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Estuprador é reconhecido 

e preso pela Polícia Militar 

Com uma estrutura sem as tentado arrombar sua 
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mínimas condições de manter 
um detento, a delegacia de 
Davinópolis está prestes a 
desabar a qualquer momento. 

A constatação foi feita na 
manhã desta última quartarfeira 
por ocasião da prisão do 
perigoso elemento Givaldo 
Mendes de Souza, 22 anos de 
idade, vulgo Júnior. 

0 elemento está sendo 
acusado de praticar vários 
estupros, tentativas de estupros, 
assalto a mão armada, 
arrombamento e outros delitos 
na vizinha cidade de Davinópolis 
a 12 quilômetros de Imperatriz. 

A polícia chegou ao 
estuprador através de uma 
ligação anônima. Dou outro lado, 
a vítima dizia que o acusado havia 

residência. 
A ação da Polícia Militar que 

conseguiu colocar as mãos em 
Júnior, tirando assim de 
circulação, um elemento que há 
muito vinha aterrorizando a 
população de Davinópoles, 
chama de forma indireta, para o» 
caos em que se encontram a 
maioria das delegacias dos 
pequenos municípios onde os 
prefeitos esquecem que é seu 
dever contribuir na manutenção 
do prédio, material de 
expediente e ajuda de custo á 
policiais. 

Diante do descaso, a 
população vive o drama da 
insegurança e o perigo de estar 
em convívio com bandidos de alta 
periculosidade. 

Trahmhais dã Stmra aos pouco dão um novo aspecto urbanístico a imperatriz 
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Moto x Caxiense 

jogam em São Luis 

O técnico José Arnaldo Lira 
comandou coletivo apronto do 
time do Moto na tarde de ontem 
no Castelão visando a partida de 
volta diante da Caxiense em 
Caxias. 

A única baixa da equipe 
motense é o atacante Robson 
que foi expulso de campo no 

primeiro jogo do quadrangulare 
cumpre suspensão automatica. 

De acordo com o treinador a 
escalação só será definida 
minutos antes do jogo. 

N a i )r imeira par tida realizada 
no último final de semana o Moto 
derrotou a Caxiense jxJo placar 
de 1x0. Página 1-10 
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Dólar Comercial 
Compra   
Dólar Comercial 
Venda   
Dólar Paralelo 
Compra 

R$ 1,10 

  R$ 1,10 

  R$1.15 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1.15 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1,12 
Dólar Turismo 
Venda .  R$J.12 
Ouro (g) 
Vendia  RS 11 TO 
Poupança 
Rendimento   1,23% 
Ufír 
Valor "——R$05108 
Salário Mínimo 
Agosto   R$ 1.20.00 
Salário família 
Vai oi • R$ 815 

No período de 09:00hs às 
17:()()hs de boje, contabilistas de 
São Luís, Caxias, Codó, Balsas, 
Santa Inês e Imperatriz, estarão 
participando do processo 
eleitoral onde votarão na chapa 

única encabeçada por Euláliadas 
Neves Pereira. 

O pleito de hoje, vai renovar 
2/3 do colegiado do Conselho 
Regional dos Contabilistas. 

Página J-7 

Campestre 

Imperatriz Urgente 
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Vereador é indicado 

presidente do PSB 

■ Informes 

Especiais 

Bacuri 

Operação Riacho Limpo 

segue em ritmo acelerado 

1 lesenvolvida pela Secretaria 
de Infra-eslrutura a operação 
Riacho Limpo segue em ritmo 
acelerado. 

Os trabalhos consistem, em 
roçamento e limpeza dos rios 

pequenos da cidade. 
Até o momento já foram 

realizados o serviço de limpeza 
ilos riachos Racnrí, e em oulras 
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O vereador Edmilson 
Martins foi indicado no fim de 
semana em São Luís para a 
dirigir o Partido Socialista 
Brasileiro em Campestre. 

Como presidente provisório, 
o parlamentar já estrutura uma 
campanha de filiação que 
acontece paralelamente a uma 
série de cursos de formação 
política. O objetivo e fortalecer a 
sigla no município visando a 

eleição do ano que vem e o 
processo sucessório do ano 
2000, quando o PSB pretende 
lançar candidato a prefeito. 

Edmilson Martins, recebeu a 
indicação durante a realização do 
0" Congresso estadual do PSB. 
realizado na capital do estado 
com a presença de Luiza 
Erundina e outras lideranças 
nacionais e estadual da sigla. 
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Chiquinho da Comercial 
Norte, aniversariante de 

boje 
Página 1-7 



i - 2 □ geral □ Quinta-feira, 13 de novembro de 1997 Editor responsável: Roberto Oliveira 
JORNAL CAPITAL 

■ 

■ 

0 
Vitrinne 

Roberto Oliveira 

Festa 

surpresa 

Em uma recepção 
simples mais calorosa, 
médicos, amigos, imprensa 
e vereadores, festejaram 
mais um aniversário do 
médico André Paulino, um 
dos mais atuantes 
vereadores do Palácio 
Dorgival Pinheiro. A festa 
foi simples, mais não faltou 
o carinho dos amigos que 
fizeram questão de levar o 
seu abraço a uma dos 
profissionais mais 
competente da área médica, 
e um político de fibra. Na 
oportunidade, André 
Paulino agradeceu as 
manifestações de carinho 
dos amigos, e anunciou que 

pretende concorrer a uma 
vaga no Legislativo estadual 
em 98, e disse mais, sua 
intenção é representar bem a 
sociedade do estado na 
Assembléia legislativa. 

Embora um tanto 
atrasado, nós da redação, 
enviamos o nosso abraço, 
carinho e respeito, com votos 
de muitos anos de vida. 
Parabéns. 

Faienda a 

cabeça da 

gente. 

Foi uma visita rápida, mais 
tempo suficiente para matar 
a saudade, e conferir de perto 
o trabalho da amiga lone Laif, 
coordenadora do setor de 

beleza do Cecap. Com todo o 
talento e criatividade, lone 
está fazendo milagre no setor 
de beleza. e ainda 
transmitindo conhecimento 
aos seus 1)3 alunos diários. 
Também conferimos o novo 
visual desse talento humairo. 

No rodeio 

do Brasil. 

Cristina Maciel, uma 
espetáculo da comunicação, 
poderá ser a nova musa dos 
rodeios. Encantados com a 
voz potente da comunicadora, 
a equipe do Sindicato Rural 
está interessado em tê-la na 
locução de todas as festas que 
realizarem daqui em diante. 

Isso é pra quem talento e 
está sempre procurando fazer 
da mehlor forma possível o 
seu trabalho. 

Parabéns a grande fera da 
comunicação, ou melhor dos 
microfenos, Cristina Maciel. 
Estamos torcendo por você 
garota, sabemos da sua 
capacidade e conhecemos 
muito o seu talento que já 
encantou muita gente com 
essa voz rouca e doce. 
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Médicos, amigos c vereadores, prepararam surpresa para A d A. 

CIM 

■ 

SAO LUIÍ 

AÇAILÂN 

BELÉM 

PARAGO 

TEHESIN 

FORTALEZA 

BALSAS 

DOM ELISEU 

PALMAS 

IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / Ilh30/21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dPdREQDd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

dPdRECIDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de^P/JREQDd . 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

V 
/IB1REQD/I 

Jfc-o 1 . É; - iüüIM lilll mm 

Reservas de passagens 

721-56*7 
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Lei .1° 8.W97 
Dispõe as ações de Vigilaneia 

Sanitária, estabelecendo as sanções 
respectivas e dá outras 
providências. 

ILDON MARQUES DF, SOUZA, 
PREFEITO MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ, ESTADO DO 
MARANHÃO, FAÇO SABER A 
TODOS OS SEI S HABITANTES 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E El SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 

Artigo 1" - A secretaria municipal 
de saúde, integrando o sistema único de 
saúde, incumbe as ações do poder de 
policia em vigilância sanitária. 

Artigo 2o - Compreende-se por 
ações do poder de policia em vigilância 
sanitária o conjunto de ações capazes 
de diminuir, eliminar e prevenir riscos 
e intervir sobre os problemas sanitários 
decorrentes da produção e circulação 
ile produtos . serviços e do meio 
ambiente. 

Artigo 3o - Compreende-se como 
atividades de vigilância sanitária: 

I - Controle de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente . se 
realacionam à saúde . envolvendo todas 
as etapas e processos da produção ate 
o consumo, compreendendo pois. ,is 
matérias-primas, transportes, 
armazenamento. distribuição, 
comercialização e consumo de 
alimentos, medicamentos . saneanles, 
produtos químicos, produtos agrícolas, 
produtos biológicos. drogas 
veterinárias, águas, bebidas, 
agrotóxicos, biocidas, sangue, 
hémoderivados. órgãos, correlatos, 
tecidos e leite humanos, equipamentos 
médico-hospitalares e odontológicos, 
insumos. cosméticos e produtos de 
higiene pessoal, dentre outros de 
interesse da saúde. 

II • Controle de prestação de 
serviço que se relacionam, direta ou 
.indiretamente, com a saúde, 

tangendo, dentre outros, serviços 
Thedicos-hospi tal ares. veterinários, 
odontológicos, farmacêuticos, dinico- 
lerapê.u ticos. diagnósticos, 
hemoterápicos, radiações ionizanles, e 
de controle de vetores e roedores. 

lil - Controle sobre o meio 
ambiente, devendo estabelecer relações 
entre vários aspectos que interferem na 
sua qualidade, compreendendo tanto o 
ambiente e processo de trabalho, como 
de habilitação, lazer e outros, sempre 
que impliquem riscos a saúde, como 
aplicação de agrotóxicos. edificações. 

parcelamento de solo, saneamento 
urbano e rural, lixo domiciliar, comercial, 
industrial e hospitalar. 

Artigo 4o- A vigilância sanitária será 
exercida pelo município, no âmbito, de 
suas atribuições e respectivas 
circunscrição territorial, pela autoridade 
municipal. 

Artigo 5" - Compete ao município: 
a) Fornecer a unidade Federada 

subsídios técnicos de sua realidade, com 
vistas ao estabelecimento dos padrões de 
identidade e qualidade sanitária dos bens, 
licenças de edificação com fins de 
habilitação e funcionamento de 
estabelecimentos industriais e comerciais 
prestadores de serviços, e outros de 
ihteresse da saúde. 

b) Realizar avaliações técnicas, com 
vistas à subsidiar o registro de produtos 
concedidos pela unidade Federada. 

c) - Fiscalizar, no âmbito de sua 
circunscrição, a propaganda comercial, 
no que diz respeito à sua adequação às 
formas de proteção á saúde; executar 
programas de disseminação de 
informações de interesse á saúde do 
consumidor, para os diferentes 
segmentos do corpo social municipal; 

d) - Colaborar çom unidade federada 
na execução do controle higiénico- 
sanilário de bens de consumo, ao nivel de 
comercialização intermunicipal; 

e) - Colaborar com a iiniila.de 
Federada na execução do controle 
higiênico-sanitário de bens de consumo, 
ao nivel de comercialização 
inlcrmunicipal; 

f) - Executar as analises laboratoriais 
de produtos e insumos de interesse á 
saúde; 

g) - Fiscalizar o cumprimento dos 
niveis de responsabilidade técnica 
especifica para profissionais que 
desenvolvem atividades de interesse à 
responsabilidade de empresa; 

h) - Executar ações de vigilância 
sanitária dos locais e processos de 
trabalho que ofereçam riscos à saúde e 
segurança do trabalhador; 

i) - Controlar riscos e agravos 
decorrentes do consumo de produtos e 
substâncias prejudiciais à saúde . de 
forma integrada com a vigilância 
epidemiólogica; 

j) - Participar da execução e do 
controle das ações sobre o meio ambiente, 
nos aspectos que visem a proteção da 
saúde e qualidade de vida. tais como . o 
parcelamento e uso do solo, controle de 
artropodes, e roedores, edificação, 
saneamento urbano e rural, lixo 
domiciliar, comercial, industrial e 
hospitalar; 

k) - Desenvolver programas de Artigo 

capacitação de recursos humanos 
necessários à Vigilância Sanitária; 

I) - Inspecionar estabelecimentos de 
interesse da Vigilância Sanitária; 

m) - Realizar inspeção sanitária de 
abatedouros municipais; 

n) - Outras atividades que forem 
delegadas pelo nivel estadual. 

Artigo H- - Será obrigatória aos 
proprietários dos imóveis não 
beneficiados, a construção de fossas 
orientadas pela Vigilância Sanitária, 
baseada nas condições locais, visando a 
facilitar a capacitação de detritos pela 
Administração Pública. 

Artigo 1° - A autoridade sanitária 
deverá encaminhar à autoridade 
competente todos os processos 
administrativos em que se configurar 
crime contra a saúde pública, ao 
consumidor, ao meio ambiente e aos que 
forem compulsórios por lei. 

Artigo 8" - A definição das infrações 
de natureza leve, grave e gravíssima é a 
constante da legislação federal e estadual 
pertinentes. 

Artigo 9" - A autoridade sanitária 
poderá requisitar o auxilio da autoridade 
policial para execução das medidas 
prevista nesta Lei. 

Artigo 10° - Para o fiel cumprimento 
desta Lei, a autoridade sanitária deverá 
ulilizar-Se. siibsidiariaairnle da legislação 
federal e/ou estadual pertinente a 
matéria. 

Artigo 11" - Está Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO 
DO MARANHÃO. AOS (17 DIAS DO MÊS 
DE NOVEMBRO DE 1997, 170° DA 
INDEPENDÊNCIA E 11)9" DA 
REPÚBLICA. 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

LEI V 837/97 

INSTITUI O SISTEMA 
Ml MCI PA L DE CONTROLE. 
AVALIAÇÃO E Al DITORIA DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ILDON MARQUES DE SOUZA, 
PREFEITO MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ, ESTADO DO 
MARANHÃO, FAÇO SABER A TODOS 
OS SEUS HABITANTES QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOl E 
El SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
desta Lei, a autoridade sanitária deverá 

Artigo 1? - Fica instituído no 
Município de Imperatriz o Sistema 
Municipal de Controle, Avaliação e 
Auditoria do Sistema Único de Saúde, que 
obedecerá as normas gerais fixadas pela 
União e ao disposto nessa Lei. 

Artigo 2° - 0 Sistema Municipal de 
Controle, Avaliação e Auditoria órgão do 
SUS, diretamente subordinado ao 
Secretário Municipal de Saúde, tem por 
competências, as que lhe são atribuídas no 
inciso III, art. 5° do Decreto n" 1.651 de 28 
de setembro de 1995, verificar: 

a) as ações e serviços estabelecidos no 
plano municipal de saúde; 

b) os serviços de saúde sob sua gestão, 
sejam públicos ou privados, contratados e 
conveniados; 

c) as ações e serviços desenvolvidos 
por consórcios intermunicipais ao qual 
esteja o Município associado. 

Artigo 3o - Considerando os objetivos 
e a natureza do sistema municipal de 
auditoria, a estrutura do órgão de 
Controle, Avaliação e Auditoria, 
compreende: 

1 - Uma coordenador ia a ser criada por 
Decreto do Poder Executivo, constituída 
pelo Coordenador e 04 (quatro) membros. 

Artigo 4o - Será composta por equipe 
mullidisciplinar formada por 1)3 (três) 
médicos, 01 (um) Contador c 01 (uma) 
Enfermeira, a ser designada através do 
Decreto. 

Artigo 5® - Serão atribuições da 
Coordenadoria de Controle, Avaliação e 
Auditoria: 

a) aferir a preservação dos padrões 
estabelecidos e proceder o levantamento 
de dados que permitam ao SNA conhecer 
a qualidade, a quantidade, os custos e os 
gastos da atenção à saúde; 

b) avaliar a qualidade, a propriedade 
e a efetividade dos serviços de saúde 
prestados á população, visando a melhoria 
progressiva da assistência de saúde. 

Artigo 6® - As atividades da 
Coordenadoria de Controle, Avaliação e 
Auditoria serão executadas dentro das 
normas de auditoria do SNA/SUS e nas 
seguintes formas; 

I - Análise dos relatórios do Sistema 
de Informação ambulatória] e Hospitalar, 
processos e documentos, plano de saúde 
e relatório de gestão. 

II - Verificação "in loco" das unidades 
prestadoras de serviços contratadas e 
conveniadas do SUS através da 
documentação de atendimento e dos 
controles internos. 

Artigo 7" - As atividades da 
coordenadoria de Controle, Avaliação e 
Auditoria serão exercidas por servidores 
vinvulados à Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMUS. 

DENOMINAÇÃO SIMBOLOGIA 

COORDENADOR CCNS3 

CHEFE DE NÚCLEO CCS 2 

ANEXO 1 

 ESTABELECIMENTO 
LICENÇA INICIAL 

_VALl)R EM UFIK VALOREM REAL |RS' 
FARMACIA. LABOR-ATORJO CLINICA. IIOsPlTAL. FABRICA DE ALIMENTOS. BAR. 
SUPERMERCADO. FÁBRICA DE PRODUTOS QÚI.MICOS. RESTAURANTE HOTEL MOTEL 3 4 c 4 
ESTRELAS. ESCOLA CLASSE "A T DEDETIZADOR.A 25.30 23.05 

ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM MATE RI .AL MEDICO-HOSPITALAR, i 
ODONTOLOGICO E OTlCO. OFICINA DE PRÓTESE. CONSULTÓRIOS. PADARIA CASA DE 
DOCES PÍZZARIA CONFEITARIA SALÃO DE BELEZA AC.ADEMIA E CASA DE CALIXIS E" 
REFEIÇÕES. 
POSTO DE MEDICAMENTOS SOCORRO FARMACÊUTICO. BAKDI:ARJA. GRANDES CLUBES 
SOCIAIS CINEMA, ASSOCIAÇÕES E POSTO DE COLETA I 
LANCHONETE. TRA1LLER. MERCEARIA. QUITANDA POSTO DE PAO E POSTO DE VENDA DE^ 
SORVETES. 

14.87 

13.31 

SORVE TE RJ A VENDA DE CARNES. PESCADOS. AVES E OVOS. PEQUENOS CLUBES BAR 
RESTAURANTE. MOTEL E ESCOLA TIPO "C". 

7.77 

SUPERMERCADO. POUSADA MOTEL. BARES. RESTAURANTE E HOTEL DE MÉDIO PORTE E 
ESCOLA CLASSE "B". rvM C C 

11.10 

11.31 
FARMACIA LABORATÓRIO CLINICA HOSrl. AL, FABRICA DÊ ALIMENTOS BAR 
SUPERMERCADO. FABRICA DE PRODUTOS QUÍMICOS. RESTAURANTE HOTEL 4 c 5 
ESTRELAS. ESCOLA CLASSE "A" E DEDET1ZADORA 

13.55 

12.13 

7.08 

10.11 

10.3 

.12.28 
^STÃBÊLÊCÕ^NTÕr QUÊ COMERCIALIZAM MATERIAL MEDICO-HOSFITAL AR 

^ PR0TE5E CONSULTÓRIOS. PADARIA CASA DE DOCES. PIZZARIA CONFEITARIA. SALAO DE EE_EZA AC.ADEMIA E CASA DE CALDOS E 
REFEIÇÕES  
POSTO DE MEDICAMENTOS. SOCORRO FARMACÊUTICO. BARBEARK GRANDE5 CLUBES 
SOCIAIS. CINEMA ASSOCIAÇÕES E POSTO DE COLETA 
LANCHONETE. TRAILLER, MERCEARIA QUITANDA POSTO DE PAO E POSTO DF VENDA DE 
SOR VETE S. 
^ErERJA- VENDA DE CARNES. PESCADOS. AVES E OVOS. PEQUENOS CLUBES BAR RESTAURANTE. MOTEL E ESCOLA TIPO "C". 

11.31 

9.99 

11.19. 

4.43 

SUPERMERCADO. POUSADA MOTEL DARES RESTAURANTE H HOTEL DE MÉDIO PORTE E 
ESCOLA CLASSE "B". 
OUTROS   

5.54 

li,8X 

TERMO DE ABERTURA DE LI VROS 

TERMO DE RESPONSABILIDADE OU MUDANÇA 
HOSPITAL CASA DE SAÚDE. FARMÁCIA DROGARIA AMBULATÓRIO CÔNSULTORIO E 
DE DETLZ ADORA. 

0.4 ■ 

2.21 

.10.31 

9,10 

4.04 

5.05 

6.2" 

0,41) 

2.Ü2 

I 

Artigo 8S - As atividades da 
Coordenadoria de Controle, Avaliação e 
Auditoria realizadas pelo Sistema 
Municipal não elidem a fiscalização pelos 
Tribunais de Contas. 

Artigo 9° - E vedado ao servidor 
designado para o exercício das funções 
previstas neste lei: 

I - Manter vinculo empregatício com 
entidade contratada ou conveniada com o 
SUS. 

II - Audilar entidade onde presta 
serviço como autônomo. 

III - Ser proprietário, dirigente ou 
acionista, sócio de entidade do SUS. 

Artigo 10» - É vedado ó exercício das 
funções descritas nesta Lei por outro órgão 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

Artigo 118 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE 

Lei n." 838/97 

Dispõe sobre a criação da 
Coordenação de Vigilância Sanitária do 
Município de Imperatriz e dá outras 
providências. 

ILDON MARQUES DE SOUZA, 
PREFEITO MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ, ESTADO DO 
MARANHÃO, FAÇO SABER A TODOS 
OS SEUS HABITANTES QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOl E 
El SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO 
I 

DAS 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1°- Fica criada na estrutura 
administrativa da Secretaria de Saúde do 
Município de Imperatriz, a Coordenação 
de Vigilância Sanitária, diretamente 
subordinada ao Secretário de Saúde; 

Artigo 2"- A Coordenação de 
Vigilância Sanitária é o órgão da Secretaria 
de Saúde que tem por competência 
planejar e executar as ações de Vigilância 
Sanitária no âmbito do município; 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

BÁSICA 
Artigo 2o- A Coordenação de 

Vigilância Sanitária compõem-se dos 
seguintes Núcleos; 

I- Núcleo do Fiscalização do Exercício 
Profissional; 

II- Núcleo de Fiscalização Sanitária, 
Artigo 4°- Ficam criados os cargos 

de provimento em comissão de 
Coordenador e Chefes de Núcleo em 
Vigilância Sanitária do município de 
Imperatriz (Anexo I); 

Artigo 5)°- Fica criado o cargo de 
provimento efetivo, de inspetor Sanitário, 
ile nivel intermediário, cmn as seguintes 
atribuições: 

I- Orientar a população em geral, para 
defesa e proteção da saúde individual e 
coletiva; 

II- manter •> controle da qualidade de 
irodiilos alimentícios e medicamentos; 

III- Fiscali/ar ■■ cumprimeni - d-- 
i ii iii.i> >■ p.idrõv,-- iK- búei os.m- -anll.ii c 

ixilio da forcai pública 
>, exercer " Poder de 
v > Sanitário li" ámbit 

população; 
IV- Requerer a 

para. se neces<ari 
" dicia AdminUlral 
do município. 

< "apílnlo IV 
DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 
Artigo B"- A Coordenação' de 

Vigilância Sanitária deve. funcionar de 
forma articulada com as demais unidades 
administrativas da Secretaria de Saúde, 
no sentido de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos á saúde bem como intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços do 
interesse da saúde; 

Artigo 7"- Esta Lei entrará e. vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO 
DO MARANHÃO. AOS 07 DIAS DO MÊS 
DE NOVEMBRO DE 1997.176° DA 
INDEPENDÊNCIA E 109g DA 
REPÚBLICA. 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito 

Municipal 

ANEXO I 
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

LEI n9 839/97 

Dispõe sobre as ações de 
Vigilância Sanitária, instituindo a Taxa 
de Vigilância Sanitária e dá outras 
providências. 

ILDON MARQUES DE SOUZA, 
PREFEITO MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ, ESTADO DO 
MARANHÃO, FAÇO SABER A 
TODOS OS SEUS HABITANTES QUE 
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E El SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Artigo 1? - A Taxa de Vigilância 
Sanitária é devida para custear o gasto 
com o exercício regular do poder de 
polícia no âmbito da Vigilância Sanitária, 
em decorrência da Municipalização da 
saúde. 

Artigo 2S - Considera-se ocorrido o 
fato gerador da Taxa de Vigilância 
Sanitária quando o contribuinte utilizar 
serviço cspécifico e divisivel, prestado 
pelo Município quando tal serviços for 
|K>sto à disposição do contribuinte cujas 
atividades exijam vigilância do Poder 
Público Municipal visando a preservação 
da saúde pública. 

Artigo 3° - A base de cálculo daTaxa 
de Vigilância Sanitária é a atividade di 
contribuinte, classificada por grau de risco 
epidemiólogico, na forma do Anexo 1. 

Artigo 4° - Contribuinte daTaxa de 
Vigilância Sanitária é toda pessoa física 
ou jurídica que solicitar a prestação de 
serviço público ou praticar ato 
decorrente da atividade do poder de 
policia, ou ainda, quem for beneficiário 
direto do serviço ao ato. 

Parágrafo Único - O servidor 
público que prestar o serviço ou praticar 
ato decorrente da atividade do poder de 
polícia, sem o pagamento da respectiva 
Taxa de Vigilância Sanitária, ou com 
insuficiência de pagamento, responderá 
voluntariamente como o sujeito passivo 
direto pelo crédito tributário que deixou 
de ser extinta na êfioca própria. 

Artigo 3° - O pagamento daTaxa de 
Vigilância Sanitária far-se-á antes de 
solicitada a prestação do serviço ou 
prática do ato, sob exclusiva 
responsabilidade do contribuinte e, 
tratando-se de renovação de 
licenciamento, anualmente, até 30 (trinta) 
de abril do exercício financeiro. 

Artigo B" - A Taxa de Vigilância 
Sanitária será para em estabelecimento 
bancário autorizado ou repartição 
arrecadadora, observados os modelos de 
guias aprovadas pela Secretaria Municipal 
de Fazenda. 

Artigo 79 - Os recursos financeiros 
arrecadados das Taxas de Vigilância 
Sanitária, serão defaisitados em subconta 
do Fundo Municipal de Saúde 
movimentados, sob a fiscalização dos 
respectivos Conselhos de Saúde, para a 
realização das finalidades do Serviço de 
Vigilância Sanitária. 

Artigo 8° - A fiscalização do 
cumprimento da obrigação tributária 
concernente à Taxa de Vigilância 
Sanitária compete a Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Artigo 9" - A> associações, fundações 
e entidades de. caráter beneficente 
filantrópico, caritalivo a religioso, ficam 
isentos da Taxa de Vigilância Sanitária 
desde que: 

I - não remunerem seus dirigentes e 
não distribuam lucros a qualquer titulo; 

II - apliquem integralmente os seus 
recursos na manutenção 
desenvolvimento dos objetivos sociais. 

Artigo IO9 • A falta de pagamento 
da Taxa de Vigilância Sanitária assim 
como os eu pagamento insuficiente 
acarretará a aplicação de multa de 2% 
(dois por cento) ao mês sobre o valor da 
Taxa. 

Artigo 11" - As normas di 
Procedimento Administrativo fiscal pura 
apuração da infração, lançamento de 
oficio, imposição de multae restituição do 
indébito, concernente à Taxa de 
Vigilância Sanitária, assim como a forma 
do inscrição dos correspondentes créditos 
tributários em Dividas Ativas di 
Município e de sua cobrança, serão 
estabelecidos por Decreto do Poder 
Executivo. 

Artigo 129 - Esta Lei entrará cm 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO 
DO MARANHÀO, AOS 07 DIAS DO MÊS 
DE NOVEMBRO DE 1997, 176° DA 
INDEPENDÊNCIA E 109° DA 
REPÚBLICA. 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito Municipal. 
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desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. Rresanos que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhãr Movo - Imperatriz-MA - Fone: 723-344-4 



1 - 4 □ opinião □ auinta-feira, 13 de novembro de 1997 Editor responsável: Thompson Mota 

A 

JORNAL CAPITAL 

Entrelinhas 
D 

co r o 

2000 

por THOMPSON MOTA 

CTB 

O novo Código do 
Transito Brasileiro já foi 
aprovado pelo Congresso 
Nacional e devidaniente 
sancionado polo ITosidonlo 
da Ropública. Várias são as 
modificaçõos, prhnoiro com 
relação a Carteira Nacional 
de Habilitação, o usuário ao 
realizar os testes, se 

aprovado vai receber uma 
licença provisória com a 
validade de um ano, caso o 
usuário não receba nenhuma 
penalidade durante este 
período, receberá a sua carta 
de habilitação definitiva. Com 
relação as multas, estas 
variam de 120,00 até 900,00 
Reais, a maior multa refere- 
se a atropelamento sem 
prestar socorro as vítimas, 
como novidade no novo 
código de transito brasileiro 
, observamos as penas que 
são impostas aos motoristas, 
que dependendo da sua falta 
pode pegar até penas de 
reclusão. Esperamos que a 
partir de agora os motoristas 
tenham mais consciência, e 
que de fato os rigores da lei 
sejam cumpridos, para que 
tenhamos que confirmar a 
falta de impunidade que se 
estabeleceu em nosso País, 
que a nova Ixm seja aplicada 
para pobres e ricos, não 
deixando que doravante casos 
de grandes acidentes fiquem 
em pune. O novo Código de 
transito brasileiro entra em 
vigor no dia 22 de janeiro de 
1998. Vamos esperar que 

alguns políticos que legislam 
em causa própria não possam 
modificar as Leis, este 
segundo o Major Allan 
Kardec, Diretor da Ciretran 
em Imperatriz ressaltar ser, 
uma lei que vai modificar o 
habito do brasileiro com 
relação ao modo de dirigir. 

Acúmulo 
de Cargos 

Logo que o Médico 
Anestesiologist a Airton 
Jamenson assumiu o cargo 
de Secretario Adjunto da 
Saúde em Imperatriz, nós 
levantamos a hipótese do 
mesmo estar 
Inconstitucional idade vetado 
a assumir a direção do 
Hospital Regional, é que alei 
é bem clara, o cidadão não 
pode acumular funções a nível 
federal, estadual e municipal. 
Agora o mesmo tem que se 
decidir, fica num cargo ou 
noutro, a realidade é que o 
próprio l)r. Airton já era 
conhecedor da sua 
impossibilidade de continuar 
com o acúmulo de função, no 
entanto ficou todo este tempo 

empurrando com a barriga, 
agora chegou o momento de 
decidir, ou fica no Hospital 
Regional ou Secretário 
Adjunto da Saúde do 
Município. 

Recessão 

li impressionante as 
declarações por parte do 
Governo Federal quando se 
fala em recessão, aí vem logo 
os Ministros das áreas 
econômicas dizer o contrário. 
Ora , neste novo pacote, o 
Governo vai demitir 33 mil 
servidores, observem quanta 
incoerência, serão 33 mil 
pessoas desempregadas, o 
que fazer com toda essa 
gente, seguramente, aqueles 
que não são profissionais 
liberais, com certeza irão 
amargar o mercado informal. 
A verdade é que querem tapar 
o sol com a peneira, cegos são 
aqueles que na realidade não 
querem enchergar, a situação 
está difícil pra todo mundo, o 
povo não mais como apertar 
o cinto, por ironia, parte da 
população já não tem nem 
calças, quanto mais cinto. 

Caso você esteja interessado em comprar uma moto 
Agrale 125 - 3 . 5 por apenas 2.1)9(1.00 (dois mil reais) 
por gentileza entre em contato com a Senhorita Cristina 
através do telefone 723 31 44, ligue logo, se não você 
vai perder esta grande op<yumidade. 

A maioria dos professores que fizeram concurso para 
a prefeitura estão ansiosos em saber o que vai acontecer 
com os profissionais que passaram no concurso e ainda 
não conseguiram classificação, a resposta será dada hoje 
dentro do nosso programa na TV Capital as 13 horas, 
pelo Secretário de Educação Dr. Agostinho Noleto, vale 
a pena conferir. 

Quero aqui agradecer ao Inspetor josc Sabino Faró 
Burros Superintendente Substituto da Policia Rodoviária 
Federal do Estado do Pará. pelo carinho que 
dispensaram a minha pessoa quando de minha estada 
na Capital Paraense, aos amigos da Policia Rodoviária 
aquele abraço. 

Tudo está sendo preparado pela equipe de Ildon 
Marques para o próximo Sábado Cidadão. Sérgio 
Macedo e assessores já estão tomando as devidas 
providencias nu sentido de dar andamento a este 
importante projeto para a comunidade. No decorrer 
desta semana dãreníos maiores detalhes. 

Ritmo acelerado na 

operação Riacho Limpo 

Serviços já estão na altura da ponte da Leôncio 

Pires Dourado 

desobstrução do riacho. Com 
foices e enxadas na mão, cies 
fazem a retirada de entulhos. 

Atualmente, a turma 
trabalha no bairro B açu ri, na 
altura da ponte da rua 
Leôncio Pires Dourado, em 
direção a BR-OK) (Belém- 
Brasília), devendo encontrar 
com o trabalho iniciado na 
Redenção (ate a avenida 
Pedro Neiva de Santana). 

O secretário da 
Infraestratura, Jairo de 
Oliveira, diz que Riacho 
Limpo é uma operação 
importante, "porque vai dar 
lluência maior nas águas do 
Bacuri para que no inverno a 
população sofra menos do 
que sofreu nos anos 
anteriores". 

Depois do Bacuri, 
receberão os benefícios os 
riachos Capivara e Santa 
Teresa, evitando, 
posteriormente, o alagamento 
de outros importantes pontos 
(Mhidãrir, diz que Riacho 

i 
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Jairo Oliveira quer agilidade na Operação Riacho Limpo 

Os trabalhos da operação 
Riacho Limpo, que a Sinfra 
(Secretaria da Infraestrutura) 
executa desde o dia 23 de 
outubro, prosseguem em 
ritmo acelerado. 

A operação, que consiste 
nos serviços de roçamento e 
limpeza dos rios pequenos da 
cidade, foi aberta no Riacho 
Bacuri, na esquina das ruas 

Rui Barbosa c Santa Cecília, na 
vila Redenção II. 

A desobstrução total dos 
riachos e canais é, além dc 
uma determinação do titular 
da Sinfra, Jairo de Oliveira, 
uma recomendação do 
prefeito Ildon Marques. 

Cerca de dez homens 
trabalham na obra, que terá 
continuidade até a 
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PSB de Gampestre tem nova direção 

O vereador Edmilson Martins foi indicado pela executiva estadual como o novo presidente do partido. 

O vereador Edimilson 
Martins foi indicada pela 
direção estadual do PSB- 
Partido Socialista Brasileiro, 
como o presidente 
provisório da sigla em seu 
município Campeslre do 
Maranhão. 

A indicação aconteceu 
durante a realização do 9o 

Congresso Estadual do PSB, 
evento promovido pela 
executiva em São Luís no 
período de 07 a 09. 

Na oportunidade esteve 
presente lideranças do 
partido a nível estadual e 
nacional, dentre elas Luiza 
Erundina, ex-prefeita de São 
Paulo pelo PT, agora filiada 
ao PSB, Carlos Cirrpieira 
Secretário geral, prefeito Pio 
(icrson chefe do executivo 
de São Pedro da Agna 
Branca, vereadores do 
partido, que hoje em lodo o 
Maranhão totalizam mais de 
80, o presidente estadual do 
Partido Socialista Brasileiro, 
advogado Pula Almeida, o 
prefeito da capital, Jackson 
Lago. lideranças do PDT, PT. 
PMN v o senador Epitácio 
Cafeteira. com quem 
Edmilson Martins manteve 
conversa visando apoio às 
Aí jciações e Clubes de 
Mães de Campestre. 

Edimilson Martins, foi 
indicado para a dirigir a 
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agremiação ^ e m seu 
município, como unia forma 
de reconhecimento pelo 
trabalho que vem 
desempenhando com o 
objetivo de fortalecer o PSB 
em Campestre. 

Para a executiva estadual, 
o parlamentar, vem sendo 
um exemplo aos demais 
vereadores no exercício de 
sua fundação, "eleito pelo 
povo para o exercer 
responsabilidades em nome 
do povo. 

Edimilson Martins, bem 
assumiu o cargo anunciou 
que irá coordenar a criação 
dos diretórios municipais do 
PSB em Ribamar Eiquene, 
antiga Sumaúma, São João do 
Paraíso, Lageado Novo, c 
assessorar o diretório de 
Porto branco, que já está em 
funcionamento. 

O vereador disse ver a 
necessidade de fortalecer o 
partido como forma de que 
o mesmo não fique fora do 
processo eleitoral de 98, 

assim como, da eleição cio 
ano 2000, quando o PSB 
pretende disputar os cargos 
majoritários nas novas 
unidades. 

Nesta quarta-feira, 
Edmilson Martins, 
juntamente com Nena e 
demais lideranças do partido 
em Campestre, lançou uma 
campanha de filiação. A 
meta segundo ele, é trazer 
para o PSB, principalmente 
a juventude, lideranças 
sindicais, professores, e 
outro ponto, também 
destacado por ele, é a 
necessidade de tornar o PSB 
conhecido no interior do 
município, onde a campanha 
de filiação será estendida 
paralelamente com a 
realização de cursos de 
formação política. Ele 
explicou, que a campanha de 
filiação vai culminar com a 
convenção municipal do 
partido, onde ele deve 
assumir o comando do PSB. 
de fato e de direito. 
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Edmilson Martins, campanha de filiação e encontros de formação para fortalecer o PSB 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

O. 

Horário 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rui Branco 

Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

íiíí-l 

Leia e assine 

o Jornal 

Capitai 

O seu líder 

diário 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EDUCAÇÃO E NOS SERVI- 
ÇOS PÚBLICO MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES OESTE 

AO SUL DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTESUL 

Fundado em 26 de setembro de 1997 
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Compra-se 

computadores 386 em 

perfeito estado de 

conservação. 

Contatos petos fones 

721-2506 e 721-4006 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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do Estado 

Chico Coelho 

Pref. de Imperatriz 

Adm. Ildon Marques 
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Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 



Página 1-4 

Linda Veloso 

J-afos que são de 

soeiedade i 

os 

ue na 

Página 2-3 

• * * 

Página 2-2 

bastidores político de 

dmperatriz e. Região 

comentados sob a ótica de 

l-rancisco do Vale. 

Página 2- 4 

Quarta-feira, 12 dc novembro de 1997 - Editor responsável; Josclia Melo 

Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Ratinho Livre 
Sucesso no ar 

Dia 22 dc novembro o 
programa Ratinho Livre 
comemorou dois meses no 

< ar. Com sucesso absoluto 
desde a estréia, Ratinho 
registrou médias de 
audiência excelentes e 
ocupou a vice-lideranca no 
horário nobre, por diversas 
vezes. A promessa de um 
programa livre foi cumprida. 
A forma espontânea do 
apresentador marcou o 
horário, tornando-se sucesso 

L 

em todo o Raís. 
No primeiro més Ratinho 

recebeu, entre outros, Wando, 
Roberto Leal, Tirulipa, 
Dominguinhos, Ronaldo e os 
Impedidos, Falcáo e Jair 
Rodrigues que, em entrevistas 
descontraídas, deram um tom 
especial ao programa. Mas, não 
são só convidados famosos que 
Ratinho recebe. A participação 
do públiço é predominante. 
Através de inscrição, os 
candidatos são selecionados para 
que st' apresentem fazendo o 
quiserem. Ou seja, podem 

reclamar, cantar, imitar, mostrar 
inventos, etc. O júri popular, que 
muda a cada dia, determina se o 
candidato continua ou não a sua 
performance. 

Temas polêmicos v são 
ct )I( K adt )s em | tauta todos os clias 
e, na hora de dar a sua opinião, 
Ratinho não poupa ninguém. O 
programa já conseguiu resolver 
um caso de rapto de uma 
menina, pelo seu pai. A criança 
não via a mãe há nove meses e 
foi durante o Ratinho Livre que 
as dias se reencontraram. A 
produção também conseguiu 
muitas doações como, por 
exemplo, cestas básicas e 
carros. 

Disputa acirrada 
Tudo indica que a eleição 

para a escolha da nova diretoria 
da Associação de Imprensa da 

Região Tocanlina- AIRT, vai ser 
das mais disputadas. A julgar 
pelo que acontece atualmente, 
quando apenas as chapas foram 
decididas, e nem mesmo a data 
para a realização da eleição ou 
local foram escolhidos, a coisa 
parece que vai mesmo pegar 
fogo. Os cabeças de chapa serão 
Josué Moura e William Marinho, 
que prometem fazer o possível 
para no final das contas, sair um 
ou outro claro, como presidente 
da AIRT. A data para o 
recadastramenlo dos filiados da 
Associação foi encerrada na 
ultima segundarfeira. K somente 
após a escolha da nova diretoria 
e que serão abertas as inscrições 
para quem deseja se filiar a AIRT. 

Quero falar de uma 
coisa... 

Adivinha onde ela anda? Boa 

pergunta. K porque de fato 
ninguém sabe, ninguém viu onde 
esta a humildade da nossa 
classe. Infelizmente, essa e uma 
verdade que sinceramente, eu 
nem gostaria de falar, contudo, 
observo que e necessário de 
vez em quando voltar a tocar 
nesta tecla. Sei lá, vira e mexe 
percebemos que parece não ter 
jeito. 0 tempo passa e a vaidade 
toma conta da cabeça das 
pessoas. No caso aqui, o que 
ocorre e uma mudança em 
alguns colegas, que quando 
começam na TV ou no rádio, são 
tão bonzinhos, e de repente por 
se acharem já donos da situação, 
se transformam 
completamente. Mas vamos 
esperar que esses caiam na real 
e percebam que são seres 
humanos normais como 
qualquer outro! 

Dá-lhe Amaral 
As manhas da 'TV 

Imperatrizense não são mais 
as mesmas desde que o 
Amaral Reis assumiu oTVT 
Rural, no Canal 21. Com seu 
incontestável talento, ele 
esta mandando ver no 
horário das seis as sete da 
manha, e olhe que a 
concorrência e grande. Mas 
como diz o ditado quem não 
tem rabo de palha não tem 
medo de fogo, o Amaral esta 
encarando mais esta e, 
benza a Deus, com muito 
sucesso! Realmente vale a 
pena acordar cedo para ver 
esse irreverente 
apresentador no ar. E o seu 
programa promete 
novidades. E só conferir, 
porque muita coisa boa ainda 
vai acontecer. 

HOffOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF9 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
caj tacidade de concentração. 

Leão 

Os asiros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro 
A» 

O paralelo de Vénus com 
Rlutãó dinamiza seu potencial 
regeneraiivoe assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimentares. 

Sagitário Aquário 

Câncer 

Sita cai >acidade delrabalhí > 
(-sla st 'nd< > reforçai la ] tor Tlula« >. 
que ajuda você a perseverar 

Ui) 
Virgem 

ITl 

Rlulão dá um tempero a mais 
à sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Escorpião 
K 

Capricórnio 

ü poder regenerativo do 
seu organismo está em alta. 
e os momentos dedicados 

em seus propósitos e até a ao repouso serão muito 
entendê-los melhor. frutíferos. 

Tlutao e Vê nus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade de liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um período em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

yVW 
XWVA 

Sua necessidade de 
contato está em alta, e você 
tende a se relacionar de 
modo mais profundo e 
verdadeiro. 

^3 Peixes 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal ^ TV 

Capital Canal 
TV 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
1 5:00 Programa II 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
1 /; 10 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da.Hand 
2(:':30Talxa Nobre do 

ri.. 
22:'tO í i n i > SI : i r 
(10:30,Jornal da Noite 

/ Difusora 
TV 

Mirante 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 II< iras 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- F' Edição 
18:25 t idade Alerta- 2'1 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra do Vida 
0.1:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Cháves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
19.10 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Háráo 
22:15 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SB I 
no no ir, s.( qiZ,."vj..;-, 
O I ■ t i | > n"n;i| f |n sB l 
01:50 Perfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07500. 

06:00 
06:30 
07:30 
08:00 
08:15 
08:45 
09:30 
10:30 
10:55 
11:00 
11:30 
12:15 
13:45 
15:45 
16:00 
16:55 

Tamlx 
17:00 
17:15 
17:15 
18:15 
18:15 
Zmlia 
19:35 
20;(i5) 

Telemanhã 
Igreja da Graça no' Ixir 
Escola Bíblica na TV 
Home Shopping 
Sailor Moon 
Samurai Warriors 
Grupo Imagem 
Shurato 
Feras do Carnaval 
Manchete Esportiva 
Edição da Tarde 
TV Alternativa 
Futsal - Ao Vivo 
Papa Tudo 
Grupo Imagem 
Esquentando os 
náns 
Sessão Animada 
Sailor Moon 
Samurai Warriors 
Shurato 
Os C avaleiros do 
d) 
Na Rola do Crime 
Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da 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 Serie llardball, Força 
Bruta 
21; 1" Juca Klóruri 
22:'Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Linha de transmissão 

Já em andamento a execução das três maiores [infas de transmissão de energia do 

Ta d, todas na Amazônia. Jt mais cara e a que dup ficara o sistema de 'Tu cu rui para o 

yjpredste e Suído Tais, com previsão de conclusão do própçimo ano, inteiramente em 

territórios paraenses chamará Tramoeste, com mais de 1.000]Qn de extensão 

levando energia de Tucuruipara Alatamira, Itaituba e Santarém, o mais recente 

contrato de cosntruçáo assinado e o da amontagem de 500 torres ao longo da 

rodovia Manaus /'Boa Vista, através da quaf virá para /Roraima e Amazonas 

energia da hidroelétrica de Macagua na Venez-uefa. 

Evento 

Será nos dias 29 e 30 o III Batizado do Abadha Capoeira de Açaiíândia, que 

acontecera no pátio da 'Tizz-aria Zeppeíin, onde teremos a presença de vários 

capueristas de 'Jortafeza e Rio de Janeiro. O evento tem como organizadora as 

efegantes senhoras Rita Sdveira e Lúcia Cabral (escola Infantil /Espaço Mágico). 

Evento II 

Tudo pronto para o grande acontecimento do ano, quando várias mulheres de nossa 

sociedade estarão sendo homenageadas com o troféu Mulher/97. O evento está 

sendo organizado com o mais requintado bom gosto pela senhora Jane Oliveira e este 

colunista. Além de brilhantes presenças o evento contará com shozv dos violinos 

mágicos da ZTJTA. 

Estréia 

'Definido a estréia do programa Sociedade com este colunista, no S'BT('IV 

Difusora). O programa terá como base os acontecimentos sociais e vários assuntos 

de interesse da comunidade, sempre com uma linhagem construtiva. Tudo isso, a 

partir desta segunda-feira, dia 17. S e ligue e seja notícia. 

De realce 

* (Dentro de alguns dias o grande e majestoso espaço do Viçai 

Cíuhe, estará totaímente restaurado, podendo receber sfiozvs de 

grande porte a niveínacionaL.. 

* Vlfmoçava nesta quarta-feira, a efegante vereadora Aríete Cutrin 

na companhia do seu esposo e equipe do MTT deSao Luü... 

* Qrande expectativa em torno da noite desta sexta-feira na Via 

Lateraí, com a Ofoite nas Arábias, com 9formaSdva... 

* O empresário JVÍoraes e sua equipe de trabalho estão a mdpor 

hora com as promoções para este finai de ano d. 

* A confreira e amiga (Ediana Jdeío dando todo o apoio ao chá 

beneficente daAdAT,, que acontece no próximo dia 28... 

* Afaria Leónia ultimando os preparativos para o Troféu 'Facú de 

Ouro, evento este que acontece no fuçara Cfube, dia 28... 

* 'Três minu tos de leitura e amanhã vo[taremos. 

il 

1 

■ 

Márcia Leite e Concila (BB) em momento 

de pura descontraçao 

M 

Soraya Luiza (f ornai Conhecer), 'Edi Marinho ('fevüta Atuai), Iara 

Soares (Modeío)e Osavido'Jiiho (TVTropicai) em recente evento 

■Hiiapji: [■? 

Dr. Rabarro (advogado)etirias 11 lide 

(pecuarista) entre amigo* 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM - 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

para Construção Ltda 

KL A HONAIKK. MU7 - FUNE (()9H) 7SH-1 - AÇAllÂiMJLA 

INDÚSTRIA; Rua Paraguai, s/u-Pq. das Nacões-Fooe (098) 738-185 -Açailândia-MA 
DEPÓSITO: Qd. 25 Lote 09/A, 72-Viia lidemar-Fouc (098) 758-189t)-Avaifândia-MA 
tDJAi Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 758-1 990-Aeailandia-MA 

CEP 05920-000 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

ÇonmctcL 

o «AOlASe ll\o ÍoiAC\I de Oc\o\^\o\oc]\c\; secçoo 

tem nc\ p Reside ia ei o o X^R: C leovaoe 

C \ueRR6Ty Reeli^ou ito sabedo d(e\ 8 r\o ^SetA+Ro de 

(SoJAveiTções do JmpeRo+Ri^ PorU Xlo+el/ tuna 3om<^dc\ 

■íobRe JmploRv+odoiA+io. O Poles+Ran+e |oi Or: Leonai^do, 

í|ive espeeioline-Rvie de Belo "HoRi^oiA+e. 

'Pucd dc Õma 

(Due.in jo moReou suo pReseuço uo Poeu de Ouro |oi a 

amiga 7\] iee LoL >ão gue uo pRÓ^imo dia 28 esfaRa 

desembaReaudo ua Oi+y paRa pRes+igiaR a pRome+eR 

Ma Ria Leouia/ uo seu maioR eveufo a gRaude uoife 

rpou-fa eom c\ pReseuça maReau+e de OorIíuIao de 3esivs 

o embaixadoR da Balsa uo B>Rasil. O voeê gue uão ao 

adguiRiu sua mesa eou+ados pelo 722-324Í. 

m m m 

: 

■ 

1 

m m 
mm 

É wÊÊ :^ 

Os eoluuis+as J^Acxnn. Le.ouia e 3OKVOS RibeiRo a todo 

vapoR eom seus eveufos 

fáãttáada 

y\)o pRÓximo dia ió domiugo as amigas ao B, OueReR 

aguaRelam a pReseuc-a dos amigos paiN\ paR+ieipaRem 

da gRaude galiubaday pRomo^ão Realizada eom sueesso 

"Iodos os auos. y\eou+eeeRa ua loja yXAaçouiea bluião e 

V' T"iva+e RuicííacIe. pReslig ie. 

♦ 

'D&f dc (Zoíuttitotiú- 

No p RÓ^imo dia i8 o eoluuis+a 301Ans PibeiROy Recebe 

a sociedade vdmpeRa+Ri^euse paRa eomemoRaR seus 

de? auos de coIuuísmao a jesfa acou+eeeRa uo salão 

uobRe do 3u<rcU^J Olube. O jã eou+a um gRaude 

uiAineRos de eouvidaclos. 

(fatcfieMa 

/Nlosso amigo I V: Pabiauo yXliemyeR/ rc+oruou uo 

ulfimo dia 02 de T^eapulco/ yM eKieo oude |oi paR+ ieipaR 

de uma eougResso yVluudial de missões - Ovaugeli^aR o 

amigo. o amigo se eucou+Rava eiiA com pau Ta ia ele 

Ramos gue joRam Re p Re se ia f a V JnApeRa+Ri^. 

mm 

■ •Ííí 

Wmm. 

ü 

Sx:. 

■m 
T: 

m m 
m 

O simpãfieo X^r: Beue^ |oi clieado pela eoluuis+a eom 

eveu+o Reeeu+e ua (L i+v 

y\ s cUaRmosas amigas yVlaRia ^Amélia e y\ue+ev 

 posaRe\m paRa os jlexes do eoluuis+a 

vt6^. 

i5 
i,,t £ 

(£Mà M€@í/k ©10 ©âM(Ml 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes) ^ 723-3394 

e 

yyXyy. 

4 barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Território 
Uma primeira 

dificuldade que surge em 
dividir um território em 
passagens naturais é o 
clima, o relevo, a vegetação 
etc. 

No relevo, por exemplo 
num planalto, nem sempre 
o clima ou a vegetação são 
semelhantes em toda a sua 
extensão. 

Relevo 
Entre outros elementos 

da paisagem natural, o 
relevo é mais importante 
que o clima para se definir 
o conjunto. O clima não é 
mais estudado como 
dependente apenas da 
latitude, mas notadamente 
da dinâmica atmosférica, da 
ação das massas de ar. Por 
esse motivo não se usa 
mais, especialmente para o 
Brasil o termo zona e sim 
domínio- conjunto natural 
onde há uma interação 
entre o elemento de um 
deles é determinante, seja o 
relevo, o clima ou ar 

vegetação. 
Dessa forma, podemos 

conhecer no Brasil seis 
principais paisagens 
naturais; Domínio 
Amazônico; Domínio do 
Cerrado; Domínio dos 
Mares de Morros; Domínio 
da Caatinga; Domínio da 
Araucária: Domínio das 
P radar ias. 

Domínio 
Amazônico 

O domínio Amazônico a 
sua maior extensão são 
terras baixas. Apenas nas 
bordas desse domínio, 
especialmente ao norte, na 
região Serrana do planalto 
das Guianas, é que a 
floresta ganha maiores 
altitudes: mas essas áreas 

Francisco do Valle 

montanhosas florestadas 
constituem exceções, já que 
a regra geral nesse domínio 
são os baixos planaltos e 
algumas planícies aluviais. 

Costuma-se dividir as 
águas fluviais da Amazônia em 
dois tipos, os rios de águas 
brancas ou claras na maioria 
rios de águas pretas, escuras. 
Essa diferença na coloração 
dos rios deve-se aos materiais 
na suspensão que eles 
carregam. Os rios claros 
carregam bastantes 
sedimentos, são ricos em sais 
minerais dissolvidos e 
possuem alta porcentagem de 
cálcio e magnésio. 

Nos dias atuais com o 
surgimento de empresas 
especializadas, houve uma 
modernização nos métodos 
de pescas como exemplo o 
uso da dinamite que provoca 
uma matança indiscriminada. 
Os peixes mais famosos são: 
pirarucu; o peixe-boi; o aracu, 
o tambaqui, o dourado, o 
tucunaré, o pacu, entre outros. 

Domínio 
da caatingas 

Trata-se de uma região 
semi-árida com a vegetação de 
caatingas adaptadas ao clima. 
Os solos são pouco profundos 
devida as poucas chuvas e ao 
predomínio do intemperismo 
físico. Os solos da caatinga 
convém uma boa quantidade 
dos minerais básicos para as 
plantas. 

O relevo desse domínio 
caracteriza-se pela existência 
de depressões em quase toda 
sua extensão. 

Limita-se o Domínio da 
Caatinga, no lado oriental, 
com o planalto da Borborema, 
e a Chapada Diamantina, em 
cujas maiores altitudes 
penetra parcialmente. 

O Domínio da Caatinga 

estende-se nas chapadas e 
serras do norte. E comum 
aparecer no meio desse 
domínio inselbérgs - morros 
residuais, espécies de 
" Testemunhos" de camadas 
rochosas já erodidas pelo 
processo de pediplanaçào. 

Domínios 
das araucária 

Trata-se da região do clima 
subtropical e do planalto 
Meridional do Brasil, de 
terrenos predominantemente 
sedimentares-basálticos. 

Os solos desse domínio são 
muito diversificados. Os rios 
são perenes e ocorrem o ano 
todo com pouca variação em 
sua vazão. Em alguns trechos 
de solos areníticos surgem 
ilhas de cerrrados ou de 
campos. 

A ocupação tem sido 
intensa nesse domínio 
morfoclimático. Calcula-se 
que restam atualmente apenas 
cerca de f» ou 8% da biomassa 
original da floresta 
aciculifoliada sub-tropical. 

Domínio 
das pradarias 

Essa paisagem natural 
costuma receber inúmeras 
denominações: zona das 
coxilhas, campanha gaúcha, 
região das campinas 
meridionais e região dos 
pampas. Trata-se do 
prolongamento, pelo 
território rio brasileiro, dos 
campos ou pradarias do 
Uruguai e da Argentina. 

Os rios são perenes mas de 
baixa densidade hidrográfica, 
e, comumente, com traçados 
meândricos, isto é, com 
curvas sucessivas em seus 
cursos.A ocupação econômica 
nesse domínio natural tem-se 
efetuado pecuária e pela 
rizicultura nos vales fluvias. 

Deu na Imprensa 

A dificuldade para dividir-se um 

território em paisagens naturais é que não 

existe nenhum elemento que seja o 

determinante e, a partir do qual, se defina 

todo o conjunto. No passado costumava- 

se considerar o clima como o 

determinante, dividindo-se as paisagens 

naturais do globo em zonas. Mas percebeu-se que isso nem 

sempre era correto, inclusive para o Brasil. 
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Genézio Tocantins presença confirmada no Faber 

Ondas Curtas 

Pequenos vereadores... 

Grandes articulações. 

Um abraço ao vereador Edmilson... 

Cidade de Campestre. 

Crescendo com o povo. v 

Artigo cruel... 

Foi inscrito pelo poeta SálvioDino. 

"0 Progresso" da Cameleira. 

E por falar em Cameleira vem ai... 

A Folha de João Lisboa. 

E coisa nossa. 

Frederico Luís. Editor chefe. 

Diretoooooooooooooooooooooo. 

Thompson Mota... 

Esta na área. Este é fera. 

Quando pinta, tudo fica azul. 

A Rádio Capital continua batendo forte. 

Liderança, audiência e credibilidade. 

Lula Almeida...0 homem forte do PSB. 

Batista do Peixe. 

Cadê a liderança da Cameleira? 

Bom dia 

continua 

Cafifando 
Lula • 

Almeida... 
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Oj Famas: Lminhas 

Marínti Bondo 

Sine Empreao 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Churnasqueso 

Vaqueiro 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4126 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésío Fonseca 

Exames especializados em: 
Analises Clinicas, Microbiologia. Rotina Completa, Ciiõpátoíogja, Dosagens Hormonais, 

Paternidade -DNS. Análise de Agua. Análise de Alimentos. Análises Toxicologicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CoNTAbillsiAS do MaranIião 

/— 'V 
VAO AS URNAS pARA RENOVAÇÃO 

dE 2/5 do PIenárío do CRC 

A partir (his 9horas (ale às 17 horas), as urnas instaladas na 
sede do Conselho Regional de Contabilidade em São Luís e nas 
delegacias de Imperatriz, caxias, Bacabal, Balsas, Codó e Santa 
Inès eslarao preparadas para receb(Tos conlabilislas que votarão 
na chapa única "Contador Luis Fernando Moura da Silva", 
(mcabeçadaixda contabilista luilália das Neves Ferreira. O pleito 
garantirá a renovação de 2/:> do Plenário do CRC-MA. 

A contadora huláliadas Neves Perreira. de São I ms. convoca 
os colegas de lodo o I',slado a i ompau i (n ni ás urnas cF hoje, 
para a' renovação de 'l/W do Colegiado do Conselho, qm- em 
breve testará escolhendo a sua nova diretoria. 

ElVI llVipERATRÍZ 

A eleição do Conselho Regional de Conlabilislas 
correspondente aos municípios submelidosm á delegacia 
regional de Imperatriz, será realizada na sede do Sindicato dos 
Conlabilislas, situada em frente ao Residencial b Fstrelas na 
Est rada de João Lisboa. 

O delegado Josimar Rodrigues de Oliveira, conta com a 
participação dos colegas (em dia com a tesouraria) no pleito 

| oral de hoje. 

Novo FERÍAdÃO 

Pois é. Vem aí mais um final de semana prolongado por conta 
do feriado nacional do próximo sábado, 15 de novembro. Dia da 
Proclamaçáo da República. 

Quem está pensando em viajar e tem condições, já estará 
amanhã mesmo, botando o pé na estrada, para só retornar ao 
batente na segunda-feira, 17. 

ExpECTATÍVA 

No pacote fiscal baixado pelo governo, estão incluídas 
demissões de dd mil servidores públicos da União "não-estáveis" 

; e o cancelamento de pagamentos de proventos de 100 mil 
i aposentados e pensionistas em todo o País. 
; Segundo o governo, lodo esse pessoal está recebendo 

iá 

t.;" 

^ ■ 

ANIVERSÁRIO - O empresário Francisco Ferreira 
Coelho, o popular Chiquinho da Comercial Norte, está 
aniversariando hoje. O dia será certamente, pequeno 
para as muitas manifestações de carinho e apreço dos 
familiares, amigos, clientes e fornecedores. Vale o 
registro com aquela mensagem especial de todos que 
fazem o Marwel. Tim-tim. (Foto: Moreira Silva) 

Mercado- 

TÍAXCW\££Íro- 

PoUpANÇA 

Hoje  1,22% 

Amanha   1,22% 

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

UFír (FecIeraL) 

Novembro/97......... R$ 0,9108. 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

Novembro/97 R$09,11 

UFr (EsiAduAl) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,15 

* Turismo RS i 12 
■' C omcrcial   RS 1,1o 

Cotações de 12.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 12.11 97 

RS 11,28 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 RS 120,00 

SaUrío FaiuíIía 

Outubro/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Humor 

A menininha pergunta ao 

irmão mais velho; 

- Pra onde é que a cegonha 

vai depois que entrega o 

bebê? 

- Pra dentro da calça do 

papai, é claro! 

{Playboy/nov/97 nas bancas 

via Dimapi). 

Aníversaríaimtes 

ACM 
+ Francisco Ferreira Coelho (Comercial 

Norte) 

Está aniversariando hoje e recebe os 

parabéns da ACM e do FEITO À MAO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, 
marmitex e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina com 
a rua Alagoas-Centro. Fone: 721-3565. 

aposentadorias e pensões "indevidamente". 
Depois da má notícia, só resta agora aguardar o listão da 

"degola". 

IR psU CPMF 

Diante das pressões sofridas logo após o anúncio do pacote 
fiscal, o governo decidiu considerar a possibilidade de não mexer 
no Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas. 

Em troca, ganharia sinal verde para aumentar a alíquota da 
CMPF, o imposto do cheque, que estava prevista no bojo do pacote 
e fora cortada na última hora. 

A dedução da CPMF nas movimentações financeiras passaria 
de {),2()% para 0,25%, ou mais. 

RoENdo o ReaL 

"Alta estralosférica dos juros é mais peversado que aumentt 
puro e simples de preços." 

F o que diz a revista ISTOÉ Dinheiro desta semana em 
reportagem sob o título "Os Ratos que Corroem a Economia" 
ressaltando que, "a taxa de 3,05% sinalizada pelo Banco Centra 
vai até 15% na ponta da cadeia produtiva". 

A ISTOF Dinheiro é distribuída para as bancas via Dimapi. 
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ANI\ ERSARIO - "Minha criança. Não existem palavras 
para expressarmos todo o amor que sentimos por você, 
e nem um ato que possa pagar tanta felicidade que você 
nos tem dado nesse seu primeiro aninho de vida. Que 
Deus te abençoe, que Ele te dê em dobro, todo o amor 
e felicidade que você nos tem dado e que o resto de sua 
vida seja assim: sempre rodeada de pessoas que te 
amam. E que a cada manhã, Deus nos dê a graça de ver 
o seu lindo sorriso. De seus pais Rui Madson T. C. 
Novaes e Soyly França Novaes. " Lembrando que a 
mimosa Soyly França Novaes é sobrinha da Elisângela 
Matos (Otorrinocenter) , que aproveita para mandar 
também os seus mimos à aniversariante. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido em I ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 

lUL/lCjAl(7; escritório, escolar, ISU" UW MAAS bobinas nara Fav bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

y 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

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

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 
B 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Gonsultus, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfl - 0190 
Ru: l ijís Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz ■ Maranhão 
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Secretaria Municipal de Educação 

cria projeto de recuperação 

O objetivo e avaliar os alunos da Ia a 8a série e rematricula-los 

Efn Imperatriz a Scduc ( 
secretaria municipal de 
educação ) elaborou os 
projetos de recuperação de 
alunos e de matrículas para o 
ano de 1998 . De acordo com o 
calendário já a partir dos dias 
2S, 26 e 27 de novembro, serão 
realizados as rematriculas para 
os alunos de V, 4", IV' e S'1 série 
aprovados por médias nos dias 
18, 19 e 20 do próximo mês, 
ou seja dezembro, serão 
realizados as matrículas para os 
alunos que estavam de 

recuperação e também para os 
novatos em todas as escolas 
municipais e conveniadas, 
todas essas atividades serão 
realizadas sob supervisão e 
orientação da secretaria de 
educação, a Seduc prevê [tara 
o ano de 1998, um total de cinco 
mil vagas para a educação 
infantil que inclui alunos na 
faixa etária de 4 a 6 anos, na 
educação fundamental para 

A; 
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V 

■ 
. m 

WK ■.'ó. > 
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Educação é prioridade de Ildon desde o período de campanha 

crianças a partir de 6 anos, já 
na primeira série , a previsão e 
de 46. ()()() vagas ( quarenta e 
cinco mil ) O departamento 
pedagógico formulou ainda 
para antes do termino do ano 
letivo . no dia 19 de dezembro, 
um projeto especial para 
recuperar alunos com baixos 
rendimentos escolar, durante 
esta semana, estão sendo 
realizadas nas escolas , um 
teste avaliaiivo diagnostico, 
que ira avaliar as maiores 
dificuldades das crianças . para 
a partir dai elaborar o conteúdo 
das atividades de recuperação; 
durante mais de cinco semanas, 
serão trabalhados os conteúdos 
especiais, a cada semana Serão 
quatro dias de atividades de 
reforço e um dia para o teste 
de avaliação para que o 
conteúdo básico não seja 
prejudicado, o professor dará 
as suas aulas normalmente ate 
a hora do recreio, e quando 

será feito a recuperação. 
!• em se falando de 

educação, a unidade integrada 
Castelo Branco, estará 
realizando a III amostra de 
ciências e artes, a Fecac, que 
será realizada |)ortanto hoje, o 
evento deu-se inicio as 7:1)0 
horas da manha, e vai ate as 
17;l>() horas ou seja ate as 6:00 
horas da tarde na própria 
unidade de ensino, localizada a 
rua Alagoas no bairro Juçara, 
h um c--labclccimcnl<" de 
ensino, lambem estara 
realizando um conclave, a 
unidade integrada nova vitoria, 
colégio pertencente a rede de 
ensino estadual nos horários 
matutinos, vespertinos, e 
noturnos, para realizar a V 
Fecinv (feira de ciência do nova 
vitoria) com o objetivo de 
mostrar a comunidade os 
trabalhos e experiências 
vividos pelos os alunos daquele 
estabelecimento de ensino. 

Prefeitura convoca 

aprovados no concurso 

Novos servidores públicos aguardam com 

expectativas chamada da prefeitura 

Km Imperatriz a prefeitura 
municipal começa a convocar 
no dia 19 deste mês os novos 
servidores públicos municipais 
que foram aprovados no 
concurso publico realizado no 
mês de setembro passado. A 
informação e do secretário de 
administração, Jose Moura, 
após a convocação de todos os 
classificados, Imperatriz 
passara a ter 604 servidores 
públicos comissionados e mil 

oitocentos e quarenta e seis 
efetivos, num total de dois mil 
trezentos e quarenta e nove 
trabalhadores. 

K em se falando de cidade de 
Imperatriz, se aproxima o fim de 
ano e como sempre os 
estabelecimentos comerciais 
vão se preparando para vender 
seus produtos. Mas, uma coisa 
preocupa os proprietários de 
lojas; e o cancelamento das 
campanhas de natal, que seria 

desenvolvidapelo CDL, ACI1, 
e pela prefeitura municipal de 
Imperatriz. 

Os lojistas, nesse caso. 
terão que desenvolver suas 
promoções individualmente, a 
fim de atrair os consumidores 
ale os seus estabelecimentos, 
para evidente, fazer suas 
compras de final de ano, haja 
visto, esse período, e o período 
em que o comercio mais 
fatura. 
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Ildon Marques e Valmir Izídio durante descontraída conversa 

Embrapa realiza I Encontre/ 

do Sul do Maranhão 

O conclave tem por finalidade discutir o desenvolvimento 

agropecuário da região 

m 
m 

«xí 
v í 

m 
■■■■■■'} 

3SrÍtây&.- 

Wmir, 
mt i % 

Encontro da Embrapa reúne curiosos 

A Kmbrapa vai realizar o 
primeiro encontro sobre o 
desenvolvimento agropecuário 
do Sul do Maranhào qut^ 
acontecera no período de vinte 
a vinte e um do mês em curso 
nas dependências do hotel 
Posseidon em Imperatriz; nesse 
encontro as diversas 
instituições oficiais e privadas, 
ligadas ao setor agropecuário 
farão a exposição dos seus 
trabalhos bem como a 
apresentação de sugestões 
sobre as possibilidades d( 

resultado das atividades, isto 
posto evidencia-se tal evento 
como da importância para a 
região Tocantina. No conclave 
diversos assuntos serão 
debatidos; a Sagrima por 
exemplo vai expor sobre política 
de desenvolvimento 
agro] tectiário ]tara o Su 1 do 
Kslado do Maranhão; o Incra 
reforma agrária e ações de 
desenvolvimento para os 
assentamentos do Sul do 
Maranhão: a Kmater vai abordar 
ações e propostas para o 

branca vai falar sobre a atuação 
estratégica no desenvolvimento 
regional através da produção e 
comercialização de sementes 
selecionadas, floresta rio doce, 
sobre a participação do centro 
difusor de tecnologia florestal 
no movimento de 
refloreslamento das madeiras; 
o banco do nordeste, 
programas de 
desenvolvimento para a região 
. d do estado do Maranhão. O 
cone' 've da embrapa, começa 
no prÕA o dia vinte e vai ate o 

realizações de parcerias entre si desenvolvimento regional; a dia vinte e um do 
visando mais eficácia no embrapa de São Pedro da água curso. 

mes em 

«1 CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 
ONDE SÉÜ FARDAMENTO 11 SIA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayâo 
Imperatriz-Maran hão 

Aceitamos 
encomendas 

AiríNviv.- 
é nci Copitcil 

na 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

Neste domingo o 

Escola José Abdala de 

Governador Edison Lobão 

e Escola União de 

E no BiC Imperatriz. 

É na TV Capital A disputa e cidade contra 

☆ ☆☆ 

Pm ítnem Gincana que (^uiturai Show de 

você tira ^ultural Calouros 

o chapéu 

esportiva 

cidade! 

APRESENTAÇÃO: 

FRANCISCO ALMEIDA E 

ELIEME FRANCA. 

CIDADE AGORA 

r 

De segunda a sexta-feira das 

08h00 às 09h00 da manhã 

No comando do 

MIMIIIIIIMI 

ORLANDO MCNCZCS 

0 repórter que não tem medo de bandido 

VAMOS 

PARA 

AS PORTEIRAS ^ ' , 

PARA-QÜE DISTAS EDI 98 VãDlOS 031 

APA valor a nossa gente 
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Torcida exige definição da diretoria do Cavalo 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Indefinição 
O título do Campeonato 

Amador de Imperatriz ainda 
continua indefinido. Após a 
conquista do Bi- 
Campeonato pela equipe da 
Ajuventus, o diretor 
presidente do Marília 
Futebol Clube recorreu 
junto a UF os pontos da 
partida. De acordo com a 
diretoria do Marília, três 
jogadores da Ajuventus 
atuaram de forma irregular. 

Pereira 
A reportagem do JC 

conversou rapidamente 
com o presidente do Marília 
Futebol Clube. O 
empresário Antonio Pereira 
disse na oportunidade que 
a documentação enviada 
para o TJI) Tribunal de 
Justiça Desportiva do 
Estado comprovam a 
irregularidade dos atletas. 

Segúnda divisão 
Na segunda divisão não 

ouve nenhum problema. A 
equipe do Ouro Verde 
Esporte Clube, garantiu 
mesmo o retorno a primeira 
divisão do futebol local. A 
boa campanha da equipe 
premiou o esforço da 
diretoria. 

Brasil ei rã o 97 
Chave " A " 
Vasco 
Portuguesa 
Flamengo 
Juventude 
Chave " B " 
Inter 
Atlético MG 
Palmeiras 
Santos 

Dificilmente 
Dificilmente o Grêmio de 

João Lisboa irá disputar o 
Copa Mirante de Futebol. A 
equipe tem como 
patrocinado o prefeito 
daquele cidade. Idealizador 
do Copão Maranhão do Sul, 
Sálvio Dino deverá ficar de 
fora do Campeonato. 

Papão 
O técnico José Arnaldo 

Lira comandou coletivo 
apronto do time do Moto na 
tarde de ontem no Castelão 
visando a partida de volta 
diante da Caxiense em 
Caxias. A única baixa day 

equipe motense é o atacante 
Robson que foi expulso de 

campo no primeiro jogo do 
quadrangular e cumpre 
suspensão automática. De 
acordo com o treinador a 
escalação só será definida 
minutos antes do jogo. 

Despachados 
O zagueiro Flávio já 

acertou as contas com a 
diretoria do clube e deixou 
a concentração. Também 
esta sendo despachado o 
centroavante Vágner 
Paulista, que foi o principal 
hóspede da enfermaria 
rubronegra na temporada. 
O jogador, sempre às voltas 
com contusão, não joga 
mais este ano e a diretoria 
decidiu rescindir seu 
contrato. 

Caxiense 
O diretor de futebol da 

Caxiense, Caetano Neto, o 
Duquinha, responsável 
pela montagem do time que 
está disputando o 
quadrangular final do 
Campeonato Maranhense, 
disse que seu objetivo é 
disputar a Copa do Brasil 
de 98. A Caxiense perdeu a 
prinleira partida para o 
Moto Clube, em São Luís 
pelo placar de 1 a 0. 

Cavalo de Aço 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz (Cavalo de Aço) 
depende do apoio do 
empresariado local para 
disputar o restante do 
Campeonato Maranhense 
de 97. O jornalista William 
Marinho, deverá 
desembarcar hoje em 
Imperatriz onde define os 
destinos do clube. As 
informações chegadas a 
reportagem dão conta de 
que o Mais Querido, vai 
mesmo lutar por uma vaga 
na Copa do Brasil. 

Romário 
O atacante Romário 

poderá aparecer na nova 
lista de convocação do 
técnico Mário Jorge Lobo 
Zagalo. O atacante vem se 
recuperando de uma 
contusão no tornozelo e 
garantiu que se for 
convocado já está pronto 
par servir a Seleção 
Canarinho. 

Outro tetra-campeào 
que deverá aparecer na 
lista de Zagallo é o meio- 
campo Bebelo. 

Sociedade Atlética Imperatriz ainda não tem time 

para as semifinais do estadual 

Com tanto empasse, a 
torcida do Cavalo de Aço já 
está impaciente. O ex- 
presidente do clube Conor 
Farias desativou a equipe no 
mês de julho. Todos os 
jogadores e comissão técnica 
receberão suas respectivas 
rescisões contratuais. 

A decisão de desativar o 
clube foi devido a bagunça da 
Federação Maranhense de 
Futebol, que suspendei! o 
Campeonato para a 
participação de Moto e 
Sampaio nas competições 
nacionais. Com a eliminação 
do Moto na série B, do 
brasileiro, o presidente da 
FMF, acelerou o retorno do 
Campeonato Maranhense. O 
torcedor do Cavalo de Aço, 
vem cobrando uma posição da 
atual diretoria que vem 
anunciando constantemente a 
apresentação do elenco. O 
técnico Sérgio Belfort que foi 
anunciado como novo 
treinador do Mais Querido, 
não tem mais interesse de 
retornar a Imperatriz. 
Conforme o treinador não 
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A contratação do técnico Sérgio Belfort foi descartada 

ouve um acordo salarial, e por jogadores* para a crônica partida entre Imperatriz ( 
esportiva. Segundo o jornalista 
William Marinho, estes 
jogadores já estão pré-inscritos 
na Federação Maranhense. A 

isso ele resolveu continuar no 
futebol do Tocantins. No 
último final de semana foi 
apresentado uma lista de 29 

Moto Clube, prevista para o 
próximo sábado possivelmente 
será transferida para uma 
outra data. 

Marília aguarda 

t 

pronunciamento da TJD 

Dirigentes da Ajuventus garantem que os atletas 

tinham condições de jogo 

O torcedor imperalrizense 
ainda não sabe de direito 
quem é o campeão amador de 
Imperatriz 

versão 97. Jogadores do 
Marília e Ajuventus entraram 
em campo determinados para 
vencer a partida e levantar a 
taça de campeão da Copa 
Mirante de Futebol Amador. 

Durante os noventa 
minutos torcedores, jogadores 

e dirigentes lutaram para 
chegar ao título máximo da 
divisão de elite. 

O Estádio Municipal Frei 
Epifãnio D'Abadia recebeu o 
maior número de torcedores 
até aqui na temporada de 97. 
Nem mesmo o Campeonato 
Maranhense, com o clássico 
TOCANTRIZ conseguiu 
reunir tantos torcedores. 

Decidido nos pênaltis, a 

partida acabou empatada em 
0 x 0 (tempo normal). Na 
prorrogação a partida 
também terminou sem gols. 
Como a bola nao entrou, o 
jeito foi decidir o título nas 
cobranças de penalidades 
máximas. 

Com um aproveitamento 
melhor, a equipe da Ajuventus 
derrotou o Marília por 4x3. 
Após a partida o presidente do 

Marília, empresário Antônio 
Pereira, já tinha em mãos toda 
documentação dos atletas 
considerados por ele 
irregular. 

Por outro lado a Ajuv^T- is 
tem como certa a reprovarão 
da referida documentação 
enviada pelos dirigentes do 
Marília para o STD - da 
Federação Maranhense de 
Futebol. 

Caxiense só pensa 

na Copa do Brasil 

Técnico reclama a paralisação de três meses 

O objetivo da diretoria da 
Caxiense é a disputa da Copa 
do Brasil 98. O diretor de 
futebol do clube, Caetano 
Neto (Duquinha), vem 
afirmando a imprensa daquela 
cidade que a equipe de Caxias 
irá lutar para representar bem 

o Maranhão na Copa do Brasil 
do próximo ano. A derrota 
para o Moto Clube, segundo 
o dirigente não abateu o 
grupo que continua unido e 
lutando pelo título 
maranhense de 97. A segunda 
partida entre Caxiense e Moto 

Clube esta prevista para esta 
quinta-feira em. Assim como 
o Cavalo de Aço, a Caxiense 
ficou desativada cerca de três 
meses, e a derrota para o 
Moto Clube, de acordo com as 
declarações do técnico 
Nonato Santos foi em 

decorrência da falta de 
entrosamento. O time de 
Caxias permanece em São 
Luís, uma vez que foi feitõ um 
ac do entre Duquinha e a 
direi 'a do Moto Clube para 
o acoidecimento das duas 
partidas na capital do estado. 

L^ae Jornal Capital 721 

Assine 0 Seu líder Diário 
2506 
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Refrigerador 
R$ 499,00^ mfa ou 
1+23 Mensais de 

' Porta reversível 
' Sistema de degelo fácil 
' Porta - ovos removível 
Gavetas para gelar líquidos e garrafas 
Design com formas arredondadas 
293 litros 

47. 00 
r 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 110,70 

í!!. 

Cônsul^ 
Refrigerador 
R$ 415,00/7 vista ou 
i+23 Mensais de 

' Porta laticínios 
* Porta ovos 
* Interior de cantos 

arredondados 
' Paredes internas em aço 
* 270 Litros 

S Electrolux 

34roo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 88,00 

1 

20UND 

Ventilador 30cm luxo 
. ,126,00/7 vista ou 
I+J1 Mensais de 

' De mesa ou parede 
* 3 Velocidades 
* Controle de inclinação 
* Cabo embutido 
* 3 Anos de garantia 

2. 90 
v 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 5,70 

MallorY 
Stereo System 
R$ 239,00/7 v/sta ou 
1+1 i Mensais de 

* AM/FM 
' Duplo Deck 
' Auto stop 
' Contínuos play 
" Equalizador de 3 bandas 
' Entrada para compact disc player 
* Saida para fone - de - ouvido estereo 
* Controle remoto 

27 00 

50 UND OU 1+4 CHEQUES DE R$ 57,50 147 UND 

Fogão Tropical Plus 
R$ 119,00/7 vista ou 
'V1 Mensais de 

' 4 Boca 
' Tampa devidro 
* Mesa inox 

14 60 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 25,50 

ATLAS Vídeo Cassete 
RS 289,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 4 Cabeças 
' Controle Remoto 
181 Canais 
Sistema de Gravação em PAL-M / NTSC 
Garantia de 2 ano 

0 

2S. 00 

so und ' | OU 1+4 CHEQUES DE R$ 62,00 
J I  20 UND 

Maq. Const. Standart 
RS 189,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

EL6IN 

* Costura Reta 
" Eixo de Transmissão em aço 
" Super Resistente 
* C/Gabinete 

21 50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 40,00 
  20 UND 

* 6 Prateleiras 

Estante de aço 
RS 38,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

4,40 

Ot/7+4 CHEQUES DE 8$ 8,00 

"^rlpANDIN 1"" •MCV0S CE ^c,w 

100 PECAS 

Impressora Jato de Tinta 
RS 498,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

fim 

56. 

EUãlN 

00 

o1 OU 1+4 CHEQUES DE 1?^ 709,50 
c«L 
o 

10 UND 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 14/11/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas 
de Imperatriz, Plano Carnet 24X (1+23), 7% e 7,8% 12X (1+11) juros de 3,9%, 5,8%, 6%, 6,3% 
6,10% e 8% a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3%,3,6% 4% 5% e 5,5% a.m. Plano com ou 

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

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



1- 12 □ Polícia □ Quinta-feira, 13 de novembro de 1997 Editor responsável: Francisco do Valle J WKIN/AJ^ i 

Estuprador é reconhecido 

e preso pela PM 

Delegacia de Davinópolis corre o risco de desabar a qualquer momento 

Com uma estrutura sem as 
mínimas condiçries de manter 
um detento, a delegacia de 
Davinópolis está prestes a 
desabar a qualquer momento. 
A constatação foi leita na manhã 
desta última quarta-feira por 
ocasião da prisão do perigoso 
elemento Givaldo Mendes de 
Souza, 22 anos de idade, vulgo 
Júnior". 

O elemento esta sendo 
acusado de praticar vários 
estupros, tentativas de 
eslupros. assalto a mão armada, 
ãrrombamento e outros delitos 
na vizinha cidade de 
Davinópolis a 12 quilômetros 
de Imperatriz. 

"Júnior", como é conhecido 
no sub mundo do crime 
afirmou a imprensa que seu 
nome verdadeiro é Givaldo 
Mendes de Souza Coelho. O 
estuprador foi denunciado no 
Distrito Policial de Davinópolis, 
onde uma guarnição da PM 
estava a vários dias a sua 
procura. 

Na última segunda-feira ele 
foi denunciado por uma 
testemunha que não quis se 
identificar. Segundo a vítima, 
"Júnior", teria sido visto 
arrombando sua residência e 
levando do interior da casa 
vários objetos. 

De acordo com os policiais 
daquela especializada o 
elemento foi preso quando se 
encontrava as proximidades de 
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Distrito da PM em 
sua residência. Detido pela PM, 
"Júnior" abriu o jogo e entregou 
todos os objetos roubados. 

Durante o dia de ontem 
compareceram no Distrito 
Policial daquela cidade várias 
pessoas afirmando ter sido 
vítima do estuprador. A 
primeira a chegar na delegacia 
foi a jovem das iniciais M. S.B, 
de 20 anos de idade. Km seu 
depoimento ela disse ao 
delegado que o acusado tentou 
estupra-la a cerca de dois 
meses. 

Mais vítimas 
Compareceram também 

Davinópolis tira mais um elemento de circulação 
quatro menores; E.B.O., S.O.C, acusado de ter cometido um 
ambas de 16 anos de idade, as 
duas reconheceram "Júnior" 
como elemento que tentou 
estupra-las, e S.S.C," 16 anos, 
C.B.S, 16 anos que confessou 
ter sido estupradas. 

Na tarde de ontem, o 
Distrito Policial de Davinópolis 
comunicou o fato ao Delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu, e 
somente na manhã de hoje, o 
acusado deverá ser transferido 
para a cidade de Imperatriz. 

Homicídio 
Givaldo Mendes de Souza 

Coelho, também esta sendo 

crime no ano passado. Onde 
teria sido vítima o jovem 
Valdereis Bispo de Oliveira. 
Segundo a Polícia o jovem foi 
morto a golpes de faca em 
baixo da ponte do Riacho 
Cacau. O acusado nega as 
acusações, mas a Polícia Civil 
irai- concluir o inquérito ]x)licial 
e encaminhar a justiça. Pesa 
contra "Júnior" as acusações de 
ter praticado outros delitos no 
Estado do Tocantins e Goiás, 
sengundo a Polícia, ele teria 
ficado dois anos internados na 
FEBKM em Goiânia. 

Polícia Civil ainda não sabe 

quem matou empresário 

Delegado diz que o crime foi premeditado 
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Após a conclusão, o inquérito será enviado a justiça 

O assassinato do 
empresário do ramo 
madereiro Valdir Luis da 
Silva, maranhense, residente 
na Vila Lobão na noite da 
última segunda-feira com 
cinco tiros continua sendo um 
mistério para a Polícia. 

As informações fornecidas 
pela família da vítima não foi 
o suficiente para que a Polícia 
consiga desvendar o crime, 
considerado pelo Delegado 
Augusto Cabina como crime 
de encomenda, dada as 
proporções como o 
empresário foi assassinado. 

O que foi apurado pela 
reportagem durante o dia de 
ontem não alterou enühiada o 
que foi divulgado no dia do 
crime pela Polícia. 

O delegado também não 
acredita que separação que 
vinha sendo providenciada 

pelo empresário tenha Sido o 
motivo de sua morte. 
"Precisamos analisar 
minunciosamenle" disse José 
Augusto Gabina, delegado de 
plantão na noite do crime. 

O empresário chegava em 
sua residência com a 
namorada, e quando tentava 
abrir o portão foi 
surpreendido por um homem 
não identificado que chamou 
pelo seu nome e sem dar 
chances para o empresário 
detonou seis tiros, cinco 
deles acertaram o 
comerciante. Para o delegado 
Augusto Gabina, o assassino 
eslava escondido em uma 
área escura na frente da 
residência, e aproveitou a 
chegada do de Valdir para 
praticar o crime. Após os 
disparos ele evadiu-se do 
local sem deixar pistas. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Sérgio Ricardo de Matos, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro vila 
Lobão comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documehtos pessoais, entre 
os (juais, seu título de 
eleitor. Falo ocorrido na 
lardeda última quarta-feira. 

Furto 
de documentos 

Eliana de Souza Pires, 
maranhense, casada, 
comerciante, residente no 
setor Rodoviária comunicou 
que elementos 
desconhecidos furtaram de 
dentro do seu veículo Fiat- 
Dno Miller, uma pasta 
contendo vários 
documentos pessoais. 
Segundo a comunicante o 
fato ocorreu na tarde de 
ontem 

Perda 
de documentos III 

Josué dos Santos 
Miranda, natural de 
Pinheiro, solteiro, ajudante 
de pedreiro, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. Fato ocorrido na 
quando o queixoso trafegava 
pelo bairro Vila Nova na 
tarde desta última quarta- 
feira. 

Perda 
de documentos IV 

Vicente de Jesus 
Mendes. m ar a n h e n sé. 
casado, residente na rua São 
Paulo-Nova Imperatriz, 
esteve na Depoí para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido quando 
trafegeva pelo centro 

comercial de Imperatriz. 

Furto 
de bicicleta 

Jonacir Lopes de Souza, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente na rua 
Santa Tereza comunicou 
que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Moutain Bick 
ano 96. cor cinza, ano 97. 
Talo ocorrido na (arde de 
onlem quando a referida 
bicicleta estava estacionada 
em frente sua residência 

Ãrrombamento 
Maria Soares de Oliveira 

C a r n e i r o, mar a n h e n s e, 
casada, residente no bairro 
da Caema comunicou que 
sua casa foi arrombada por 
elementos desconhecidos. 
Conforme a denúncia os 
larápios arrombaram a 
porta dos fundos da 
residência para a prática d 
ãrrombamento. 

Fato ocorrido na tarde 
desta última quarta-feira 
quando a comunicante se 
encontrava na residência 
de suagenitora. Do interior 
da casa os elementos 
levaram um aparelho de 
vídeo cassete e um 
ventilador arno, e uma TV 
em cores 14 polegadas. 

Furto 
de bicicleta 

Marcos José da Silva 
S i m õ v s, m a r a n h e nse, 
casado, residente na Vila 
Macedo, comunicou que 
elementos desconhecid 
levaram sua bicicleui 
Moutain Bick - cor prata, 
ano 96. Falo ocorrido 
quando a bicicleta eslava 
em frente sua residência na 
manhã da última terça- 
feira. 

PLAMTAO POUCIAL 

Quarta-feira. 12/11/97 

n 

1° Distrito 

Delegado 

Reginddo 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Willian, Cabral e 

Chumbinho 

Perito 
Mário Amortm 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


