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Udon Marques abre 

Seminário sobre violência 
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Wilde Melo e o esposo 
doutor Durais (CVRD) 
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OI Seminário sobre violência, 
que será aberto na manhã de 
hoje na Câmara Municipal de 
Imperatriz, buscará respostas 
sobre as causas do aumento da 
violência no município, assim 
como, encontrar caminhos para 
diminuir o problema e garantir 
maior segurança à população. 

De suma importância, o 
encontro contará com a 
presença do Secretário de 
Segurança do Estado, Raimundo 
Cutrim, do Comandante da 
Policia Militar no Estado Coronel 
Manoel de Jesus Bastos e de 
outras autoridades que 
ministrarão palestras. 

O prefeito Ildon Marques, 
chegou a Imperatriz nesta 
madrugada, ele antecipou seu 
retorno de São Luís, onde 
manteve contatos na busca de 
recursos que serão investidos 
no programa Sábado Cidadão já 

Para participardo íSeminário strhrxrvrrriência, o prefeito antecipou sua vinda de São l uis definida panréreviias' Redençãa I 

População comemora prazo de inscrições para o 

£ 

e II, afim de estar no encontro. 
Ildon, fará a abertura do I 

Seminário, o qual, reconhece 
como sendo "necessário e 
importante". A proposta da 
execução do evento que será 
concluído na sexta-feira com 
uma palestra do Tenente- 
Coronel Diógenes Dantas, o 
encontro surgiu por meio de 
requerimento apresentado pelo 
vereador Arnaldo Alencar. 

Tudo sobre o I Seminário 
sobre violência, inclusive a 
programação, você confere na 
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Cobertura aérea é 

usada na guerra 

de audiência das 

televisões. 
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prisão de marginal 

A Policia Militar colocou atrás espingarda disparados por 
das grades o elemento Daniel Daniel, e convidou a população a 

Faber 97 encerra amanhã 

dos Reis Pinto, 22 anos, acusado 
de arrombamento, furtos e 
homicídio. 

Uma das vítimas do marginal, 
esteve na delegacia e declarou 
ter sido alvo de tiros de 

fazer o mesmo, "para evitar que 
ele volte à liberdade". 

Moradores da vila Cafeteira 
comemoraram a prisão do 
"terror" do bairro. 
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INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
RS 1,10 

Dólar Comercial 
VpnHa RS 1,10 
Dólar Paralelo 
C nmpra RS 1,16 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1,16 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,13 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,13 
Ouro (g) 
Venda RS 11.11 
Poupança 
Rendimento 1,26% 
Ufir 
Valor" RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Nov. RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8.25 

50 Bis comemora o 

Dia da Bandeira 

O Quinquagésimo Batalhão 
de Infantaria e Selva realizou 
ontem, 19, uma extensa 
programação por ocasião das 
comemorações alusivas ao Dia 
da Bandeira. 

Na oportunidade o prefeito 
Ildon Marques foi representado 
pelo Secretário do 

Desenvolvimento Integrado 
Edmilson Sanches. 

Durante a cerimônia, foi 
entregue o diploma "Amigo do 
Batalhào"criado pelo Ministério 
do Exército como uma forma de 
reconhecer o apoio de políticos 
e empresários. 
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Entidades discutem 

eucaliptocultura 

r 

30 mil pessoas devem visitar o Bic durante o Faber 97 

Será aberto na manhã de 
hoje no Centro Anajás o 
encontro que vai discutir a 
Agricultura Familiar e a 
Eucaliptocultura. 

Previsto para hoje e 
amanhã, o evento vai reunir 
entidades como o Centru, 

Cáritas, Sindicatos e Fetaema. 
O objetivo, é aprofundar 

discussões sobre os 
impactos ambientais, 
econômicos e Sociais 
provocados pelo cultivo do 
eucalipto. 
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Orlando Menezes, um longo caminho 
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FABER/97 POLÍTICA ' POLÍCIA 

A comissão organizadora do 
Faber 97, está cuicfemdo dos 
detalhes finais para a realização 
do evento considerado como a 
maior expressão cultural da 
região. 

Esta semana, a comissão 
fechou contrato com a Banda 
ADL, que será responsável pela 
sonorização e iluminação do 
Faber. Também foi fechado 
contrato com a Disbil, empresa 
distribuidora da cerveja 

SAÚDE 

Antarctica. 
O diretor superintendente do 

Sistema Tucanu's de 
Comunicação, apresentador 
Conor Farias, protocolou nesta 
quarta-feira, todos os ofícios 
destinados ao Corpo de 
Bombeiros, 50 Bis, 3o Batalhão 
da Polícia Militar e para a 
Compahia de Trânsito. 

O jornalista, manifestou sua 
preocupação para com a 
segurança de todas as pessoas 

que visitarem o Bic- Balneário 
Iate Clube no período de 
realização Festival. 

Ele informou que nesta 
sexta-feira, encerra-se o prazo 
para inscrições, sendo que no 
sábado, 22, será feita a triagem 
que indicará às musicas 
classificadas. 

Na edição de domingo, o 
Jornal Capital divulgará a lista das 
canções classificadas para o 
Faber 97. Página 1-10 

MODA 

Faltam 08 dias para 
o maior festival de 
todos os tempos 
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Candidato do PT 

se reúne com 

lideranças 
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Fiscais do Trabalho 

na mira do crime 

organizado 
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Itamar Fernandes 
desabafa ao falar de 

Saúde Pública 
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Top model Vara 

Soares recebe 

homenagens 
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Sebrae encerra 

curso empresarial 
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Roberto Oliveira 

Analícia, Senac, Marinalva, 
SKILL, Dousolia1 Paiva, STTTÀKI, 
Maria, OAB, e Ray, MEB. Estas 
mulheres merecem muito mais 
que o reconhecimento jielo seus 
talentos, mais o troféu simpatia, 
jx^ladelicadezae carinho com que 
trata as jx^ssoas. Agora, tem a 
chefe de gabinete do Homem, 
que dispensa comentários, a 
mulher é um leão de chácara. 

Caneleiros 

No ultimo dia 14, a cantora 
Karleyby Allanda, subiu aojialco 
da casa noturna v encantou a 
platéia, dona de um reixTtório 
totalmente voltado j Iara a MPB, 
Karleyby, contou com a 
parceria, do músico Denilson, 
do Ijegião Urbano Couver, que 
deu o melhor de si e arrancou 
fervorosos ajdausos do público 
. Wilson Zara, proprietário do 
Caneleiros, se mostra 
empolgado em mostrar sempre 
novos talentoso grandes nomes 
da música local, regional e 
nacional, e a freqüência do 
publico é sempre muito boa. 

auxiliou Rosa Maciel durante sua 
administração, e dividiu seu 
escritório com Helena Oliveira, 
outro talento na administração. 
Agora dona de uma brilhante 
administração, ela comanda um 
dos maiores órgãos 
governamental do país, e 
pretende levar a instituição ao 
prêmio de atendimento do ano, 
prêmio recebido durante o 
mandato de Rosa Maciel. Vale 
lembrar que esta mulher, é 
também mãe, dona de casa, e uma 
das mais bonitas mulheres de 
Imiieratriz. 

Advogado 

embriagado está 

solto. 

Simpatia. 

Talento da 

mulher. 

Uma das mais brilhantes 
executivas, assume a direção do 
INSS. Graça Paiva, é o que ixxle 
se chamar de prata da casa, 

Um bom sorriso, respostas 
para úxlas as perguntas e muita 
simpatia, são ingredientes 
fundamentais para que uma 
mulher se der bem no mercado 
de trabalho, e muitas 
conseguiram, entre elas, 
NOEMIA, Receita Federal, 
Emidia, Ministério Público, Eva 
Moreira, Lavinha Amorim, Senac, 

() trágico acidente envolvendo 
um molotaxistae uma senhora de 
:í3 anos, re|XTculiu mal dentro 
da imprensa e na OAB. O 
causador do acidente que causou 
a morte da passageira, foi o 
advogado Gleuber Guimarães 
Júnior, de São Luis.com registro 
na OAB de Brasília. No momento 
do acidente, ele foi preso por 
uma patrulha da PM. mais foi 
liberado horas mais tarde. Os 
colegas de Gleuber em 
Imperatriz não aprovaram a 
atitude do advogado, mais a 
seção de Imjxmatriz, através do 
presidente José Clébis, defendeu 
os direitos do mesmo, e o 
devolveu ao seio da sociedade, 
mesmo sabendo que no 
momento, o mesmo encontrava- 
se embriagado. 
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Eleonora Paschoal, repórter aéreo, Rede Globo. 

Jornalismo, 

repórter no ar. 

A 6 anos voando, a repórter 
Eleonora Paschoal continua 

levando as primeiras 
noticias do dia aos 
paulistanos. Ela é uma das 
mais conceituadas repórter 
aéreo da Rede Globo, já 
desenvolvendo as suas 

funções nesta área desde a 
estréia do bom dia SP. 
Agora apaixonada pelo que 
faz, ela esta tendo aulas de 
vôo, patrocinado pela 
empresa. 
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PARAGOMINAS PALMAS 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / Ilh30/21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

A renovação constante de veículos e serviços 
aliada a experiência de nossos profissionais 

3 Cada <lui,ômetro Percorrido fazem da 
/ImREGD/l 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 V IP 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/IP/IRÊQD/l. 

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

/IP/IRECID/I 
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Prefeito abre I Seminário sobre violência 

De autoria do vereador Arnaldo Alencar, PMDB, o evento visa apresentar propostas para reduzir 

o índice de violência em Imperatriz 

Côncavo e 

Convexo 

Conor Farias 

Violência 
em debate 

Nesta quinta-feira, 20, será 
aberto o I Seminário sobre 
Violência promovido pela 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, atendendo 
proposição do vereador 
Arnaldo Alencar, lider do 
governo no Legislativo. 

O vereador decidiu 
reivindicar a realização do 
evento em face aos inúmeros 
casos de violência registrados 
na cidade. 

"Nossa missão é atuar em 
todos os campos que estejam 
causando incômodo à 

nunidade'", diz. 
Violência 

em debate II 
O Seminário sobre 

Violência conta com o apoio 
dos vereadores Rui Porão e 
Carlinhos Amorim. O 
presidente da Casa de Dorgival 
Pinheiro de Sousa, Valmir 
Izidio, elogiou a iniciativa do 
seu colega vereador. 

' Violência 
em debate III 

O prefeito Ildon Marques 
vai fazer a abertura oficial do 
Seminário sobre Violência, que 
terá ainda palestras do 
secretário , do 
Desenvolvimento Integrado 
•S Município, Kdmilson 
Sanches, que versará sobre 
Violência e Mídia e Dra. 
Silvana Helena Vieira, que 
falará sobre Violência e 
Entorpecentes 

Estudando 
o assunto 

A conturbada situação da 
economia no cenário mundial 
que afetou o Brasil e a reforma 
encontrada pelo Governo 
Federal para contornar a 
situação tem repercutido em 
todos os segmentos da 
sociedade. Acompanhando de 
perto as medidas tomadas por 
FHC em reação à crise 
econômica mundial, com 
vistas à proteger o Plano Real 
e garantir a estabilidade 
econômica, o deputado federal 
Sebastião Madeira (PSDB- 
MA), afirmou estar 
preocupado com a atual crise 
e, por isso. tem procurado se 
aprofundar nesse assunto, 
estudando amplamente o 
pacote anunciado 
recentemente. 

Ea 
disciplina? 

Como forma de reduzir os 
problemas ocasionados no 
trânsito de Imperatriz, a 1° 
Circunscriçào Regional de 
Trânsito (Ciretran) deve, 
urgentemente, promover uma 
rigorosa disciplina no trânsito 
local. 

Comentando 
visita papal 

O senador Odacir Soares 
(PTB-RO) condenou a prática 
do aborto, ao elogiar a 
realização do II Encontro 
Mundial do Papa com as 
Famílias, argumentando que, 
no momento em que grupos e 
instituições internacionais 
pressionam os países do 
Terceiro Mundo para impor- 
Ihes um rígido programa de 
natalidade, João Paulo II surge 
"para defender os mais fracos 
contra o poderio dos fortes". 

Odacir Soares disse que o 
encontro inclui um congresso 
teológico, onde serão 
discutidos os mais importantes 
temas sobre a família, além de 
uma festa testemunho e uma 
missa campal. O senador 
destacou ainda a presença do 
Dr. Bernard N. Nathanson, 
que. conforme informou, 
dirigiu a maior clínica de aborto 
do mundo ocidental e que hoje 
"é um expoente da causa da 
vida". 

Encontro 
com secretários 

Ontem, a governadora 
Roseana Sarney esteve 
reunida com todo o seu 
secretariado, no Palácio dos 
Leões. O encontro teve como 
objetivo principal discutir as 
medidas econômicas adotadas 
pelo Governo Federal. 

Roseana Sarney adianta, no 
entanto, que a crise mundial 
provocada pela queda das 
bolsas na Europa, Ásia. 
Estados Unidos e Brasil não 
afeta o Maranhão. 

Encontro 
na Sudam 

O prefeito Ildon Marques 
esteve participando de mais uma 
reunião da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudam). realizada em Belém do 
Pará. 

Na pauta, evidentemente, 
constavam projetos de interesse 
para Imperatriz. 

O prefeito Ildon Marques 
estará participando da abertura 
do I Seminário sobre violência, 
que será aberto nesta quinta- 
feira, 20, às 8h, na Câmara 
Municipal de Imperatriz. 

O evento será encerrado na 
sexta-feira e contará com as 
presenças de importantes 
autoridades ligadas ao setor de 
segurança, como o comandante 
da Polícia Militar do Estado, 
coronel Manoel Moreira de 
Jesus Bastos, e o secretário de 
Justiça e Segurança Pública do 
Estado, Raimundo Cutrim. 

A proposta da execução do 
Seminário surgiu por meio de 
requerimento apresentado há 
alguns meses atrás pelo 
vereador Arnaldo Alencar, 
membro do Diretório Municipal 
do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 
(PMBD), que conseguiu contar 
com o total apoio dos demais 
membros do Poder Legislativo. 

Desta forma, com à 
comunidade, a Câmara 
Municipal quer saber quais são 
as causas do aumento da 
violência no município e, através 
de debates,.encontrar caminhos 
para diminuir o problema e 
poder garantir maior segurança 
à população, principalmente a 
que reside em bairros mais 
distantes do Centro e que não 
conta, na maioria das vezes, com 
o apoio policial reivindicado. 

"Estamos queren-do 
conhecer as principais causas 
da violência em nossa cidade, 
para que sejam tomadas as 
devidas providências. Será por 
meio da união de esforços que 
encontraremos os mecanismos 
legais para por um ponto final 
na questão dos problemas 
verificados no campo da 
segurança pública", explica 
Arnaldo Alencar. Acrescenta 
que será elaborada uma carta 
aberta a qual estará sendo 
encaminhada para as 
autoridades assim que o 
Seminário for encerrado. 

O advogado Augustinho 

Ramalho, professor aposentado 
das universidades Federal 
(Ufma) e Esatual do Maranhão 
(Uema), considerado a maior 
autoridade na área violência no 
Maranhão, seria um dos 
principais debatedores, mas em 
virtude da lotação de sua agenda 
até março de 98, teve de 
cancelar sua presença no 
Seminário. Todavia, Oziel Vieira 
fará exposição representando a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MA). 

Um dos principais 
debatedores do evento vai ser 
Edmilson Sanches. secretário 
do Desenvolvimento Integrado 
do Município, que falará sobre 
"Violência e Mídia". 

O documento chegara 
primeiro as mãos da 
governadora Roseana Sarney e 
do Ministro da Justiça, íris 
Rezende. "E que essas 
autoridades têm maoires 
poderes de ação em relação a 
uma tomada de posição quanto 
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Raimundo Cutrim, secretário de Segurança Pública do Estado 

Governo na Câmara Arnaldo Alencar conta com o ao uoverno na 
Municipal. 

Na opinião de Arnaldo 
Alencar, se todos se 
envolverem - autoridades e 
comunidade - a violência será 

apoio dos vereadores Rui 
Marisson "Porão" e Carlinhos 
Amorim, também do PMDB. 

O Poder Executivo 
Municipal também se engajou 
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Ildon Marques enaltece iniciativa da Câmara Municipal 

a questão da violência. Se fortemente combatida pelos na luta contra a violência em 
contarmos com o efetivo apoio 
do Governo do Estado e do 
Ministério da Justiça, com 
certeza, o quadro sofrerá 
sensível mudança; e, para 
melhor, claro". Argumenta 
Arnaldo Arnaldo, um dos 
parlamentares que dão apoio 

orgaos competentes, 
ressaltando, a esse respeito, 
que a curto espaço de tempo, 
"teremos uma Imperatriz 
calma e tranqüila, a exemplo 
do seu povo, que sabe bem 
receber os seus visitantes". 

O requerimento de 

Imperatriz e se solidariza 
com a Câmara de Vereadores 
nesta sua importante missão. 

A Câmara Municipal 
espera contar com a presença 
de um público significativo 
devido a relevância do tema 
em debate. 

CONFIRA TABELA COM A PROGRAMAÇÃO 

I Seminário sobre violência 

Palestra 
Abertura 
Violência Contra Mulher 
Abuso Sexual Infância 
Violência Contra Criança 
Violência Urbana 
Violência e Mídia 
Violência e Impunidade 
Violência e Reforma Agrária 
Direitos Humanos 
Violência/Meio Ambiente 
Violência e Trânsito 
Sistema de Segurança 
Ações da Polícia Militar 
Funcionamento da CCPJ 
Violência e Entorpecentes 
Ações do 50ô Bis no Combate à Violência 

Dia Horário Palestrante 
Quinta-feira 8h00 Hdon Marques 
Quinta-feira 
Quinta-feira 

9h00 
lOhOO 

Iranilde Assunção 
Márcio Tadeu 

Quinta-feira IlhOO Luzia Madeiro 
Quinta-feira 14h30 Oziel Vieira 
Quinta-feira 15h30 Edmilson Sanches 
Quinta-feira 16h30 Fernando Mendonça 
Quinta-feira 17h30 José Clébis dos Santos 
Sexta-feira 9h00 Wilson Filho 
Sexta-feira lOhOO José G. da Costa 
Sexta-feira IlhOO Alan Kardec 
Sexta-feira 14h00 Raimundo Cutrim 
Sexta-feira 15h30 Manoel Jesus Bastos 
Sexta-feira 16h30 Jani Sousa Alencar 
Sexta-feira 17h30 Silvana Helena Vieira 
Sexta-feira 18h30 Cel. Diógenes Dantas 

TCT 

A 

4*/ 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo> 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 aUe 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funciona s. q 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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por THOMPSON MOTA 

Desabafo 

O Médico Pediatra Dr. 
Itamar Fernandes, um dos 
mais conceituados de nossa 
região, em seu artigo 
publicado no Jornal da 
Associação Médica faz um 
verdadeiro desabafo com 
relação ao descaso dado a 
saúde pública da população. O 
presidente da Associação 
Médica cita quando foi Sub 

Secretario de baude da Kegiao 
Tocantina, endonmendarauma 
pesquisa sobre a saúde das 
crianças em Imperatriz, além de 
mulheres e adolescentes, então 
a primeira a ser realizada, 
graças ao apoio que obteve de 
partae de alguns empresários, 
os dados foram os seguintes: 
Mortalidade infantil de 0 a 5 
anos 15,6%, de 0 a 2 anos 13,3% 
, a mudança do antigo hospital 
regional para unidade materno 
infantil ganhou na pesquisa a 
margem de 98% a favor.Para sua 
surpresa após encaminhar os 
dados as autoridades, somente 
a imprensa local, Dr. Antonio 
Lisboa (Ministério da Saúde) , 
Senador Lobão, Dr. Sebastião 
Madeira apresentaram uma 
leve preocupação diante dos 
índices de mortalidade infantil 
encontrados.Segundo o seu 
artigo, o Dr. Itamar realata que 
a mortalidade infantil 
anaunciada até pela Folha de 
São Paulo, ocorrida no nosso 
Hospital Materno Infantil, é por 
demais grave, caso seja 
comprovada ! Porém, mais 
grave ainda, é o número de 
bebes nsdcidos com sofrimento 
fetal (anóxia) , ou por falta do 

seguimento da puericultura, cnas z» e 29 deste mes, o 
morrerem no domicílio, 
superlotando as filas da Apae, 
ou, originando, novos 
cemitérios clandestinos. O 
Dr. Itamar Fernandes conclui 
o seu artigo da seguinte 
maneira: Aos colegas 
sensibilizados com as críticas 
que nos chegam diariamente, 
do mundo inteiro, 
aconselharia-os, de 
analizarem detalhadamente o 
perfil das relações dentro de 
nossa sociedade. Sêndo-nos 
visivcl, o nível de indiferença 
existente, entre muitos de 
nós Geralmente, por pura 
arrogancia de alguns! 
Lamentavelmente!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Comentário; E notório e 
elementar o trabalho que o 
Dr. Itamar Fernandes vem 
prestando a comunidade, 
sempre preocupado com o 
índice da mortalidade infantil, 
é o maior incentivador da 
campanha de aleitamento 
materno em nossa região, 
além de estar enganjado em 
todos os congressos e 
seminários promovidos em 
nossa cidade, tanto é que já 
vai estar promovendo nos 

primeiro simpósio sobre 
Pediatria em Imperatriz, com 
palestrantes renomados. 

Vacas Magras 

Os comerciantes de 
Imperatriz estão preocupados 
com as vendas de final de ano, 
em virtude das recentes 
medidads adotadas pelo 
Governo Federal, tudo indica 
que o comercio vai sofrer uma 
baixa muito grande com 
relação ao ano passado, o 
consumidor está afastando-se 
das compras a prazo por 
temerem os juros altos que 
estão sendo praticados em 
todo o Brasil. A Mídia 
eletrônica está sendo bastante 
procurada para tentar 
reverter este quadro que ora 
st" apresenta, muitos já estão 
com o estoque garantido , 
parece que o natal dos 
comerciantes este ano não 
será dos melhores, como st" 
diz na gíria , as vendas estão 
em épocas de vacas magras, 
somente a publicidade pode 
engordar o rebanho, é 
verdade  

Entrelinhas 

Começa hoje as 8 horas na Gamara Municipal de i 
Imperatriz. com abertura feita pelo Prefeito Municipal Udon i 
Marques o Primeiro Seminário sobre violência. A verdade i 
é que nesta «ova administração tendo a frente o Vererador 
Walmir Izidio, a Gamara começa a resgatar a sua 
credibilidade Junto a população, durante este ano, várias 
sessões públicas foram realizadas, além de seminários e 
congressos, vale a pena conferir este tema que é de 
ínndamental importância para toda a comunidade. O 
seminário inicia boje e vai até amanhã, a comunidade deve 
prestigiar este grande acontecimento. 

A comercial Bingo está atraindo diariamente novos 
adeptos, vários seguiraentos da sociedade está prestigiando 
esta nova onda em nossa cidade, váíke ressaltar que o jogo 
de bingo é uma verdacira terapia, e voce pode apostar 
somente 20 centavos, e se divertir até chegar o sono. A 
comercial bingo abre de segunda a domingo apartir das 18 
horas, e fica localizado na Godofredo Viana com Dorgivai 
Pinheiro de Souza. 

Repereute em nossa cidade o acidente envolvendo um 
Advogado que atrofiou um moto taxista deixando como; 
saldo a morte de uma senhora de nome Marlene Silva Souza; 
de 32 anos. O Advogado envonvkio é Glenber Guimarães 
júnior inerito na OAB de Brasilia que estaria prestando seus 
serviços profissionais em São Diis<lo Maranhão, oeausídíco 
apos ser preso foi liberado pelas autoridades. 

Exército comemora Dia da Bandeira e 

entrega diploma " Amigos do Exército" 

Ontem, 19, por ocasião 
■da passagem do Dia da 
Bandeira, o Quinquagésimo 
Batalhão de Infantaria e 
Selva (50° Bis ) desenvolveu 
extensa programação, com 
as presenças de 
autoridades, empresários, 
professores e estudantes. 

O secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
do Município, Edmilson 
Sanches, representou o 
prefeito Ildon Marques que, 
apesar de ter sido 
convidado para prestigiar a 
solenidade, não pode 
comparecer em virtude de 
encontrar-se cm Belém do 
Pará, em reunião da 
Superintendência de 
Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudara). 

A programação foi 
coordenada pelo tenente- 
coronel Diógenes Dantas, 
comandante do 50 Bis. 

Inicialmente, houve 
apresentação da tropa e, 
logo em seguida, foi feito o 
hasteamento do Pavilhão da 
Bandeira Nacional, evento 
bastante aplaudido pelo 

público presente. 
Houve a execução do 

Hino Nacional, do Soldado 
e da Bandeira, com letra de 
Olavo Bilac e música dc 
Francisco Bandeira. 

O secretário dos 
Desportos e do Lazer, 
Valdeci Ferreira, também 
compareceu ao Quartel do 
50° Bis e disse tratar-se de 
"um acontecimento que, 
destaca o papel do Exército 
Brasileiro na vida da 
c o m u n i d a d e 
imperatrizense". 

Também foi entregue o 
diploma "Amigos do 
Batalhão", criado pelo 
Ministério do Exército 
como forma de reconhecer 
o apoio de empresários, 
políticos e representantes 
de entidades de classe ao 
trabalho que a corporação 
exerce dentro da sociedade 
a qual está inserida. 

O pediatra Vitorio 
Carvalho, um dos 
agraciados com o diploma 
"Amigos do Batalhão", 
afirmou que o 50° Bis tem 
realizado um papel 
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Comemoração do Dia da Bandeira movimentou õ()" BIS 

preponderante era benefício Exército em nossa cidade", dado pela 
Finalizando, o tenente- 

coronel Diógenes Dantas 
ressaltou que "era uma 
forma de agradecer o apoio 

Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital 

O seu líder diário 

do crescimento di 
Imperatriz. "Tenho 
participado ativamente das 
atividades executadas pelo 

comunidade 
dentro das ações que vem 
colocando em prática, além 
de aproximar o 5()Q Bis dos 
imperatrizenses". 

^ O Jornal Capital é uma publicação do 
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Eucaliptocultura gera desagregação e latifúndio 

A denúncia é de órgão ambientalistas e de defesa dos trabalhadores 

A chamada região do 
Carajás tem se destaeado 
como área prioritária para a 
instalação de inúmeras plantas 
industriais e projetos minero- 
metalúrgicos, de extração de 
madeira, de reflorestamento 
e produção de celulose, entre 
outras, com graves 
conseqüências para as 
populações tradicionais, tanto 
camponesas quanto 
indígenas. 

Nessa região sobressai a 
chamada área de influência da 
Estrada de Ferro Carajás", 
cujo território envolve l SOkm 
de cada lado da ferrovia, da 
Serrados Carajás, no Pará, ao 
Porto do Itaqui. no Maranhão. 

A plantação da 
monocultura de eucalipto na 
região leve seu principio na 
elaboração do programa Pólos 
Florestais da Amazônia 
Brasileira, lançado por 
Fernando Collor às vésperas 
da FCO-92 implantado na 
área de influência da Estrada 
de Ferro Carajás. O programa 
visava assegurar o 

abastecimento de matéria- 
prima às indústria de celulose 
a serem instaladas. A 
estimativa (Ta o cultivo de 1 
milhão de hectares, ao longo 
de 10 anos. para o consumo 
de no mínimo 10 fábricas de 
celulose, cada uma com 
capacidade para 420 mil 
toneladas/ano. 

A primeira fábrica a 
efetivamente se fazer 
presente na região foi a 
Celmar- Celulose do 
Maranhão S.A que se instalou 
na cidade de Imperatriz em 
1992. A empresa está 
eonstiluindo um dos maiores 
latifúndios na área da Pré- 
Amazón ia. formando 
enormes cultivos de 
eucaliptos e provocando, 
segundo ambieltalistas e 
l rabal h adores rurais, 
problemas ambientais na 
região. 

O investimento é de l !S$ 1 
bilhão e os planos da empresa 
indicam que ahábrica deverá 
começar a funcionar em 2001. 

Entre os impactos 

identificados por 
ambientalistas e sindicalistas 
estão a elevação do valor da 
terra; estímulo ã venda de 
terras e exôdo rural; 
concentração das terras; 
agravamento das questões 
sociais, dado o crescimento 
das áreas urbanas. 

Na região do Baixo 
Parnaíba, o problema, 
segundo denúncias de órgãos 
como a Cáritas, Centru, Meb 
e outros, tem contornos ainda 
mais grave. Embora o plantio 
de eucalipto seja superior ao 
existente na região Tocantina. 
e anterior à implantação do 
Programa Pólos Florestais, 
não há um acompanhamento 
oficial da implantação da 
monocultura, conforme 
preconiza a legislação. 

Os pontos mais graves, no 
caso do Baixo Parnaíba, 
segundo o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de João 
Lisboa, são a concentração da 
terra; a presença das 
empresas reflorestadoras 
encobre na verdade a 
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Exôdo rural é conseqüência da eucaliptocultura" afirmam ambientalistas 

formação de novos latifúndios; 
as terras dos pequenos 
produtores estão sendo 
englobadas de forma 
"fraudulenta", ou compradas 

por valores irrisórios; 
desagregação da economia 
regional, o que gera levas de 
migrantes; a falta de controle, 
de fiscalização, dé estudos 

sobre a implantação desses 
projetos de reflorestamento 
com aucalipto representa uma 
ameaça ao desenvolvimento 
sustentável da região. 

Agricultura familiar e eucaliptocultura são temas de encontro 

a 
As discussões começam hoje e se estendem até a amanhã no Centro Anajás, e contarão cora a presença 

de trabalhadores e entidades de outras regiões do país 

O 
» 

EXPRESSO AÇAILÀNDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha F requência 

Á 

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 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda c quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terçq 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Lisboa participa do encontro 

Preocupados com a 
magnitude e com os impactos 
sociais e ambientais dessas 
transformações, diferentes 
entidades vêm promovendo 
uma série de iniciativas, 
objetivando discuti-las 
amplamente e encontrar 
alternativas. 

A realização do seminário 
sobre eucalipto na Amazônia 
Oriental é o resultado desse 
esforço coletivo. 

Fm 1992 diversas entidades 
do Paráe Maranhão, através do 
Poruin f arajas. desencadearam 
um processo de articulação dos 
grupos sociais atingidos pelos 
programas e projetos, de modo 
a discutir os problemas e a 
propor soluções. 

F foi na busca dessas 
soluções que o Centru, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
João Lisboa. Sindicato 
Trabalhadores Rurais de 

Açailândia, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Imperatriz, C ooperalivas 
Agroextrativista de João I isboa. 
Cooperativa Agroextrativista de 
Imperatriz, Meb, Cáritas e o 
Senalba em parceria com o 
Fórum Carajás programaram 
para os dias 20 e 21 no Centro 
Anajás. 

O encontro cujo tema central, 
é a "Agricultura familiar frente 

à exjiansão da eucalij itocultura na 
Amazônia Oriental, está previsto 
1 «ira ser aberto às 08:00 da manhã 
com a seguinte programação: 

Das 08:00 às 09:30-Abertura 
solene; 

Das 09:30 às 12:00- 
Apresenlação das problemáticas 
pelas organizações locais 
(Centru, Fetaema, MST, CUT, 
STR'S); 

Das 14:30 às 10:30 - Mesas 
temáticas onde serão abordados 
temas como Condições de 

trabalho eucaliptocultora, com a 
participação de trabalhadores de 
empresas de celulose de Minas 
Gerais, Espírito Santo, 
Imperatriz e do Pará; Questão 
ambiental X Eucaliptocultura. 
com Ibama, MA, Secretaria da 
Amazônia Legal, Centro de 
Trabalho Indígena e 
especialistas em meio ambiente; 
e por fim, Agricultura Familiar 
frente à expansão da 
eucaliptocultura, com 
Cooperativas, Comunidade 
Solidária, BNDES, Pronaf. 

Para o dia 21. sexta-feira, a 
programação incluirá os temas 
Perspectivas da agricultura 
familiar frente à expansão da 
eucaliptocultura; Rodada de 
discussão com empresas, 
Municípios v Estados. Para a 
parle da tarde, continuação da 
rodada de discussão com órgãos 
nacionais. O encontro deve ser 
concluído porvoltadas 17:30. 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Disbil 

Antárctica 

Uma Paixão Nacional 

Troféus Magno 

Verdadeiras obras de arte 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Regino 
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De bem 
com a vida 

A aprescnladora Ana 
Maria Braga da Rceord, 
parece que eslá sempre de 
bem com a vida. 

Seu alto astral e 
contagiante e realmente ííiz 
muito bem para quem a 
assiste. Nos seus dois 
programas (da é 
simplesmente demais e não 
perde o pique. 

A maneira como Ana 
Maria se comporta diante 
das càmeras. com 

tMÍfcnatural idade e 

espontaneidade, faz dela uma 
das melhores no gênero, sendo 
até imitada por muitas. Quem 
sabe fazer direito e sempre 
copiado e isso engrandece 
ainda mais. 

Nota 
zero 

Para o programa "A Vila do 
Tiririca", da Rede Manchete. 
Recheado de bobagens e com 
um palavreado que não dá para 
ouvir, essa nova investida da 
Hmissorapode ser considerada 
como um grande1 erro. 

Observe você que a vila do 

tiririca ê basicamente um 
programa infantil, imaginem se 
não fosse. Eu pessoalmente 
aconselho aos pais não 
deixarem seus filhos assistirem 
esse tipo de coisa, porque além 
de não aprenderem nada de 
produtivo, ainda vão sair 
perturbados das idéias, já que é 
natural nas crianças se 
envolverem com o que vêem na 
televisão. 

Não posso nem imaginar 
como é que a Manchete chegou 
a conclusão que o Tiririca 
poderia ser titular de um 
programa de TV. 

Apelo de 
fim de ano 

As estações de Rádio e TV 
de Imperatriz já começam apor 
no ar comerciais envolvendo as 
festas natalinas. Como acontece 
todos os anos, nesse período a 

gente começa a sentir aquele 
clima de final de ano, natal, festa, 
de confraternização, enfim os 
apelos da propaganda fazem as 
pessoas se sentirem diferentes, 
talvez até mais motivadas à 
comprar mesmo com a crise 
que afeta o país. li o tal do 
capitalismo refletido ao vivo e a 
cores nas telas o em alto e bom 
som no rádio, li como diz o 
ditado: a propaganda é a alma 
do negócio, ainda mais 
acompanhada do espírito de 
natal como neste caso. Não há 
quem resista! 

E isto é apenas o começo, 
afinal muito Papai Noel. 
músicas, bolinhas coloridas e 
luzes piscando ainda vão 
aparecer para convencer o 
consumidor. 

Parabéns 
para você 

Meus sinceros desejos de 
felicidades sempre, vão hoje 
para o amigo Orlando 
Menezes, que nesta data faz 
mais um ano de vida. 

Quantos anos eu não sei. e 
se soubesse não diria aos que 
estão nesse momento 
doidinhos para saber. 

O Orlando é uma figura 
muito querida em nosso meio 
e eu em particular tenho muita 
admiração por sua pessoa, não 
somente pelo profissional que 
é, mas, e sobretudo pelo ser 
humano maravilhoso que 
sempre demonstrou ser. 

O que eu viesse a escrever 
aqui, com certeza não seria 
suficiente para expressar o 
quanto desejo de bom para 
meu querido Orlando 
Menezes, que graças a Deus 
está de volta ao nosso convívio. 

Os parabéns são de toda a 

T 
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equipe que forma o Sistema 
TucamVs. 

Um dedinho 
de prosa 

E o que pretendo ter 
com o Jaldene Nunes da 
próxima vez que o vir. Esse 
menino anda muito 
apressado ultimamente e 
nunca tem tempo para bater 
um papinho com os colegas. 

Toda vez que nos 
cruzamos ele tem um 
compromisso inadiável para 
cumprir e nossa conversa 
não passa de um "como vai 
você, ou há quanto tempo?". 

Acho que tem alguma 
coisa errada nessa história. 
Será que ser Assessor de 
Comunicação da Prefeitura 
prende tanto assim, ou é 
algum outro motivo? 
Pretendo descobrir logo. 

Aries ir 
Gêmeos 

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

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

Leão 

Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e 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. 

Câncer Virgem 
rri 

Sagitário 

Plutão 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. 

Aquário 

Escorpião Capricórnio 

St ia caj «cidade de 1 raballi< > 
(sta st m k !< > rt i"( >rça( Ia i tor I 'lutai >, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
[entendê-los melhor. 

O poder regenerativo do 
seu organismo está em alta. 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutão e Vênus 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. 

xVW 
✓WA 

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

P Q Peixes 

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

DE VHP/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 

05:00 Igreja da Graça 
OthOO Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07;!)0 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:!>0Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:20 Grafit Vídeo Music 
1 5:00 Programa II 
10:00 Supermarket 
10:20 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:1 0 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:20Faixa Nobre do 
Esporte 
22:20 Cine Slar 
00:20 Jornal da Noite 

^ TV 

Capital 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 () Agente G 
09:20 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- F' Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2iJ Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra de Vida 
02:20 Jesus Verdade 

Canal n TV 

/ Difusora I 0 Mirante 

Rádio CapHal. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adãms 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
22:45 Jornal do SR T 
00:00 Jõ Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade Aler- 

ta, um pro- 

grama polê- 

mico que é 

líder de au- 

diência. Na 

TV Capital 

de segunda 

a sábado a 

partir das 

07h00. 

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

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

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

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

i 
Umes em VHS; S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

ProÔHção de áudio editado por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: /21-48/8 - Imperatriz - MA 
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Seminário prepara multiplicadores de DSTs 

Acontece no próximo dia oito 
de dezembro de 1997 em 
Imperatriz, um seminário para 
multiplicadores de DST 's ( 
doenças sexualmente 
transmissíveis ) e Aids. O 
seminário será coordenado pelo 
o medico Pedro Mario Lemos, 
que esta trabalhando 
intensamente nos preparativos 
para o evento. O seminário e 
destinados a voluntários que 
desejam trabalhar como 
multiplicadores de informações 

O evento previsto para o dia 08. será coordenado pelo médico Pedro Mário 

juntos a comunidade, empresas, 
escolas e entidades. Segundo 
números apresentados pelos 
órgãos responsáveis pólo 
controle de doenças da cidade, 
Imperatriz chega a possuir cerca 
de aproximadamente 15:000 
portadores do vírus HIY. O 
objetivo principal e em formar 
multiplicadores para qüe possam 
posteriormente ministrar outros 
seminaristas á outras pessoas, 
a idéia e atingir as escolas 
publicas e particulares. 

E dando seqüência as 
campanhas que combatem as 
maiorias.das enfermidades da 
nossa sociedade, mais uma 
campanha que foi lançada em 
Imperatriz obteve um sucesso 
esperado, trata-se da campanha 
de combate a surdez. A 
informação, e de que a 
campanha conseguiu obter um 
resultado positivo em todos os 
aspectos em Imperatriz. Mais de 
300 pessoas foram atendidas 
durante os três dias. O medico 

Ubirajara Pereira Filho fez um 
balanço positivo da primeira 
semana da campanha de 
combate a surdez realizada em 
Imperatriz nos dias 06 a 08 de 
novembro no Shopping Center 
Timbirade Imperatriz. Segundo 
o medico, a campanha foi 
idealizada há vários anos, mais 
só agora e que pode ser colocada 
em pratica, pela atual diretoria 
da sociedade brasileira de 
otologia com o apoio de outras 
entidades que são diretamente 

voltadas para o problema da 
surdez, que são (das: sociedade 
brasileira de otorrinolarintologia, 
fundação brasileira de 
otorrinolalarintologia e conselho 
federal de fonoaudiologia. A 
campanha teve como principal 
meta, educar e conscientizar o 
jkwo brasileiro j)ara o i )r(>blema 
da surdez, com vistas a sua 
prevenção, alem de alertar os 
órgãos públicos, envolvendo-os 
na questão e promovendo a 
consolidação da importância 

psico-social da surdez, como 
deficiência física. Em Imperatriz 
o trabalho aconteceu em 
parceria firmada com a 
prefeitura municipal de 
Imperatriz, através da secretaria 
de saúde do município que doou 
um audiômetro, aparelho que e 
usado para diagnosticar os 
problemas auditivos. Durante o 
evento foram atendidas 321 
pessoas e realizadas mais de 
setenta e nove triagens 
audiométricas. 

Dias da rede pública investem 

no turismo maranhense 

O turismo vai escola orientar 
os alunos a partir do primeiro 
grau, mais de dez mil crianças 
serão beneficiadas, segundo 
afirma Katia lima, presidente da 
Maratur. Ela ressaltou que o 
maior objetivo e repassar aos 
alunos a importância do turismo, 
a importância de conhecer a 
história do Maranhão, de 
conhecer os recursos naturais 
do Estado do Maranhão, para 
que a gente possa divulgar e 
preservar e ainda, apresentar o 
Maranhao aos nossos turistas 
quando vão a Capital, São Luis. 

O objetivo e conscientizar e sensibilizar os professores a investirem no turismo 

Katia Lima, disse ainda que o 
objetivo, agora e conscientização 
e sensibilização dos professores 
que serão grandes parceiros nas 
escolas, eles e que repassarão 
dentro das escolas disciplinas já 
ministradas na rede publica as 
aulas de turismos de meio- 
ambiente, de cultura popular 
para as crianças, e fazendo essa 
interligação do que as crianças 
vêem nas escolas, por exemplo; 
História, Geografia e outras, 
aquilo que agente quer que elas 
percebam do relacionamento, 
por exemplo, história com a 

fundação do centro histórico da 
capital, Sao Luis. Os rios, a 
importância deles para o turismo 
alem da importância geográfica 
econômica, a importância para o 
turismo também . Então, a 
presidente da Maratur, disse 
ainda que aguarda a 
sensibilização dos professores, 
numa próxima etapa. Janeiro, 
depois das ferias dos 
professores, a maratur vai entrar 
com treinamento realmente 
fazendo disciplinar e disciplina 
falando do turismo em cada uma 
das áreas que a gente acha que 

e importante que seja colocada 
para as crianças e a | )ar tir (lo mês 
de marco, começa o trabalho, 
quer dizer, a parte extra- 
curricular de resixmsabilidade da 
maratur nas escolas. Existem 
outros detalhes do projeto. O 
objetivo realmente e 
conscientizar, falar da 
importância , inclusive ate 
oferecer uma oportunidade 
diferente de trabalho para as 
crianças, mostrar as nossas 
crianças, que o trabalho nosso, 
e de informar o que já existe no 
mercado, que devem ter 

Ibama publica 

atividades que desenvolva o 
turismo. O que se quer e que 
dentro da secretaria de 
educação, queiram nossa 
parceria nesse projeto. Ele vai 
apresentar dentro das disciplinas 
já existente, a questão turismo. 
A maratur, entra também, em 
parceria com a secretaria de 
educação, e a Embratur, que 
esta colocando o custo financeiro 
no projeto, e ainda entra com a 
parte lúdica da brincadeira na 
escola, levando o outro lado da 
sensibilidade, capitando a 
criança para que ela se 

incentive a trabalhar com o 
turismo, a falar de turismo e 
numa terceira etapa, se entra 
com uma campanha, de 
conscientização, através da 
mídia, impressa e eletrônic- 
quer dizer , para as crianças, 
quando olharem, dizerem, 
"olha eu vi n minha escola" e 
dai então levar os pais a falar 
de turismo. O objetivo e que 
haja, um envolvimento em 
todo o Maranhão na questão 
de turismo, acrescentou 
Katia Lima, presidente da 
Maratur. 

da Piracema no rio Tocantins 

Emapa e Banco do 

Nordeste firmam convênio 

Recursos serão destinados a aquisição 

de equipamentos tecnológicos 

O Banco do Nordeste e 
a empresa maranhense de 
pesquisa Agropecuária ( 
Emapa) firmaram convênio 
no valor de 15,8 milhões 
para implantação de um 
laboratório de tecnologia 
agroindustrial alimentar. A 
montagem do laboratório 
contribuirá para o 
desenvolvimento dos 
processos agroindustriais 
no Estado do Maranhão, 
agregando valores a 
produção e elevando a 
renda dos agricultores. 
Assinou o convênio, o 
superintendente regional 
do banco do nordeste no 
Maranhão e Piaui, 
Adalberto Felipe da Cruz 
e diretor presidente em 

exercício da empresa 
maranhense de pesquisas 
agropecuárias, Marcos 
Aurélio Martins, oriundos 
do fundo de 
desenvolvimento 
científico e tecnológico , o 
Fundeei; os recursos 
concedidos a fundos 
perdidos pelo Banco do 
Nordeste, a emapa 
destinam-sé a aquisição 
de equipamentos e 
material de consumo e 
serviços de terceiros. O 
banco financia 71% das 
despesas referentes a 
instalações do 
laboratório da Emapa, 
que participa com 
recursos próprios da 
ordem de 6,8 mil reais. 

Começa no |iróximo dia 01 de 
dezembro de 1997, o período da 
piracema no rio tocantiífs. A 
portaria nesse sentido já foi 
publicada pelo o Ibama, (instituto 
brasileiro do meio ambiente) 
I Xirantetrês meses os pescadores 
profissionais de Imperatriz, 
receberão subsídios do governo 
Federal, a titulo de ajuda de custo. 
O órgão também fará uma 
campanha, de conscientização. 
Para o diretor do Ibama, Paulo 

Almeida, e de suam importância, 
queos pescadores entendam que 
a piracema, época de desova dos 
peixes, servira de futuro para 
garantir o equilíbrio ecológico do 
rio tocantins. A portaria já foi 
publicada e o j xriixloestij inladofoi 
coincidentemente o mesmo do íuio 
passado, que foi de primeiro de 
dezembro a 28 de fevereiro. O 
diretor do Ibama, adiantou que a 
equipe do órgão já estão se 
pre| «rando | «ira a apreensã(> (los 

produtos, ou seja, os peixes 
pescados fora da ordem, haverá 
uma reunião com os pescadores 
colonizados no sentido de 
conscientizá-los sobre o 
cumprimento da portaria e 
também através dessa reunião 
escutar os pescadores sobre 
algumas reinvindicações que eles 
tem com relação ao trabalho do 
Ibama nesse período. Paulo 
Almeida, explicou ainda que, 
durante esse período, e alíerto 

uma excessao para os pescadores 
que pescam | tara se alimentarem, 
então nesse caso, fica 
rigorosamente proibido, a pesca 
com redes e tarrafas. para os 
infratores, duros castigos lhe são 
impostos. 

O diretor do Ibama, Paulo 
Almeida, diz que os pescadores a 
exemplo do anos anteriores, estão 
c< msdentes (Je que nesta éj x x a nã( > 
poderão comercializar o produto, 
nocasoos|HÍxes. 

Foi apr< «."iíkqjek cantara t le 
vereadores; o presto < k- lei que 
pro&e p u so comum do povo 
fumar em-recintos fechados 
como: repartições, ciuemas, 

' teatros/hospitais, lanchonetes, 
restaurantes, casas tleshows 
ei ransporí es coletivos. Opro- 
jeto obriga a c riaçáo de locais 
apropriados e separados mm 
lâacas avisos para os furaam 
(es e não fumantes. Os estabe- 
lecimentos ficam obrigados a i 
cobrar comj/or lamento indivi-: 
d«a1 a cumprir eom as normas 
comf^ete eomalei cm vigor. 

Após o projeto requerido e de 
autoria do vereador Afimatéia 
Pessoa entrar em vígoraçào, ficai 
estabelecido ao fumante quan- 
do se encontrarem fecais ou re- 
cintos dc grande movimentos, 
ser conduzido com cortezia é 
urbanidade m fecal tndirado sem 
nenhum coustrangimeuto ou 
discriminação por parle <fes p< 

ismo em lugares fechados 

mentos c ou quem estiver fezen- 
do o atendimento no recinto.; 
Fica proibido o uso de qualquer 
tipo th- cigarros ou charutos no 

inierior d(>s iransfxrrtes colete 
vos urbanos O náocumprimeiv 
todesta norma jx>r parte do usn- i 
ário de que trala-se, será consê! 
derado falta grave e jxxkrá ser i 
punido com; Ser chamado a aten- 
ção. ou ser convidado a descer; 
do transporte qneo conduz. Fica 
também estabelecido a coinia- 
tência do executivo através d 
orgaos competentes, criar e es 
íipular valores das multas a}>lica- i 
das peb úifringeacia desta lei. O 
{ wmIít executivo fica enrarrt^ga- i 
do a fazer a fiscalização nos lo- ^ 
cais onde e proibido o uso dó d- 

garros. Oisíahelecituenlo que 
desobedecer a lei que proíbe o 
uso de cigarros, ou seja, que 
forpego jViirocinaiKloeusode 
fumantes e ate deixando-os 
THu-mnmx tT no local e Mo <:o- 
locattdíHW cm um fecal es^H <> 
fieo conforme já Joi nu-ncionít- 
do, será cunsidenido falta gra- 
ve implicando no completo le- 
«hameuto do estabelecimento> 

" áçâodc multas. Ahistó- 
riã dã saúde lem mostrado os 
efeitos eocivos do fumo e ai 
açao desvãtãdora que ele cau-i 
sanas jícssoas. 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 7216222 
ONDE SEI FARDAMENTO CESTA MENOS 

Aceitamos 
encomendas 

, BLUSAS E SHORTS 

Rua Corioktíio 
Md homem, 451 - Centro 

1 rox. Bernardo S-âyàn - 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

Credenciada pelo Detran-MA e (D1 

Ciretran). Habilitarão. Aulas Práticas e 

Jeóricas, renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: Homero e Franco 

üua C eará, 1133 - Mercadinho 

CeL Manoel Bandeira - Centro 

Imperatriz - MA 

Fones: (O^S) 721-2 11 Ó CeL (098) 977- 3245 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Tiovaé àewídmcà *1 
é 

O precedo lembeou em setv dIscueso ejive o CoiALjeesso 

Publico á. eousli+uciouol. "^A íSousfduiçõo e uosso 

uoide. 3uus liul\as oeieu+om poro o ocer+Oy suos 

eu+re-liul\os oleriom poro o preço elo erro, o peso elo 

Lei. y\Jos muuieípiosy ecvbe 00 prejelio o dever ojieiol *.• 

o exemplo inorol ele etvi 1 aprir e jev^er eumpriiA o 

ídor\s+i+uiçõo"y disse. (S eorvliuuou... "X^esse modo, 

ou+orl^ei o reoli^oçõo elo eorveurso. Sou do opiuiõo ele 

ejue os eorveursos públicos, sejom eles poro suprir 

rveeessldodes em órpõos ejoveruomeufois ou uo 

iuieió+ivo privodo, os eoueursos livres e demoerolieos, 

repito, soo olovoueodores de ejuolieloele, sobreluelo ue» 

odmiuislroçõo publico hauuÍcípol, estoduol e |ederol. 

Foto: Pinheiro 
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Çdvtfan, tte 'pcvtoí *1 

pois elo recepçoo oos uovos servidores, Lidou 

yV\e\rejues reuuiu secretdrios, \/eree\doiAes e euniejos uum 

joutor iu|ormol uo restouroute T~orol. (Sutre os 

couvidodos estovom o promotor e ossessor cbe|e do 

P rocurodorio LXerol do Sstoelo, y\utouio do L ive e o 

presideute (em exercício), reepouol elo P/VAPB, Pemi 

Pi beiro. y\)o |oto ele oporece em compembio elo 

secretorio ele (Sstoelo lIo L\elmiuistroçÕo, Luciouo 

yVXoreiro. 
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Mo joto, o secretorio ele PlouejeAineuto elo /váuuicípio, 

Oliveiivi e o presieleute reejiouol (em exercício) 

elo PyMT^B, PenAÍ Ribeiro 
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Tfamé úenvidone& W 

blm semiuório com ev porlicipoçoo ele secretórios 

muuicipois e ele Sstoelo, ctlem ele persouolidodes do 

pol ít ic l\ mcA roube use e tocouliuo, morcou uo ultimo 

se Xto-jeiro, (07), o iuício de\ vielo projissiouol ele uovos 

serxVelores elo yXAiAuicípio ele Pmperotriz. O eveuto for 

oberto pelo prefeito Lidou yV\ore|ues. M^ foto, ele 

oporece eutre o secretorio ele (Sstodo do 

yAdmiuistroçõo, LlicÍouo /vXoreiro e o vereoelor Rui 

Poro o. 

• t 

et 

yMo próximo dia 29, o amigo 3cmas Ribairo 

esfara promoveudo a famosa Peijoada Saciety 

acoutecera uo Restaurau+e Rlaap Rlour, (Som 

muito pagode. ^Adquira sua 

camiseta e participe. 

Ate 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

£*EPr i Excelência em educação infantil. 

í^t^í r> Cm-* • » L//? 98 Laboratório de informática para crianças. 

m 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

ÍW;::; 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 
r - 

one: (098) 738-4194 

5 
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Aumento 
nas vendas 

Mesmo com o pacote 
do governo FHC, as lojas 
de eletrodomésticos (!(> 
Imperatriz continuam 
recebendo um grande 
número de clientes. Pelo 
visto, o imperatrizense 
não st* abalou com as 
medidas anunciadas. 

Arrempendimento 
Uma exibição em nível 

nacional me chamou 
bastante a atenção na 
tarde de ontem. Um 
Candango, se mostrando 
preocupado com o débito 
de um aparelho de som e 
uma TV em cores, foi até 
a loja que tinha efetuado 
as compras e devolveu os 
objetos. De acordo com o 
cliente, foi bem melhor 
devolver os objetos do que 
ficar pagando um juro 
absurdo. 

Jomar 
Fernandes 

O líder do PT na região 
locantina Jomar 
Fernandes, vem agindo 
como de praxe, ou seja, 
falandoe agindo mais. 
Jomar, vem participando 
de vários encontros com 

lideranças, grupo de 
jovens, movimentos e 
outros. 

Candidato a deputado 
estadual pelo PT, ele vem 
tentando manter suas 
bases. 

Faltou 
entrosamento 

O Cavalo de Aço perdeu 
de 2x0 para o Moto 
Clube, em partida válida 

pelas semi-finais do 
Campeonato Maranhense 
versão 97. Com a vitória o 
time motense se isolou na 
liderança do competição 
com 10 (dez) pontos 
ganhos. Mesmo perdendo, 
a Sociedade Atlética 
Imperatriz mostrou muita 
garra em campo. 

Esforço 
O jornalista William 

Marinho que vem sofrendo 
presões dos próprios 
companheiros da área tem 
mostrado bastante esforço 
para garantir a presença da 
Sociedade Atlética 
Imperatriz (e da cidade de 
Imperatriz) em nível 
nacional, ou seja, na Copa 
Brasil, do próximo ano. 
Agora só falta o apoio as 
autoridades. Vamos lá 
Ildào! 

Silêncio 
Tudo indica que a cidade 

de Montes Altos vem sendo 
governada com muito êxito 
pela prefeita Patrícia 
Castilho. Os demandos que 
vem ocorrendo em 
Açailándia, Senador La 
Rocque, São Francisco do 
Brejão, Cidelândia, 
Governador Fdison Lobão e 
outros, parece que nao 
afetou a região de Montes 
Altos. Será que é a força 
indígena...? 

Silêncio II 
Outro silêncio verificado 

é com relação a confusão 
que ouve no Campeonato 
Amador de Imperatriz. Ale 
o fechamento desta edição 
a crônica esportiva local 
não sabia quem era o 

verdadeiro campeão da 
temporada. O único anúncio 
feito pela Liga 
Imperatrizense de Futebol 
foi com relação a retirada 
de cinco pontos da a 
Ajuvenlus Fsporle Clube. 

Sedei/Apa 
Apesar de serem muitos 

amigos e de pertencerem a 
mesma coligação, comenta- 
se nos meios jornalísticos 
que a Sedei (Valdecir 
Ferreira), deverar compor 
com o médico Apa nas 
eleições do ano que vem. 
Isto porque, se o vereador 
André Paulino, for eleito a 
deputado estadual, Ferreira 
deixarar de ser suplente e 
passarar a ser o titular de 
um assento no Palácio 
Dorgival Pinheiro de Souza. 
Tem lógica esta campanha. 
F lógico!!! 

Vende-se uma 

lanchonete em 

perfeito estado 

de conservação. 

Tratar no 

Simset Bulevar. 

Fone: 

TOI rroAA 
iúl - OOUU 

(lúnior) 

Deu na Imprensa 

Projeto de lei do senador Jefferson 

Péres (PSDB-AM) estabelecendo 

que todo concurso público será 

realizado por uma entidade 

independente do órgão que deseja 

contratar o servidor foi encaminhado 

a Câmara dos Deputados. Deu no Jornal do Senado 
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Virgem que riqueza II 

ImPeRaTrlz SoMos NóS? 

Então manda vê...! 

Apa continua do pique de Campaign... 

Sempre em forma. E candid! 

Na briga dos machões...Só deu Roberto Oliveira. 

Jaldene Nunes deu uma força pra galera... 

Pimpão... 

E por falar em Show... 

0 Campeonato Maranhense de Futebol 97... 

Esta dando um show de bagunça. 

E no pique da bagunça... 

0 Cavalo de Aço entrou na taca. 

Foi só o começo. Em São Luís, vai ser diferente. 

Vem ai a Feira dos Estados e Municípios. 

0 Mais querido tem três alternativas. 

Vencer 

Empatar. 

Ou perder! ' 

Não e um verdadeiro advinho! Palavras de Demerva! Moreno. 

La chegando a hora do Vule. (época do Nalal). 

Bom dia. 

Happy New! 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

•à~ 

'X-  

O s Fctn f cr s ;:Ví: Jiím Sn fa cr s 
Gosto - O Pensador 

Serralheiro 

Pintor de 

Vaqueiro 

N' ' .'iV v • 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio ^onseca 

E-Mail: drclesio @ aeronel.com.hr 

24h: 977-4426 

Exames especializados em: 
Analises Clinicas. Microbioiogia. Rotina Compii-ta. Cilopaloiugia. Dosagem 

Paternidade -DNS. Análise de Agua. Analise de Alimentos, Analises Toxicologicas 
Hormonais, leste 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SEbltAE^MA ENCERRA 

AMANhÃ CURSO SobRE 

ínícíação empresaríaL 

O escritório regioanl tio Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Kmpresas do Maranhão, encerra 
amanhã, em seu auditório no prédio do Posseidon Hotel, o 
curso intitulado "Iniciação Empresarial", onde o 
participante recebe ensinamentos e dicas básicas de "como 
criar e organizar uma empresa de sucesso". 

Outros cursos 

C) gerente do escritório regional do Sebrae, Antônio 
Ciarcès, informou também que dois cursos já estão 
definidos para Imperatriz. No período de 24 a 2cS deste mês, 
será ministrado um curso sobre "Eficácia nas Vendas", e 
de 15 a ES de dezembro, "Relações Humanas na Empresa". 

Os interessados já podem, inclusive, obter maiores 
informações pelo 722-2254. 

QuAlídAdE NO TURÍSIVIO 

Em relação ao curso "Qualidade no Atendimento nos 
SeiQ^os Turísticos", que seria realizado no final de 
outubro e foi adiado. Antônio Garcés, revela que o Sebrae 
deverá fixar uma nova data somente depois da realização 
das feiras programadas para dezembro. 

Mesmo assim, os interessados podem desde já obter 
informações pelo 722-2254. 

Quem eLa coNvidARÍA 

"Que político você convidaria para dividir seu roçado?" 
A pergunta foi feita à sem-terra mais bonita do Brasil, 

Débora Rodrigues, para a edição de Playboy deste mês. 
Eis sua resposta: 

"O ministro da Reforma Agrária. Raul Jungmann - com 
certeza. Tenho diferenças ideológicas com ele, não sei 
ainda dizer se o ministro é mesmo bom de reforma agrária, 
talvez não convidasse para invadir comigo um latifúndio 
improdutivo. Mas ele me parece um coroa com certas 

fe, 
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1 
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m 

m 

mm 

A AI f ERS ARI O - Quem também aniversaria hoje, 20, 
é o boa praça Anildo. Dono da "Banca do Jacaré", ali 
na Praça Brasil, em frente à Caixa Econômica Federal, 
nosso amigo Anildo estará durante todo o dia, 
recebendo as manifestações de amizade dos amigos, 
sem falar é claro, nos aconchegos dos familiares. Vale 
o registro com os nossos parabéns. Tim-tim. 

Hercodo- 

fúncLTiceíro- 

POUPANÇA 

Hoje 1,26% 

Amanhã.. 1,24% 

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

UfÍR (FecJeraI.) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97  R$09,11 

UÍR (EsiAduAl) 

Novembro/97 R$ 20.21 

UPC (FeòeraI) 

Novembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$1.16 

* Turismo RS 1.13 

* Comercial RS 1,10 

Cotações de 19.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 19.11.97 

RS ll,ii 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 RS. 120.00 

SaUrío FamíLía 

Novembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Humor 

Por que será que 

todamulher de canibal é 

desbocada? 

(Playboy/nov/97 nas 

bancas via Dimapi). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* José Luis de Sousa Travassos (Witte 

Martins) 

Aniversaria hoje e recebe os 

parabéns da ACII e do FEITO À MÃO 

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. 

qualidades. Quem eu não convidaria, de modo nenhum, é 
o prefeito de São Paulo, Celso Pitta. É um político sem 
personalidade e sem credibilidade. Gosto de homens 
firmes." 

GuÍA do pACOTE 

Entre tantas informações, dicas e sugestões, a 
reportagem de capa fala sobre "O Brasileiro após o 
Choque". 

Para os leitores que ainda não entenderam nada, a ISTOE 
Dinheiro está circulando com um encarte de 16 páginas, 
intitulado "Guia Prático do Pacote". 

São dicas preciosas sobre as 51 medidas fiscais baixadas 
pelo governo na semana passada. 

Vale conferir. 

ProFÍSSÍONaI libERAl 

Comemora-se hoje, 20, o Dia do Profissional Liberal 
Universitário Brasileiro. 

Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, 
sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

Mutuárío Fíxa d ata 

A Caixa Econômica Federal acaba de tomar uma 
resolução que atende antiga reivindicação dos mutuários 
da casa própria. 

A partir de agora, o mutuário poderá solicitar a mudança 
da data de quitação da prestação do imóvel, fixando-a para 
o dia do recebimento do seu salário. 

A medida entrou em vigor ontem. 

PROFISSJOAAL UBERAL ■ Através do Dr. Eli Oliveira, 
parabenizamos hoje, todos os profissionais liberais 
universitários brasileiros, com destaque especial para os 
amigos da região. Médico Psiquiatra, titular da Clínica de 
Psiquiatria de Imperatriz, o Dr. João EU Oliveira é um 
desses profissionais que dispensa comentários. A exemplo 
de tantos outros, da sua área e das demais, ele merece 
hoje o destaque, representando os profissionais liberais 
universitários de um modo geral. Vale o registro. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Vocc chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

Lm 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 Superintensivo 
1 mês de duração 2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para f "   r ~ ^ 

«wua ssass-r Fon6: 

^017."°' [ Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ Rua Simplicio Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

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

Servet 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I raboralorias c Atcndimcnlo á propriedade rurais SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOA. 

José Lopes do Gênio Mario dos Santos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinóóo Médica Veterinária 

CRMV/MR - 0 i ô V CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Caos 

'£ aterrorizante como se encontrava o Sairro Jardim América, 

nesta terça-feira tamanha escuridão das ruas, não existe um único 

poste que tenha um pingo de hiz púèfica e reahnente caótico a 

situação, mas continua na nossa continha, a fadonha ta?(a de 

duminaçãopúhíica. tDr. Jorge, socorro! 

Nem Halls, nem Mentex 

Um recado para a menina, Hoje triste, que acabou o namoro com 

aqueíe cara, também não menos triste, por causa do mau Habito 

deíe: o probbema não dá para íevar ninguém ao desespero. Todo 

mundo as vezes tem mau Hábito. 

9{ão existe dados precisos a respeito, mas corre entre os dentistas 

que de 20 a 50por cento dos pacien tes tem mau Hábito. 

Língua saburrosa, cáries, má Higienização, cirugias e lesões mucosa 

são alguns dos responsáveis por aquele cbeirinbo desagradável. Um 

conselbiopara eíe: vá ao dentista e abra seu coração. Depois, a 

boca. 

Feijoada tradicional 

A bja Uvíaçônica Juvino Ofiveira 46 convida toda a sociedade e 

famdiarespara comparecerem e saborearem a deliciosa feijoada, 

que será reaíizada no próximo dia 23-(domingo) na sua sede no 

Jardim Çíória, a frente do evento está a Undissima senhora Lúcia 

(Jihp inas). 'Prestigie. 

De realce 

* Aniversariou ontem a estonteante Iara Soares. A magna 

data foi comemorada in intimo com seu amado 'Eli 

Marinho... 

* Circulando pela capitaido Estado o empresário Carlos 

gadetti Jfa pauta assuntos fígados ao grupo, do quaíé 

presidente... 

* A Minas IBrasd, uma das mais antigas lojas da cidade, 

recebe grande pedido de roupasfashion para vestir as mais 

elegantes damas de nossa cidade, inclusive as Mulheres/97... 

* A politicagem rolou em voz alta nesta terça-feira na 

residência, da vereadora Aríete Cutrin. Por lá, muitos nomes 

de peso do Isgislativo. Dizem as línguas afiadas que tem 

vereador da situação prestes a romper com o executivo. 

ii 
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Soares, 

receberá 
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homenagem 

durante 

todo o dia 
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Tereza 'Brandão e sua fdfia fKfamiía em recente 

evento na Bízzaria Zeppetin 
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Wiíde dvfeío (Cl/lfp) ladeadapefc teu esposo 

Dr. Durais (CVfífD) e este coíunista 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha 

Kl A BONAIRE. 307 - FüftK (098) 738-1 086 - AVAILÂiVDiA 

R"'' ''•w'í:!" ü- • .■ ' • <!■« f.KDS) 7;l«. iks ■.Vmlmxlia V 
r f t L ^ 72-Vila llderaar-Foxie {09H) 738-1890-Açaiífindií» LOJAí Av. Heniardo Sayão, 1 780 ■ Centro - Fone (098) 738-1 900-Aeailandia-? 

CEV 65920-000 
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Orlando Menezes, um longo caminho 

Em 1976, um estudante do 
Centro Educacional do 
Maranhão "GEMA", no são 
Cristóvão, em São Luís foi 
convidado para fazer estágio no 
Programa Ribamar espetacular 
na Rádio Ribamar, apresentado 
por Franck Matos. Aos catorze 
após de idade ele iniciava como 
Repórter Mirim. De lá para cá 
o jovem que parecia não ter 
garra suficiente para ocupar o 
seu espaço deu a volta por cima 
e agora vê as coisas por outro 
ângulo e sabe que a cada dia 
vai adquirindo mais 
experiênciae aumentando seus 
conhecimentos. Agora aos 
trinta e cinco anos de idade, 
completados hoje, o garoto 
tímido nascido em Presidente 
Vargas Maranhão, aos vinte 
dias de Novembro de- 1962 se 
sênte seguro e sabe o que quer. 

Em entrevista ao Jornal 
Capital o Radialista Orlando 
Menezes fala da sua trajetória 
no rádio: 

JC: Quando você iniciou 
no rádio? 

ORLANDO - Em 1976 fui 
convidado a fazer parte de um 
programa de variedades na 
Rádio Ribamar em São Luís, 
aonde permaneci uma boa 
temporada. 

J Poi difícil seu início? 
OivlANDO - Enfrentei 

vários problemas por ser 

menor de idade e muitos 
profissionais da época 
contestavam meu trabalho 
porque acreditavam eles, que 
eu estava ocupando o lugar de 
um profissional 
desempregado, mas tive em 
Franck Matos, Marcelo 
Rodrigues, Mauro Campos (já 
falecido), Luciano Silva. Rui 
Dourado, Edvan Fonseca, 
Canarinho, Jairo Rodrigues, 
Roberto Nunes, Albino Soeiro, 
Juracy Vieira e muitos outros, 
que me apoiaram e me 
ensinaram muito, a força que 
precisava para continuar. 

JC: Em São Luís, quais 
as Emissoras que você já 
trabalhou? 

ORLANDO - Na Rádio 
Ribamar e depois tive 
passagem pelas Rádios 
Difusora. Educadora, Timbira 
e a extinta Gurüpi. 

JC: E fora de São Luís? 
ORLANDO - Cheguei em 

Imperatriz em 1964. e fui 
contratado pelo Marcelo 
Rodrigues, pessoa que eu 
admiro e tenho o maior 
respeito por entender que foi 
dele o maior apoio que eu já 
recebi na minha profissão, o 
Marcelo me contratou para a 
TVE, depois trabalhei na Rádio 
Imperatriz, na TV Alvorada. 
Nativa, CRC, além da Cultura 
EM e o Sistema Capital, onde 

estou atualmente e quero 
destacar o apoio recebido pelo 
Diretor Presidente do Sistema 
Conor Pires de Farias, que 
sempre foi um grande 
companheiro. Tive uma ligeira 
passagem por Santa Luzia, 
onde prestei serviços à Rádio 
Vanguarda e lá conquistei 
grandes amizades. 

JC: E ultimamente, o que 
você tem feito da sua vida? 

ORLANDO ■ Em 96, fui 
convidado para exercer as 
minhas funções na TV Cidade 
em Açailândia e atendendo a 
convite da Silvana Silvestre, 
aceitei e me transferi para lá, 
onde fiquei até agosto de 96. 
De lá me transferi para a Rádio 
Marcone FM, da qual fui 
afastado em dois de setembro 
de 97, por problemas políticos, 
e agora continuo morando lá, 
prestando Assessoria à 
Câmara Municipal e hoje 
estou fazendo o Cidade Agora, 
aqui na Capital. 

JC: Neste longo tempo 
no rádio você teve alguma 
decepção? 

ORLANDO - Com o rádio 
e televisão propriamente não, 
pois continuo fazendo porque 
gosto. As minhas decepções 
são com pessoas que sofrem 
críticas e não sabem aceitá-las 
e por isso, passam a perseguir 
a gente. Eu sou vítima de 

vários desses fatos porque 
sempre tive a honradez de 
dizer o que penso e em boa 
parte dos meus comentários 
ferem alguém e passam a me 
ler como inimigo, mas na 
verdade ê que ninguém sabe 
receber uma crítica, seja ela 
construt iva ou não. E por isso 

mesmo eu tenho sido 
perseguido por políticos, 
policiais e marginais, mas eu 
não ligo porque a vida 
continua e alguém tem que 
defender o povo e eu lenho 
feito o meu papel de radialista, 
colocando os fatos para a 
comunidade, doa a quem doer. 

JC: E que mensagem 
você deixaria para a 
comunidade? 

ORLANDO - Que não se 
cale diante dos fatos errados 
e busque a qualquer custo 
seus direitos, porque a medida 
em que a gente se cala a gente 
consente. 

Domingo Alegre 

Neste domingo o 

desafio é entre as 

escolas FREI MANOEL 

PROCOPIO E UNIDADE 

■m X~< 

m m 
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É na TV Capital 

☆ ☆☆ 

Pra quem _ 1 

você tira Cultural 

o chapéu 

INTEGRADA 

" Show de AWtlSENTAÇÃOí 

Calouros r<(ANCISCO AIMEIDA E 

EU EME FRANCA esportiva 

'áa e Jornal Capital 721 

Assine 2506 
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Contagem regressiva 

Tudo pronto para realização do Faber/97 

Inscrições terminam nesta sexta-feira. No sábado, a comissão de triagem escolherá os 

melhores trabalhos no Topos Restaurante 

Contagem regressiva para 
a realização do Festival 
Aberto Balneário Estância do 
Recreio. Trata-se do Faber/ 
97, que. será levado a efeito 
nas dependências do 
Balneário late Clube, 
localizado às margens do rio 
Tocantins, em Imperatriz. 

Ontem, visando detalhar os 
preparativos finais, a 
comissão organizadora esteve 
"reunida e colocou em pauta 
assuntos considerados da 
mais alta relevância. 

na oportunidade, fecharam 
apoio ao evento o 
Quinquagésimo Batalhão de 

Infantariae Selva (50° Bis), na 
pessoa do seu comandante, 
tenente-coronel Diógenes 
Dantas; Corpo de Bombeiros, 
com o major Robério 
(comandante); 3o Batalhão de 
Polícia Militar e major Alan 
Kardec, comandante da 1° 
Circunscrição Regional de 
Trânsito. 

A Ciretran ficará 
encarregada de fazer os 
serviços de cobertura na 
sinalização e orientação dos 
condutores de veículos da rua 
Dom Pedro 11 até as 
dependências do Bic. 

Ao 3° Batalhão de Polícia 

Militar responsabilizará-se em 
promover a segurança do 
local. 

O Corpo de Bombeiros 
instalará barracas 
permanentes durante os três 
dias em que o festival estará 
sendo desenvolvido. 

Ao Exército Brasileiro, por 
meio do 50° Bis, caberá, 
também, de cuidar da 
segurança pública no Bic, a 
fim de oferecer maior 
tranqüilidade aos artistas e ao 
público presente. 

Os ofícios enviados aos 
comandantes dessas 
corporações foram assinados 

FABER/97 

Ofício 001/97 

Ao Comandante da Polícia Militar de Imperatriz - 3- BPM 

Referente; Solicitação de cobertura policial para manter a paz e a ordem no 
Faber/97 

Sr. Comandante, 
Venho mui respeitosamente solicitai* de V. S-. os serviços de prevenção de segurança 

e ordem pública da brilhosa Polícia Miltar, em dar cobertura ao Faber/97, o maior 
festival de todos os tempos, consagrado o maior evento cuítural-musical de Imperatriz. 

Realização dias; 28, 29 e 30 de novembro nas dependências do BIC. Por entender 
que o objetivo da PM-MA, é contribuir na ordem e segurança pública de nosso 
Estado e de nossa cidade solicitamos a presença dessa corporação para melhor 
realização deste projeto cultural. 

No aguardo de ser atendido, 
Atenciosamente, 

f-R e n £ b i o o-1: 
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i &" - ■ I: Comissão Organizadora do Faber/97 
Conor Farias 

FABER/97 

Oficio 003/97 

Ao Comandante do Corpo de Bombeiro 
Major Robério 

Referente; Solicitação de cobertura do Corpo de Bombeiro para garantir a pre- 
venção de incêndio e tumulto no Faber/97 

Sr. Comandante, 
Venho mui respeitosamente solicitar de V. Sa. os serviços de prevenção de sinistros 

e intemperes e ordem social, com instalação de barracas permanentes durante os 
três dias do evento desta corporação em nossas dependências. 

Faber, o maior festival de todos os tempos, consagrado o maior evento cuítural- 
musical de Imperatriz. 

Realização' dias: 28, 29 e 30 de novembro nas dependências do BIC. Por entender 
que o objetivo da corporação do Corpo de Bombeiro do Maranhão, é contribuir com 
a ordem e a paz social e a hegemonia sócio-cultural da comunidade imperatrizense, 
diante do exposto solicitamos a presença dessa corporação para melhor realização 
deste projeto cultural. 
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No aguardo de ser atendido, 
Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do Faber/97 
Conor Farias 

e as cópias o leitor confere 
nesta matéria. Quer dizer, 
assim, que o Faber/97 conta 
com todo o apoio possível em 
termos de segurança. 

As inscrições serão 
encerradas nesta sexta-feira, 
21, e no dia seguinte, 22, a 
comissão de triagem 
escolherá os melhores 
trabalhos inscritos. 

A comissão organizadora 
informa que neste domingo, 
23, o Jornal Capital estará 
publicando uma página 
falando tudo sobre o maior 
festival de todos os tempos da 
Região Tocantina. "Estamos 

confiantes no sucesso do 
evento, principalmente em 
virtude do apoio que estamos 
tendo da comunidade 
imperatrizense", diz Conor 
Farias, principal articulador 
do Faber/97. 

0 som vai ser da melhor 
qualidade, tendo cm vista que 
ontem à tarde foi fechado 
contrato com a Banda ADL, 
que tocará durante as 
apresentações dos intérpretes 
classificados e das bandas 
Nova, Mel Com Terra e 
Magnús. "Lutamos no sentido 
de conseguirmos o melhor em 
termos de som e 

conseguimos. Sendo assim, o 
público pode ficar tranqüilo 
que a qualidade na parte de 
sonorização vai ser de 
primeira qualidade", 
argumenta Conor Farias. 

Serão entregues 10 troféus, 
sendo três para os primeiros 
classicados e o restante para 
a melhor letra e a melhor 
música. Os outros cinco serão 
oferecidos as pessoas e 
instituições que deram aval a 
realização do Faber/97. 

Os troféus foram doados 
pela fabricante Magnu's, de 
propriedade do tenente 
Martins. 

FABER/97 

Ofício 002/97 

Ao Comandante do 50- BIS 
Cel. Diógenes Dantas 

Referente: Solicitação de cobertura P. E. para manter a paz e a ordem no Faber/|« , 
97 

Sr. Comandante, 
Venho mui respeitosamente solicitar de V. S~. os serviços de segurança e ordem 

pública do brilhoso Exército Brasileiro, em dar cobertura ao Faber/97, o maior festival 
de todos os tempos, consagrado o maior evento cuítural-musical de Imperatriz. 

Realização dias: 28, 29 e 30 de novembro nas dependências do BIC. Por entender 
que o objetivo do Exército Brasileiro, é contribuir na participação sócio-cultural da 
comunidade brasileira, diante do exposto solicitamos a presença dessa corporação 
para melhor realização deste projeto cultural. 

No aguardo de ser atendido, 
• !< i ; Atenciosamente, 

7 • *: 
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Comissão Organizadora do Faber/97 

Conor Farias 
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4 FABER/97 

Ofício 004/97 

Ao Comandante do Companhia de Trânsito 

Referente; Solicitação de cobertura da Companhia de Trânsito para garantir o 
tráfego de veículos ao Faber/97 

Sr. Comandante, 
Venho mui respeitosamente solicitar de V. Sa. os serviços de cobertura total na 

sinalização e orientação dos condutores de veículos da rua D. Pedro II ás dependências 
do BIC, para realização do Faber/97 o maior festival de todos os tempos, consagrado 
o maior evento cuítural-musical de Imperatriz. 

Realização dias: 28, 29 e 30 de novembro nas dependências do BIC. Por entender 
que o objetivo dessa Companhia de Trânsito, é manter a ordem e a orientação de 
trânsito à população de Imperatriz que solicitamos de V. Sa a organização geral no 
trânsito nas vias de acesso e estacionamento do Faber/97. 

/I ■ 
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No aguardo de ser atendido, 
Atenciosamente, 

::.y# 
Comissão Organizadora do Faber/97 

Conor Fa as 

VAMOS FECmn PORTEIRAS 

PAU A OS PAÍA-QÜE DISTAS 

APA 

i 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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á è natal 

ofertas pia Papai Nocl nenhum botar deleito 

Hetnqerador 
RS 499,00tf vista 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 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 110,70 

> ■ 

Cônsul*^ 

n r 

Condicionador de ar 10.000 BTWs 
RS 658,00^ vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle de função simplificado 
* Termostato regulável 
'"Vo de ar removível 

TljjJtoinete galvanizado 
" Duas velocidades de ventilação 

Consuls 

66. 50 

'SSL 
Í22S2S 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 146,00 07UND 

Fogão Pratice PGS 
RS 279,00<7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 4 Bocas 
* Mesa Inox 
* Fomo Auto limpante 
* Painel c/Indicação da 

'*■ temperatura do fomo 
« Acendimento Automático 

28,20 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 61,90 

Cônsul^ 

18 UND 

Lavadora super 
RS 235,00£r vista ou 
1+23 Mensais de 

' Entrada de água automática 
' Controle dreno 
* Lava e enxágua até 4,3 kg de roupa 

seca ou 12.90 kg de roupa molhada por vez 
* Seletor de programas de operação 

com desligamento automático 

ssn «« ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

23. 70 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 52, 15 

Ferro automático 
RS 16,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

Design moderno e arrojado 
* Leve; não cansa para pasar 
" Cabo fechado para melhor empunadura 
" Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

/. 96 
/ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,55 

»r:: 

28 UND 

Conjunto de som 4X1 
RS 419,00^ K/5//7 OU 
1+23 Mensais de 

• AM -FM 
' Memórias p/ 32 emisoras 
• Controle refnoto 
" Relógio digital 
• Duplo deck 
*TimerON/OFF 

42. 00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 93,00 

TOSHIBA 

(ZafuitícUuU' 

fi/3 CUacm, 

15 UND 

Televisor 14" 
RS 279,00/7 vista ou 
I+23 Mensais de * Controle remoto 

* Sintonia automática de 
* ON SCREEN-maior 

funções 
* Timer 

SEMP TOSHIBA 

* Em Cores 

28. 

Entrada de áudio e vídeo 

00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 61,90 
Garantia até de jan de 2000 

15 UND 

Colchão D-60 Confort 
RS 139,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

(Zeiâaí 

1.28X16 

17,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 30,85 

% 

uovva 

09 UND 

Estante de aço 
RS 38,00/7 vista ou 
J+JJ Mensais de 

4,40 

OL'7+4 CHEQUES DE 8,00 

6 Prateleiras 
Perfeito acabamento 1 Açò 

I IpflNDIN J~ 

40 PECAS 

r ' 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 22/11/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas 
de Imperatriz, Plano Carnet 24X (1+23), 8,95%, 9,85%, 9,9% e 10%, 12X (1+11) juros de 8% 

a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 5,45% e 5,5% a.m, Plano com ou sem entrada, pgtos. 
de 30 em 30 dias. A loja se reserva o cvciío de não vender no atacado. Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
Internet: http:// www.liliani.com.br 
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PIVT prende terror da Cafeteira 

"Daniel" um dos elementos mais procurados pela polícia 

é acusado de praticar homicídio 

Daniel dos Reis Pinto, 
maranhense, solteiro, 22 
anos de idade, residente na 
Rua Collor de Melo, na 
grande Cafeteira foi 
agarrado pela Polícia Militar 
quando trafegava pelas ruas 
daquele populoso bairro. 

De acordo com 
informações dos policiais, a 
perseguição ao elemento 
deu-se pelo fato dele ter sido 
acusado de ter praticado um 
arrombamento naquele 
bairro. Na residência do 
acusado a Polícia encontrou 
vários objetos roubados, 
entre os quais uma bicicleta. 

Daniel dos Reis Pinto, 
também vem sendo acusado 
de liderar a gangue do 
bairro. Ao ser preso 
moradores iniciaram uma 
intensa queima de fogos. 
Segundo alguns moradores 
que não quizeram se 
identificar Daniel é um dos 
elementos mais perigosos 
daquela região. 

Uma das vítimas esteva na 
Delegacia de Polícia do 2o 

DP, onde confirmou ao 
Delegado titular daquela 
especializada José Augusto 
Gabina que o elemento a 
cerca de quatro meses lhe 
aplicou vários tiros de 
espingarda de fabricação 
caseira. Na época ele foi 
socorrido por populares e 
ainda teve sua bicicleta 
levada pela gangue de 
Daniel. 

Um outro elemento 
identificado pela alcunha'de 
"Gordo" também sendo 
procurado pela Polícia. 
Gordo é acusado de praticar 
vários assaltos, 

■ Banditismo 
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Chefe de capturas da DRF - agente Edilson Santos 
arrombamentos e homicídio 
na companhia de Daniel. 

Mais denúncias 
Quem também visitou o 

delegado José Augusto 
Gabina, foi o comerciante 
Audri Soares da Silva, 
maranhense, 46 anos de 
idade. Audri, é pai do jovem 
Kenedy Augusto Gabina, 
assassinado a cerca de dois 
meses. Conforme o pai da 
vítima, Daniel dos Reis Pinto 
é temido por todos os 
moradores do bairro 
Cafeteira. Além de 
reconhece-lo como um dos 

elementos envolvido na 
morte do seu filho. 

Nega acusações 
Da delegacia de Polícia do 

Primeiro Distrito (Plantão 
Central), o acusado negou 
todas as acusações e apontou 
o elemento "Gordo" como 
responsável pelos disparos 
contra Kenedy. Segundo 
Daniel, Gordo, não tinha 
intensões de matar Kenedy. 
Naquela noite, segundo ele, 
Gordo chegou em frente o 
bar do pai da vítima e lhe fez 
várias ameças, "a rixa era 
comigo" disse Daniel. 

"Quando ele estava 
discutindo comigo apareceu 
um elemento conhecido pela 
alcunha de índio, que de 
posse de um revolver sem 
balas apontou para "Gordo", 
indignado, Gordo que estava 
armado com um espingarda 
de fabricação caseira 
apertou o gatilho para 
acertar índio, mas acabou 
acertando Kenedy" 
completou Daniel. Depois de 
ouvi-lo o delegado Augusto 
Gabina irar iniciar uma série 
de investigações no sentido 
de concluir o inquérito. 

Fiscais do Trabalho na 

mira do crime organizado 

As intimidações são constantes 

O crime organizado no 
Sul do Maranhão, que 
dentre muitas vítimas, 
eliminou lideranças 
sindicais, padre e até 
prefeito, agora intimida 
fiscais do Ministério do 
Trabalho, lotados na 
Subdelegacia Regional de 
Imperatriz. 

O clima é bastante tenso 
entre os fiscais, que poderá 
afetar diretamente o 
desempenho da fiscalização 
na cidade. 

O caso veio á tona depois 
que o subdelegado Regional 
do Trabalho, Sebastião 

Nobre Pimenta, resolveu 
falar a imprensa. 

Ele garantiu que as 
intimidações são constantes 
e que já ensejaram inclusive 
na saída de Imperatriz da 
doutora Gintia, uma das 
vítimas das ameaças. 

Mais recentimente, 
segundo Sebastião Nobre 
Pimenta, um empresário do 
setor de panificação (ligado 
a urft poderoso "grupo" 
político no Estado), que teve 
sua empresa autuada pela 
fiscalização da DRT, foi 
pessoalmente a 
Subdelegacia do Trabalho, 

lhe ameaçar. 
Nobre disse que a 

Delegada do Trabalho do 
Maranhão, dra DiorlinaUtta 
Ramos, fora comunicada 
acerca dos últimos 
acontecimentos e que agora 
o caso está com a Polícia 
Federal. Na avaliação de um 
outro funcionário da 
Subdelegacia Regional do 
Trabalho, que não tem sua 
autoridade respeitadas por 
setores empresariais mais 
conservados de Imperatriz. 
Essa mesm^ fonte (que 
preferiu não sé identificar), 
confirmou que as 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Imparcialidade 
A palavra "Imparcialidade" 

usada pelo advogado Glauber 
Júnior, para criticar o trabalho 
da Polícia Militar pelo ato de 
sua prisão foi bastante 
contestada pelos jornalista 
local. O advogado afirmou em 
uma reportagem cedida ao 
reiHirtet Josevan Marques que 
a PM foi "Imparcial". Jájxmsou 
se a polícia não fosse imparcial? 

Perda 
de documentos 

Ernesto de Paiva Filho, 
maranhense, casado, residente 
na Vila Fiquene comunicou 
que perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre os 
quais, sua Carteira de 
Identidade Civil e o Titulo 
Eleitoral. 

Perda 
de documentos II 

Francisca Martins 
Rodrigues, maranhense, 
casada, residente no bairro 
Norte Sul, em João Lisboa 
comunicou que na tarde da 
última segunda-feira, quando 
trafegava em um ônibus daTÇI 
sentiu falta de todos seus 
documentos pessoais. Cujo a 
referida documentação estava 
no bolso de sua calça. 

Perda 
de documentos III 

Marcelo da Silva e Silva, 
maranhense, solteiro, 
vendedor, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. De acordo 
com o comunicante fato 
ocorrido no final da última 
semana. O queixoso disse não 
ter idéia de onde a referida 
documenta tenha caído do seu 
bolso. 

Perda 
de documentos IV 

Nelson Santana de Jesus, 
maranhense, casado, residente 

na rua 1 eôncio Pires 1 lourado 
comunicou que perdeu sua 
carteira i )or la cédula contendi) 
vários documentos i)essoais. 
Quem também perdeu todos 
seus documentos ixssoais foi 
0 comerciante Otaciano da 
Silva Mourao, mineiro, casado 
residente no bairro Vila Nova. 
Segundo o queixoso que 
trafegou pelo centro de 
Imperatriz só percebeu a falta 
da documentação quando 
chegou '•in sua residência. 

Perda 
de documentos V 

Marcelino Luis de Sena, 
maranhense, casado, 
residente no Parque Santa 
1 aí cia, esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido quando 
trafegava pela BR 010 na 
manhã de ontem. 

Furto v | 
de documentos 

Antonio Maria de Oliveira, 
paraense, comerciante, 
residente na Avenida Jader 
Barbalho, em Dom Elizeu-Pá, 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram de 
dentro de seu veículo 
camionete D-20, uma pasta 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como Carteira de 
Identidade. Civil, Carteira 
Nacional de Habilitação e 
outros. 

Furto 
de documentos II 

O camioneiro Paulo Sérgio 
Dantas da Cunha, paulista, 
casado, residente emTaul v 
(interior paulista), lambem 
reclamou que elementos 
desconhecidos arrombaram a 
porta do mui caminhão 
Mercedes Bcnz, que eslava 
estacionado nas imediações na 
Feirinha do Bacuri e levaram 
um toca-fitas e documentos 
pessoais do queixoso. 

intimidações são 
sistemáticas, partem de 
façções envolvidas 
diretamente com o chamado 
"sindicato da pistolagem", e 
têm como objetivo 
desarticular -pelo medo- o 
trabalho fiscalizador nas 
empresas dominadas pela 
elite empresarial suja de 
Imperatriz, que opera com 
funcionários sem o registro 
de Carteira de Trabalho, 
que não recolhem o FGTS e 
que praticam os mais 
variados absurdos, lesando 
trabalhadores e a própria 
união. 

PLAMTAO POLICIAL 

Quinta-feira. 20/11/97 

1° Distrito 

Delegado 

Reginaldo 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Jocimar 

Agentes 

Josineto, Eliane e 

Guilmar 

Perito 

Mário Amorim 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

V, : 

m-7090 


