, estará sorteando uma bicicleta entre 
os consumidores. 

O fone é: 721-8674 

. ; 

T. 

m 

Quem também esteve aniversariando no último domingo, Dia 
dos Pais, foi o Dr. Carlos Tadeu B. de Matos, titular da 
Otorrinocenter O conceituado Otorrino encontra-se em São 
Paulo, participando de importante congresso nacional sobre 
os últimos avanços no campo otorrinolaringologia (nariz, 
garganta e ouvido), devendo retomar com novos conhecimentos 
na bagagem. Ele aproveita sua estadia em S. Paulo para a 
aquisição de modernos equipamentos, procurando com isso, 
oferecer sempre o melhorem benefício da saúde da população 
imperatrizense e das regiões circun vizinhas. Vale o registro 

PLantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 
Hospital Santa Isabel (721-6205); PEDIATRIA: Hospital 
Santa Isabel (721-6205); OBSTETRÍCIA (todos os dias) 

Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 
ORTOPEDIA (todos os dias) Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721-6454). 
* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ, na Rua Ceará, 

54 - (723-2224), desejando aos clientes e amigos, muito 
sucesso. 

Humor 

Consta que aquela mulher tinha peitos tão 

caídos, mas tão caídos que quando tirava o 

sutiã no banheiro invariavelmente dava um 

gritinho: 

- Ai, que chão friiiiiiiiooooo! 

(Playboy/ agosto/97 nas bancas numa 

distribuição da Dimapi).) 

ANÍVERSARÍANTES ACM 

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. 

IMPERATRIZ 

DIA € noite: 

PARA ANLINCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POISADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323, fax: (098) 723.1109 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax; (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

MOTÉIS 

MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Nciva de Santana. 523. fone; (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (0^8) 721.4021. 

SEXSHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROT1COS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 

SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 

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

CANTINAS 
DON yiTO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 dc Novembro. Beira Rio. 

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

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510, 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues, 1599. fone: (098) 721.7182. 

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

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

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

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

 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para 
JJ//í/^7h JSl escritório, escolar, •> iAMUÀ/UÁjy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

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

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz ■ Maranhão 
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Ildon: "os atletas de hoje são a Imperatriz de amanhã 

Prefeito de Imperatriz afirma que os atletas na sua individualidade e no seu conjunto 

representam a esperança de uma cidade progressista e que trata com carinho àqueles que a constróem 
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Atleta fez o, juramento na abertura dos jogos 

"Os atletas, na 
individualidade de cada um 
deles, e em conjunto, são, hoje, 
a Imperatriz de amanhã". As 
palavras foram pronunciadas 
pelo prefeito lldon Marques, 
sexta-feira (8), no Kstádio 
Municipal Frei Epifânio 
IVAbadia, durante a abertura 
dos XIX Jogos Escolares dc 
Imperatriz (JEis). O prefeito 
prosseguiu: "turvo-me diante 
de vocês! Orgulho-me de 
todos vocês!" — disse. 
Acreditando que, no esporte o 
estudante também aprende e 
que o esporte o torna melhor 
cidadão, o prefeito disse que, 
"tanto o bom estudante quanto 
o bom cidadão, tornam melhor 
uma cidade". Fm seguida, 
aproveitando o clima de festa 
que contou com participação 
especjal das academias Dance 
Momeni e Dança e Cia.. 
declarou aberta a nona edição 
dos Jogos Escolares dc 
Imperatriz. 

Ihirante o cerimonial, o 
prefeito lldon Marques 
recebeu placa de homenagem 
de uma aluna da Fscolajose de 
Alencar. Desde as primeiras 
horas da manhã de sábado (í)). 
os jogos tem andamento 
normal, com os cerca de I (100 

alunos das 41 escolas 
participantes, disputando nos 
seguintes locais: juçara Clube 
— natação, xadrez, tênis de 
mesa e basquete; Escola Santa 
Teresinha—ginástica artística 
e judô; ginásio do Sesi — 
handebol: Fiqueninho — 
futebol de salão; AAKB — 
voleibol; Estádio Municipal — 
futebol de campo; e pista da 
Sedei — atletismo. As onze 
modalidades são disputadas 
em duas categorias: infanto e 
juvenil. Os J Eis são 
considerados a maior 
competição esportiva amadora 
do sul tio Maranhão. Este ano, 
os atletas disputam os títulos 
ate o dia 17 de agosto, 
domingo próximo. 

Durante sua abertura, 
sexta-feira, o prefeito lldon 
Marques assistiu ao cerimonial 
que leve. ainda, a participação 
de represenlantes das 4 1 
escolas que disputam os-JEis. 
A cerimônia também teve a 
execução tio Hino Nacional, 
pela Hantla do .»0 Hatalhao de 
Inlanlaria de Selva, e 
hasteamento tias bandeiras 
nacional, estadual e municipal. 
As fanfarras da Escôla 
Municipal locanlins e do 
Centro de Ensino Amaral 

Raposo acompanharam a 
entrada tios atletas ao gramado 
tio Estádio Municipal. Fm 
minuto de silêncio foi 
reservado ao atleta Izaque 
Gomes Pereira, th) Centro 
Federal de Educação 
Tecnológica, que faleceu dias 
antes, depois de se inscrever 
nos Jogos Escolares dc 
Imperatriz deste ano. 

Simbolizando a honestidade 
com que devem ser disputados 
os títulos dos JEis, t» atleta 
Izànio lx>pes fez o juramento. 
Uma gigante bandeira olímpica, 

-segurada por alunos de todas 
as escolas, no centro tio 
gramado tio estádio, 
representava a força e a união 
tios atletas, cujo espírito 
olímpico se acendeu por meio 
tia tocha, levada tia Sedei para 
o Estádio Municipal pelo 
estudante Flãvio Weber de 
Aguiar, tia Escola Rui Barbosa 
(ERB). Flávio tle Aguiar < 
atleta de handebol tia F RB 
campeao dos /A/s em 94. 90 c 
9h; campeao tios Jogos das 
Escolas Earticiílares (JEEs) em 
94; terceiro lugar nos Jogos 
Escolares Maranh ensrs 
(JEMs) em 94: e vice-campeao, 
em 90 c 99. dos /AA/s.. -s: São 
Fuis. 

■ Sábado Cidadão 

Iniciativa privada, entidades e órgãos fazem parceria 

Prefeito destaca amplo apoio comunitário recebido pelo Sábado cidadáo 

Antes tle declarar aberto o 
III Sábado Cidadão, no último 
tlia 09, no povoatlo tle lagoa 
Verde, o prefeito lldon 
Marques jK-diu para que fosse 
repetido constantemente no 
palanque o nome dos parceiros 
que ali estavam presente 
ajudandt) na realização do 
evento. 

"Eu quero dizer a vocês que 
tudo o que nós estamos 
fazendo, só é possível jxrr conta 
tia compreensão e tia ajudados 
cidadãos e tias instituições aqui 
presente", segundo lldon, esse 
trabalho não é do prefeito, mas 
tle todos. 

Em Lagoa Vertle, o público 
além deter tido aoixwtunidade 
de adquirir documentos 
essenciais ao exercício da 
cidadania, como Carteira tle 
Trabalho e tle Identidade, pôde 
também se divertir com o show 
de calouros, aplaudindo os 
melhores. 

O show de calouros foi 
patrocinado por um dos 
parceiros do Sábado Cidadão, 
I,ojas Brasil, que distribuiu 
prêmios, camisetas aos 
participantes. O garoto 
Wanderson Paulo, tle apenas 
doze anos, foi um tios destaques 
c foi o grande vencedor, com a 
música "Horizonte azul" tle 
Leantlro e Leonardo. Ele 
muito emocionado agradeceu 
ao público e aos patrocinadores 
tlt) evento. Depois tle receber 

o prêmio (uma bicicleta e um 
microsysten). ele encerrou a sua 
participação cantamlo com o pai, 
Raimundo Paulo. 

Depois tio show tle calouros 
a população tle Lagoa Vertle 
pode se divertir com 
apresentações tle danças tia 
Academia Dança e Companhia 
e com as músicas do grupo de 
pagode Couro e Corda. 

A Secretaria Municipal tle 
Educação (Seduc) se fez 
presente através de um stand 
montado por toda a equipe 
técnica, onde estavam expostas 
as amostras tias sugestões tle 
cartlápio tia Merenda Escolar a 
ser servido nas escolas. 

Aqueles que visitaram o 
stand, também puderam assistir 
às aulas tio Telecurso 2()()(), 
através de uma telesala montada 
no local. 

Nos murais havia exposição 
tlt1 fotografias mostrando todo o 
trabalho desenvolvido pela 
Secretaria desde o início tio ano 
letivo de 1997. 

A1 )ivisão tle Saúde Escolar, 
órgão da Seduc resjHMisável |)elo 
combate ã llanseníase nas 
escolas, também montou uma 
exposição tle fotografias, livros 
que tratam especificamente tia 
doença, e materiais tle exames. 
O objetivo era mostrar a todos 
que a I lanseníase tem cura. 

Segundo a chefe tle divisão 
tle saúde escolar, Antônia Sousa 
Lima, 144 crianças estão em 

tratamento. Esse trabalho foi 
implantado no ano tle 1997). 
durante a intervenloria lldon 
Marques e atinge as escolas tia 
zona urbana e rural. Atualmente, 
a equipe está sendo procurada 
por outras empresas para 
proferir palestras e realizar 
exames. 

Ainda em Digoa Vertle. o 
prefeito lldon Marques 
juntamente com o secretário tle 
educação, Agostinho Noleto, 
fizeram a entrega tle 80 
carteiras, que iriam ser 
distribuídas nas escolas 
municipais Moreira Neto e 
Nossa Senhora de Nazaré. 

Segundo a psicóloga clínica e 
comunitária da Clínica 
Psiquiátrica tle Imperatriz, 
Dayse Cavalcante, que, 
juntamente com o psiquiatra. 
Wilson Rodrigues, davam 
orientações ao público sobre 
higiene mental, 40 adultos já 
haviam sitio atendidas até o final 
tia tarde. 

O Serviço Social tle Indústria 
(Sesi), levou até Lagoa Verde, a 
sua unidade móvel, um 
consultório dentário ambulante, 
que faz atendimento clínico em 
todas as comunidades carentes 
tia cidade. Até as quatro horas 
tia tarde a equijx' tle odontôlogos 
já haviam extraído cem dentes. 
Um total tle 220 crianças, apôs 
lerem participado tle palestras 
sobre higiene bucal, receberam 
aplicação de flúor. 
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Funcionária do Senac fazendo corte de cabelo 
O Exército, através tio fiO" 

BIS, fechou o Sábado Cidadão 
com um total tle 17 curativos 
realizados nos mais diversos ti] h>s 
tle ferimentos. Fizeram ÍKj cortes 

tle cabelos, além tia exposição de 
vídeos sobre as atividades da 
instituição. 

A Floresta Rio 1 )oce distribuiu 
200 mudas tle café e a Secretaria 

tio Desenvolvimento Rural 
(Serur), 700 mudas de 
maracujá, ILÜOO mudas de 
acerola, láO mudas tle goiaba e 
200 de cupuaçu. 

1 ' 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

de Atcndirncnto Expresso, Açailândia, alem de transportar passageiros,' oferece 
também o tranporle de carga e encomendás no Maranhão e outros 

ao Cliente Estados (lo País. 
Expresso Açailândia, trànporlando cargas 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 
enci •ndas 
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Mané Garrincha em fase de conclusão 

Prefeito Ildon Marques pretende inaugurar a praça que leva o nome do craque em outubro 

O prefeito Ildon Marques 
de Souza esperou seis meses 
de administração para 
anunciar o termino das obra 
da praça Mané Garrincha, 
cujo o longradouro público 
teve o processo de 
recuperação barrado pelo ex- 
interventor Doriam Menezes. 

Na época Doriam Menezes 
demitiu todos os funcionários 
que estavam a disposição da 
prefeitura e rompeu o 
contrato com a construtora, 
contrariando assim Ildon 
Marques que tinha anunciado 
com uma grande obra de sua 
interventoria. 

Durante os oito meses de Ex-interventor Dorían Meneses abandonou a Praça Mané Garrincha, vetando sua reforma 

governo de Doriam a 
comunidade imperalrizense 
denunciou várias vezes a não 
conclusão das obras. No local 
em conseqüência do matagal 
os marginais aproveitavam 
para cometer assaltos, até 
estupro foi registrado na 
época. 

A conclusão da Mané 
Garrincha vai devolver a 
tranqüilidade aos moradores 
que residem nas imediçoes 
da praça e colocar a 
disposição da população mais 
uma área de lazer. 

Km recente entrevista ao 
JC o prefeito Ildon Marques 
garantiu a reportagem que 

até o próximo dia 12 de 
outubro dia da criança irá 
entregar a obra. Ildon 
Marques disse que no dia da 
inauguração quer reunir na 
praça que leva o nome do 
saudoso Mané Garrincha, um 
dos maiores craques da 
história do futebol brasileiro 
>nn grande número de 
crianças. 

A praça é a imagem do 
futebol de Imperatriz, e em 
frente ao Kstádio Municipal 
Frei Kpifânio D' Abadia a 
poucos metros do prédio da 
Prefeitura Municipal irá 
devolver a alegria dos 
desportistas. 

Fundação promove Festival 

de Vídeo em outubro 

Vencedores ganham troféu Muiraquitã e participam do 

Guamicê de São Luís 
A Fundação Cultural de 

Imperatriz, FCI, promove no 
•' ,25 de outubro próximo, o I 

ival de Vídeo de Imperatriz. 
J objetivo do evento é 

incentivar a produção de curtas 
metragens, reportagens 
televisionadas e comerciais. 

Podem participar do Festival 
os cineastas e videoastas 
residentes em Imperatriz há 
mais de dois anos. Quém se 
inscrever pode apresentar até 
cinco trabalhos. 

A FCI exige que os vídeos 
estejam em perfeito estado de 
conservação e os trabalhos 
deverão estar acompanhados 
de releoses sobre a divulgação 
de seu conteúdo na imprensa 
local. 

Cada concorrente deve 
preencher ficha de inscrição 

que está a disposição dos 
interessados na própria FCI e 
entregá-los até o dia 30 de 
setembro. 

Os concorrentes, agrupados 
em quatro categorias, disputam 
o troféu Muiraquitã e os 
vencedores estarão inscritos no 
Guarnicê de Cine-Vídeo, 
realizado em São Luís. 

As quatro categorias 
premiadas são as seguintes: 

Campanha Publicitária, 
para produtos e agências de 
publicidade sediadas em 
Imperatriz. As campanhas 
publicitárias devem ter ido ao 
ar, nos últimos dois anos. 

Matéria Telejornalística, 
para produtoras e canais de 
TVs sediados em Imperatriz. As 
reportagens devem ter ido ao 
ar em qualquer programa 

t e 1 e j o r n a 1 í s t i c o 
imperalrizense, nos últimos 
dois anos. 

Curta de Ficção, sobre 
qualquer tema. com até dez 
minutos de duração, vedando- 
se á participação de1 trabalhos 
que caracterizem promoção 
institucional e/ou 
empresarial. 

Cinco jurados serão 
encaregados de julgar os 
trabalhos inscritos. 

O juri oficila escolherá os 
três melhores vídeos de 
ficção, os dois melhores 
comerciais, as duas melhores 
matérias jornalísticas, os três 
melhores vídeos de um 
minuto, além de atribuir aos 
melhores concorrentes, os 
troféus de direção, roteiro, 
atriz e ator. 

Moradores exigem 

obstáculos na Rua Ceará 

Veículos leves e pesados transformam a Rua Ceará 

numa verdadeira pista de automobilismo 
Os moradores da Rua questão. Fntre a Dorgival e Miranda que à vinte anos 

a Avenida Bernardo Sayão 
existe 

Ceará no trecho entre 
Dorgival Pinheiro de Souza 
e avenida Bernardo Sayão 
estão exigindo das 
autoridades uma solução i 
jtara resolver um problema 
que vem atormentando a; 
vida das famílias que 
residem no bairro Juçara. 

Veículos leves c pesados 
trafegara em alta 
velocidade o que faz da rua i 
Ceará à recordista de 
acidentes em Imperatriz. 

A imprudência no 
trânsito vem deixando: 
seqüelas e até o momento 
às autoridades não agiram 
para tentar resolver a 

nao existe se quer um 
obstáculo, o que faz com que 
os condutores de veículos, 
principalmente motos, 
abusem da máquina em que 
está pilotando. 

Os moradores exigem à 
Instalação de semáforos ou 
obstáculos para que os 
motoristas possam reduzir a; 
velocidade dos seus veículos 
e impedir os constantes: 
acidentes. Para a moradora; 
Franeisca Texeira de Jesus; 
o problema vém agravando 
a cada dia. 

A mesma opinião é do 
comerciante Antonio 

reside naquele trecho e 
que segundo ele muitos 
acidentes com vítimas 
fatais já aconteceram e aiê 
o momento ninguém fez 
nada para que este número 
vinhesse a ser reduzido. 

Nos horários de pique a 
Rua Ceará fica 
iutrafegavél, veículos, 
motos, bicicletas e 
pedestres se misturam, e 
para piorar a situação 
algumas ruas de acesso a 
Ceará não tem a devida 
sinalização que vem 
aumentar ainda mais os 
riscos de se cometer 
acidentes. 

A proximidade que seduz 

O que o cidadão pode esperar aos sábados? 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

Sábado é dia de Xuxa na 
Televisáo. Natelinha, Raul Gil 
também dá o ar de sua graça. 

F dia de treino da Fórmula 
1. Da Fórmula Indy, agora 
chamada de fórmula mundial. 

Também ê o dia 
costumeiro para a feira. De 
comprar verduras no 
mercadinho. 

No úllimo dia lílil da 
semana, ê dia de aprofuiular 
certos esportes exóticos, 
como o levatamento de copo. 
Ou mesmo o arremesso de 
bitueas! 

Assim era nosso sábado. 
Mas, eis que surge uma 

nova nuvem nos céus de 
Imperatriz. 

F com ela. uma 
tempestade de solidariedade. 
Trata-se do sábado cidadão. 

Imperatriz não pode se 
orgulhar de ser a primeira 
cidade do Brasil a implantai" 
projeto semelhante. 

Até mesmo a distante Ji- 
Faraná, em Rondônia, no ano 
de 1994, fazia Programa 
semelhante. 

Municípios do sul do país 
já fizeram tantos dias de 
cidadania que já não é preciso 
ação desse nível. 

E porque nós, de 
Imperatriz, tanto 
comemoramos o sábado 
cidadão? 

Os mais desavisados 
podem afirmar que os 
desmandos das 
administrações anteriores, 
fizeram com que, programas 
desse tipo, ecoasse como 
obra de vulto. 

A verdade é diferente. 
A novidade do Sábado 

Cidadão da administração 
Ildon Marques é a 
participação, o envolvimento 
da comunidade no projeto. 
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Sábado Cidadão empolga 

Iniciativa privada, entidades, 
órgãos da administração 
federal, estadual e municipal. 
Fxército. Polícia Civil. Militar, 
Corpo de Bombeiros e 
Imprensa. 

Iodos são parceiros da 
prefeitura no Sábado Cidadão, 
como frisa com veemência o 
prefeito Ildon Marques. 

Esse ê o elemento novo, que 
as demais experiências no 
Brasil deixaram de incorporar. 

Dessa forma, o Programa 
envolve, não apenas os órgãos 
públicos c a população déste ou 
daquele bairro. Antes/porém, 
mobiliza a sociedade civil 
organizada. 

Dessa forma, o rolariano, o 
leão ou o maçou, de qualquer 
bairro, sabe que pode prestar 
solidariedade, com apoio da 
prefeitura, em um dia 
específico da semana. 

As Polícias Civil e Militar, 
sempre as turras com a 
população da periferia, tem a 
rara oportunidade de se 
integrar com a comunidade. 

O cidadão, que tem 
dificuldade para falar com os 

multidão de populares 
governantes. O mesmo que 
se sente "acuado'' diante de 
uma autoridade. Aquele que 
teme conversar com o 
prefeito, com o secretário, 
com o vereador; ele mesmo, 
pode perceber que as 
autoridades são mortais que 
falam e escutam as justas 
reivindicações. 

A participação da 
sociedade civil organizada 
nos destinos do Poder Público 
ê uma questão não resolvida 
do ponto de vista teórico. 

Aristóteles, Hobes, 
Rosscau c Max, entre tantos 
outros, escreveram livros, 
discursos c mil palavras para 
definir como o cidadão deve 
entrar em contato com seu 
rei, com seu governante, ou 
com seu príncipe. 

Por vezes, numa atitude 
simples como o sábado 
cidadão, compreende-se que 
lodo arcabouço teórico está 
intimamente ligado com a 
prática. 

E essa proximidade do 
poder com a cidadão, seduz a 
cidade. 
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Sena abre campeonato com empate 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Avaliação: 
Sena 3x3 J.Lisboa. 

J.Lisboa. 
Goleiro Vai d o, teve 

muito trabalho , não falhou 
nos gols. Nota 7 . 

Jr. Imperatriz Jogou na 
posição errada, foi poucas 
vezes na linha de fundo. 
Notâ 5. 

Batata: treinou poucas 
vezes com um grupo. 
Atuação razoável. Nota 7. 

Duílio: Sempre um 
xerife em campo, fez o gol 
do empate . Nota 10. 

Fernando: Com o seu 
feijão com arroz, sempre 
apoiando. Nota 8. 

Rodson: ura jogador tiyc 
não aparece para a torcida' 
, foi -substituído. Nota 7. 

Xaxado: entrou no lugar 
de Rodson ,pegou poucas 
vezes na bola. Nota 4. 

Biro Um jogador 
batalhador, muita garra e 
determinação. Nota 7. 

Nerisvan: Jogador 
acomodado, mas com a 
bola no pé sabe o que faz. 
e fez um golaço . foi 
substituído. Nota 9. 

Zé Neto; entrou no 
segundo tempo, se 
movimentou bem. Nota 8. 

Paulinho: Não 
apresentou o ser 
verdadeiro futebol, Nota 6. 

Mércules: pouco 
acionado , Nota 04. 

Valdson: atacante 
sempre presente na área , 
não está na sua forma 
ideal. Sofreu pênalti. Nota 
8. 

Marqninhos: cada dia 
ganha mais experiência e 
um ótimo jogador. Nota 9. 

Edmar Pereira, o 
professor fez várias 
modificações e quase se 
complica. Nota 05. 

Sena. 
Marquinhos: Goleiro 

desconhecido, grande 
atuação .Nota 8. 

Toinho: experiente 

jogador, não esteve bem e 
foi substituído. Nota 5. 

Luizinho: entrou no 
segundo tempo, esteve 
apagado .Nota 3. 

Rivelino: um dos 
melhores jogadores em 
campo e firme e jogou 
bem. Nota 9. 

Chaguinha: jogador 
conhecido do torcedor, 
não complicou . Nota 6. 

Jeam: Fez um gol de 
penalty, não jogou o que 
sabe. Nota (>. 

Vavá: jogou machucado, 
mas combateu. Nota 7. 

Ronaldo: no inicio se 
machucou. Nota 5. 

Jeam II: entrou no lugar 
de Ronaldo e foi 
substituído. Nota 3. 

Dadú: não disse o que 
foi fazer cm campo. Nota 
1. 

Marvi: foi pouco 
assistido pelos 
companheiros, mas tem 
qualidade e se 
movimentou bem. Nota 
07. 

Paulo César: um 
jogador que tem a cara do 
treinador, mostrou garra e 
determinação. Fez gol. 
Nota 7,5. 

Gil: Pode ser uma das 
revelações do 
campeonato. Fez um 
carnaval e tocou para o PC 
marcar. Nota 9. 

Branco: já vi jogar no 
Frei Fpifânio, pelo 

1 ocantinópohs , apesar do 
gol, poderia ter jogado 
mais. Nota 7. 

Geraldo Lopes: 
conseguiu em empate com 
a seleção de João Lisboa, 
em pleno Cafeteirão. 
Jogou para não perder. 
Nota 8. 

Trio 
Reinai d o Martins, 

Cloves Alves e Edmilson 
Oliveira: estiveram numa 
tarde feliz, não 
apareceram para o 
público. Nota 9,5. 

■«: 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO 96 

Preço de 977- 2365 

Glóves 
ocasmo 

O Treinador Geraldo G)pes 
usou de toda a sua experiência 
para conseguir um empate fora 
de casa na abertura do 
Campeonato Maranhão do Sul. 
O Time do Sena jogou sábado 
a tarde pelo campeonato 
amador e foi derrotado pelo 
time do Bananal, por este 
motivo a expectativa seria de 
que o representante de 
Imperatriz , não suportaria a 
pressão da Seleção de João 
Lisboa que foi prestigiada pela 
sua torcida. 

Geraldo Lopes que teve 
apenas uma semana para 
treinar o time mostrou que 
conhece da matéria e foi com 
tudo pra cima da seleção e 
conseguiu um grande- 

Geraldo Lopes conseguiu um bom resultado 
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Time de Imperatriz empata na abertura do Copão 
resultado. No final do jogo o de quarta feira . quando irá próximo dia 30 e para domingo 
treinador disse que o seu lime acontecera reapresenlação dos dia 24 , o supervisor Jonatas 
tem tudo para chegar na final jogadores, o time iráganliar um Moura deverá jogar 
da competição e que com os novo esquema de jogo. O Sena amistosamente em Rodou no 
tre.ifios que irá realizar a partir só volla a jogar pelo Copão no Pará. 

João Lisboa e Sena empatam 

Domingo, o Cafeteirão recebeu um grande-público 

O Torcedor de João 1 jsboa 
e Imperatriz, esteve presente 
no Estádio Cafeteirão , para 
prestigiar a abertura do 
Copão Maranhão do Sul , 
edição de 97. 

A Sedei de João Lisboa , 
estipulou o preço do ingresso 
em um real, e o torcedor teve 
o direito de concorrer no 
intervalo do jogo , a três 
prêmios: um ventilador, um 
ferro e uma bicicleta. O jogo 
foi emocionante com grandes 
jogadas dos dois limes, que 
foram em busca de uma 
vitória no primeiro jogo do 
campeonato. Mas o primeiro 
gol foi marcado através do 
Sena, em uma bola pela direita 
grande jogada de Gil e a 
conclusão do atacante Paulo 
César aos 36 minutos do 

primeiro tempo fazendo 1 x 0 
.A Seleção , empatou cm um 
grande lance de Nerisvam que 
passou pela zaga e aos 43 
minutos, fez um golaço. No 
segundo tempo os dois times 
voltaram com mais garra e 
determinação e aos 30 minutos, 
houve penalty a favor do Sena. 
que Jeam cobrou e fez 2x1. O 
Sena queria mais e numa 
jogada pela esquerda o 
baixinho Branco fez 3 x L A 
Seleção de João Lisboa, tentou 
a todo custo diminuir a 
diferença , correu atrás do 
prejuízo e um minuto depois , 
houve penalty em Valdson que 
Zé Neto bateu e fez 3 x 2 aos 
37 minutos. 

O Time do Sena, não se 
intimidou e pressionou o time 
local. Mas no apagar das luzes 

aos 48 minutos o veterano 
Duílio escorou um lançamento 

da esquerda e de cuca legal 
fez o gol do empate. 

Ficha técnica: 
f 

J. Lisboa 3x3 Sena. 
Local ; Cafeteirão , 

j Lisboa, 
Data 10/08/97. 
Arbitro: Reinaldo Martins 

Brito 
Auxiliar cs; Cloves Alves c 

Edmilson Oliveira, 
GolsJL: Nerisvan 43 L 

Tempo. Zé Neto, 37 e Duílio 
48 2o tempo. 

Gols Sena PC aos 30 C 
teraf «>, .h am. 30 e Branco 36 
2^ lenqw». 

Time»: 
iXbiboai Valdo, Júnior Ím|>craínz ( Júnior Coiinas) 

Dnilio, Batata e Fernando: Rodsonf Xaxado ) Biro 
Nerisvan (Zé Neto ) Paulinho (Mércules.) e Marquinhos 
Tec: Edmar Pereira 

Senaí Marquinhos, Toinho ( Luzinho ) Rivelino 
Chaguinha e jeam Vavá , Ronaldo (Jeam ) (Dadú ) < 
Marvi: PC . Gil <- Branco. Tec: Geraldo 1 .opes. 

Copão Maranhão do 

Sul festa na abertura 

Estádio Cafeteirão foi reinaugurado 

O Campeonato Maranhão 
do Sul teve a sua abertura 
oficial domingo dia 10, na 
Cidade de João, onde 
aconteceu uma grande festa 
organizada pela Sedei daquele 
Município e também pelo 
presidente da Amsul, prefeito 
Sálvio Dino. 

Estavam presentes na 
oportunidade vários prefeitos 
da Região , e além de outras 
autoridades. 

As Cidades, Açailândia, 
Dom Eli seu, Porto Franco , 
Governador Edson Lobão, 
Montes Altos, Estreito, 
Riachão, Balsas, Carolina, João 
Lisboa que estão participando 
do campeonato estiveram 
representadas. A Banda 
Municipal de João Lisboa , 
executou o Hino Nacional , 

quando do hasteamento das 
Bandeiras de João Lisboa, do 
Maranhão e Nacional. 

O Presidente da Amsul 
.Sálvio Dino, disse emocionado 
que a realização de mais uma 
edição desta competição é um 
passo importante para a 
integração desta Região, 
também no esporte. 

A Sedei , através do 
Secretário Euripédes Batista, 
não mediu esforços para que a 
programação foi realizada com 
sucesso. Balões, fogos, 
coreografia feita por lindas 
garotas, abrilhantaram a festa 
de abertura do Copão e a 
reinauguração do Estádio 
Cafeteirão. O Campeonato 
deverá ter seqüência no 
próximo final de semana, com 
os jogos da primeira rodada. 

COMUNICADO 

A TÇI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

a 

m 
mM 

liaa Alspâs, 1437 A - HmMm) 723-3980 
HrAmm 723-2347 - m mmrm - 

Promoção de férias 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir Reais 
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crediário sem frescura 

i COMPAQ. 
I PR ES AR IO 

I 

t r 
Micro Computador 

R$ 2.490,00<7 v/sfa 

2669oo 

| OU 1+11 Mensais de (Cheques) 

| COMPLETO PACOTE DE SOFTWARE 
I * Monitor 15 Pol. * Proc. Pentium 133 Mhz 
J * Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 16 MB Sync I 

* Memória Expansível até 128 MB * Modem 33,6/14,4 K bps 
* CD ROM 8X 

■ L ■ ■   
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OU 1+3 CHEQUES DE 

il 
4 

622, 50 
05 PECAS 

sem furos 

Maq de Cost STAMDART 
R$ 179,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de ELGIN 

* Costura reta 
* Eixo de transmissão em aço 
* Super resistente 
* C/gabinete 

13 50 

Ot/i+^Z CHEQUES DE 11$ 38,70 
15 UND 

1 Ventilador 
i R$ 39,00/7 visto ou 
, 1+23 Mensais de 

* Chave d 3 velocidades 
' 30 cm 

-T-l 

ARMO 

,95 

OU 1 +4 CHEQUES DE 8$ 8,40 
20 UND 

Estante de Aço 
R$ 37,00/7 K/>//7 OU 
1+23 Mensais de 

ou 1+4 ímmvíRf 7,90 

"■flRANDINl— «MGVBSCEACG» 

' 6 Prateleiras 

Fogão Devi lie 
R$ 358,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

BRASTEMI 

l 

' Forno auto limpapte 
* Acendedor automático 
* Luz nó fomo 
* Tampa vidro 
* Mesa mox 
* 4 bocas . 

26,9o 

Oí/7+4 CHEQUES DE 77,50 
10 UND 

Lavadorade roupa 
RS 649,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

0] Electrolux 
Lidar mundial em aletrodoméallcoa 

' Lava 06 kg de roupas 
' Gabinete em aço 
' 5 programas 
' 03 níveis de água 
' Maxicentrilugação 
Dispenser para amaciante 
Garantia de 1 ano 

48 80 

i 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 139,50 
06 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

25 UND 

Ofertas válidas até 16/08/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1 +23) juros de 6% a.m. Plano cheque 5X (1 +4) 
juros de 4% a.m, Plano computador 12X (1+11) juros de 49% am. Plano com ou sem 

entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. 
Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Menor desaparecido 

preocupa família na Cafeteira 

Mãe desesperada veio a redação do Jornal Capital pedir 

apoio para encontrar o filho 

A doméstica Francisca 
Meireles de Araújo, 
maranhense, 37 anos de idade, 
veio a redação do Jornal Capital 
na tarde de ontem comunicar 
que seu filho menor Paulo 
Fernando Meireles de Araújo, 
de 15 anos de idade está 
desaparecido. 

Francisca disse a 
reportagem que o filho residia 
com a avô na Rua Montes Altos 
no bairro Cafeteira à cerca de 
quatro meses. Ela acrescentou 
ainda que eslava residindo em 
Açailândia e que na última 
semana resolveu se mudar para 
Imperatriz para cuidar melhor 
do filho. 

Paulo Fernando estudava no 
colégio Ciei e de acordo com 
Francisca ela estava 
preocupada com o 
desempenho dele no colégio. 

Dias atrás ela teria escrito 
uma carta solicitando do filho o 
resultado das notas do primeiro 
semestre. Fernando teria 
respondido à carta e enviado |)or 

um irmão mais velho, dizendo que 
ainda não linha recebido as notas. 

A avô de Paulo Fernando 
informou que ele era bem 
comjxirtadoe que não gostava de 
sair com amigos e nunca saia à 
noite. Alertado pela avô sobre os 
perigos de Imperatriz e em 
especial o bairro Cafeteira 
Fernando segundo ela tinha um 
comjxirtamento exemplar. 

No colégio ele cursava à sexta- 
série. A mãe de Fernando só foi 
inf< m i lada do (lesai larecimento do 
filh< > na n lanhã do doi ning< >, assim 
que chegou com sua mudança. 

Desesiierada ela passou o dia 
esperando que o filho retornasse 
I iam residência e somente na tarde 
de ontem resolveu procurar a 
imprensa e comunicar o fato a 
Polícia. 

1 loje ela irá voltar ao' Colégio 
para saber das notas do filho, 
Francisca desconfia de que ela 
tenha tirado notas baixas e como 
medo de uma possível 
represália por parte dela teria 
fugido de casa. 
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FSüIo Fernando, desaparecido, (tio destaque) 
em uma festa de aniversário da família 

PC apreende moto roubada 

Equipe do delegado Tinoco recupera moto roubada e 

entregue ao legitimo proprietário 

í&í 

m 
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Moto recuperada pela Polícia ( ivil foi entregue ao 
mototaxista no domingo 

Aequii>e do delegado Tinoco 
titular do Primeiro I)istritovem 
mostrando trabalho e na manha 
deste último domingo localizou 
a moto litan, cor azul, placa HON 
5008 -'Imperatriz roubada na 
madrugada da última quinta- 
feira. 

A moto de acordo com o 
proprietário estava estacionada 
em frente ao bigus Bar no bairro 
Vila Nova quando foi levada por 
dois elementos. De acordo com 
o mototaxista Antonio Carlos 
Souza e Silva, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Amazonas- Centro o furto 
ocorreu por volta das 2h()0 da 
manhã (já da sexta-feira). 

Km entrevista a nossa 
reportagem ele disse (pie teria 
ido ao interior do Bar e quando 
retornou náo encontrou níais a 

Moto. D)gp apos o roubo os 
motoqueiros comunicaram o 
plantão central da Depol e 
fizeram váiiasbuscas, mas sem 
sucesso. 

() caso que foi registrado no 
plantão da DRF caiu nas mãos 
do (lelc'gat Io 1 uk )C( > que iniciou 
uma intensa investigação fine 
só terminou com a localização 
da Moto, na manhã do ultimo 
domingo (10). Ela foi 
abandonada pelos elementos 
às proximidades do 
Aeroporto de Imperatriz. 

Ainda no domingo a moto 
foi entregue ao verdadeiro 
dono. Antonio afirmou a 
reportagem que não tinha 
mais esperanças de encontrar 
a moto, uma vez fine já faziam 
maisde três dias que a mesma 
linha sido roubada. 

A aeressao ocorreu no último final de semana 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

PCI 

A Polícia Civil localizou 
nas imediações do Aeroporto 
de Imperatriz uma moto 
tintan. cor azul placa IION 
5)008 roubada na madrugada 
da última quinta-feira por um 
elemento não identificado. O 
falo ocorreu quando o 
comunicante se encontrava 
no interior do I-agus Bar no 
bairro Vila Nova. A moto foi 
encontrada no último 
domingo por uma equipe do 
delegado Tinoco que fazia 
uma diligência pelo local. 

■m 

Mulher agredida faz 

denúncia na Depol 

PC II 

A Polícia Civil continua ás 
investigações no sentido de 
localizar e prender o 
elemento Corta Pescoço 
acu sado de assassinad() à ti n )s 
o comerciante José Reis, que 
também era conhecido pelo 
prenome de Francisco. 

Arrombamento 

Maria Eunice Soares, 
mineira, casada, residente no 
Conjunto Nova Vitória, 
comunicou que na tarde do 
último domingo elementos 
desconhecidos arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
residência e retiraram vários 
objetos, tais como um 
ventilador, espingarda calibre 
20. televisor a cores 14 
polegadas e outros. 

Arrombamento II 

Manoel de Jesus Morais, 
piauiense, casado, residente 
no bairro Nova Imperatriz 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Falo 
ocorrido na madrugada do 
último sábado. 1 )e acordo com 
o cómiinicanle os elemenlos 
levaram do interior da 

residência várias peças de 
roupas um vídeo cassete e 
um ventilador Arno. 

Perda de 
documentos I 

Emerson Machado de 
Oliveira, mineiro, casado, lú 
anos de idade, residente no 
2° Batalhão Ferroviário 
comunicou que perdeu sua 
porta cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de Identidade 
Civil. CPF e outros. 

Perda de 
documentos II 

Joaquim Saraiva Filho, 
maranhen se. soltei ro. 
residente no bairro Nova 
Imperatriz, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
Falo ocorrido na manhã da 
ultima sexta-feira (08). 

Perda de 
documentos III 

Odilon dos Santos Miranda, 
maranhense, motor ta. 
residente no bairro Vila a. 
também comunicou a y Ia 
de sua carteira porta cédula 
contendo sua Carteira de 
Identidade Civil e a 
importância de sessenta 
reais em espécie. 

Furto de 
bicicleta 

\ 

Marinaldo Viana Maciel, 
goiano, casado, residei ao 
Parque Airton S fia. 
comunicou que um eler to 
desconhecido furtou sua 
bicicleta Monark. cor azul. 
ano Út). Pato ocorrido quando 
»»conmnk ante se enconlra\a 
no interior da residência de 
sua genilora no bairro \ ila 
hquene. Perda de 

PLANTAO POUCIAL 

As constantes agressões 
sempre vão parar no gabinete 
do delegado de Polícia do 
Primeiro Distrito, que em 
muitas das vezes 
interrompem sérias 
investigações para resolver 

uma pequena causa. 
Na manhã de ontem Celma 

Oliveira procurou a Delegacia 
de Polícia para registrar 
ocorrência contra duas 
mulheres que estão sendo 
acusadas de ler lhe agredido 

com tapas e palavras de baixo 
calão. 

De acordo com a denúncia 
de Telma, ás duas mulheres 
conhecidas pelo prenome de 
Neir e Euiza lhe fizeram várias 
ameaças. As duas acusadas 

conforme Telma reside na Rua 
Santa Teresa-bairro Três 
Poderes. 

A Polícia deverá convocar 
ás duas acusadas nas próximas 
horas para saber da origem das 
acusações de agressão. 

1" Distrito 

Delegado 

Tinoco 

Escrivão 

j. ro 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Gullmar 

Eliane 

Ferreira 

Perito 

Joacillo Magalhães 

Telefone de Planta 

PHOTO PINH€IRO 

Fotxgrafarrcs aniversário, casamaitos, batizados e eventos an cpral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

ÈLÂ & m m 


