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Ildon Marques e Edison Lobão 

firmam convênio com a Sudan 
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C onycnio vai beneficiar pequenas comunidades de Imperatriz 

Gaimam manifesta 

apoio ao Faber 

O prefeito Ildon Marques 
embarcou ontem para Brasília. 
O objetivo de sua viajem a capital 
federal foi de assinar convênio 
na ordem de RS 350 mil reais 
com a Sudan-Superintendência 
fio Desenvolvimento da 
Amazônia. 

Os recursos que virão do 
Programa de apoio a Produção 
Agrícola em Comunidades 
Amazônicas beneficiarão os 
distritos de Altamira e Agita 
Boa ate o Açaizal. 

O convênio foi firmado no 
gabinete do senador Edison 
Lobão, responsável pela 
viabilização de recursos do 
órgão para o município. 

A verba será investida na 
construção de casa de farinha, 
construção de micro-sistemas 
de abastecimento de água, 
perfuração de poços, 
construção de reservatórios 
elevados, aquisição de 
equipamentos e acessórios, 
construção de chafarizes, rede 

de alimentação e instalação de 
uma rede elétrica de baixa 
tensão para atender a 
comunidade de Altamira, 
ligando o distrito em dois 
quilômetros de extensão. 

"Os benefícios que o 
convênio trará para .a população 
daqueles distritos, resultarão na 
melhor qualidade de vida', 
garante a assessoria do chefe do 
executivo de Imperatriz 

Após o retorno do prefeito 
Ildon Marques, deve ser 
mantido reunião com lideranças 
comunitárias para anúncio oficial 
da liberação dos recursos. 

Signo 

As previsões para o 

seu dia no Horocópo 

Transeedental do 

Tibete 
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Dívida trabalhista do Banco do 

Estado atinge R$ 60 milhões 

INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
Compra  RS 1,10 
Dólar Comercial 
Vpnrta RS 1,10 
Dólar Paralelo 

RS 1,16 
Dólar Paralelo 
Venda  _ RS 1,16 
Dólar Turismo 
Compra  RS 1,13 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,13 
Ouro (g) 

RS 11.14 
Poupança 
Rendimento - 1,24% 
Ufir 
Valor R$0,9108 
Salário Mínimo 
Nov.   RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8.25 

A Caimam Açúcar e Álcool 
S.A por meio do seu 
presidente Celso Izar, 
manifestou nesta quinta-feira 
sua pretensão em colaborar a 
edição do Festival Aberto 
Balneário Estância do Recreio. 

A empresa, principal 
. responsável pela produção de 
açúcar e Álcool no estado, 
sempre esteve de forma 
presente na realização dos 
eventos cujo objetivo fossem 
incentivar a cultura na região. 
E foi com sob esta lese que a 
direção, da Caimam manifestou 
interesse em colaborar com o 
evento. 

O Faber deste ano além de 
prometer ser um sucesso 
absoluto de público, será 
também sucesso quanto a 

participação de candidatos. 
Ontem chegaram inscrições 
de artistas de São Luís, 
Palmas, Goiânia. Belém e até 
do Minas Gerais. 

"Essas inscrições, nos 
deixam muito felizes" disse o 
diretor ^superintendente do 
Sistema TucamFs de 
Comunicação, jurn ali>l a 
Conor farias, ressaltando que 
o Faber tem uma história que 
não so precisa ser conservada, 
mas "ter continuidade com 
total brilhantismo". 

Quanto ao apoio da 
Caimam, Conor Farias 
lembrou que a empresa 
sempre foi "uma parceira 
forte" na realização do Faimp 
e manifestou palavras de 
agradecimentos a Celso Izar. 

PPS realiza encontro 

em Vitória do Mearim 

y 

íf| 

Bem, e uma dívida de R$ 60 milhões com funcionários 

O Partido Popular Socialista 
realizou no último fim de semana 
em Vitória do Mearim o seu 
encontro estadual. 

O objetivo foi discutir o 
processo eleitoral do ano que 
vem, e a possível consolidação 
de apoio a chapa do senador 
íípitácio Cafeteira. 

O PPS durante a reunião que 
contou com a presença de 
delegados de todo o estado, 

POI ITÍCA 

decidiu pela regionalização de 
candidaturas a deputado 
estadual. 

Pela região Tocantina, o 
empresário Batista do Peixe foi 
indicado para sair candidato a 
uma cadeira no legislativo. 
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O Sindicato dos Bancários e 
o Banco do Estado ainda não 
chegaram a um acordo quanto 
as reividicações da categoria. 

Segundo o diretor regional 
do órgão de defesa dos 

■ Veículos 

trabalhadores, José Nilson, até 
o momento não houve 
qualquer avanço que pudesse 
levar a uma decisão de ambas 
as partes. 

Os bancários cobram do 

Bem uma dívida trabalhista de 
60 milhões, 'hoje, segundo 
José Nilson, principal 
preocupação da governadora 
do Estado. 
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Seguro obrigatório pode aumentar 40% 
O seguro obrigatório de 

veículos pode sofrer um 
reajuste de até 40%. Tudo vai 
depender da aprovação do 
Conselho Nacional de Seguro 

Privado e se a reivindicação da 
Federação Nacional das 
Empresas seguradoras for 
atendida pela Superintendência 
de Seguros Privados. Caso 

: Sc ano 

ia 1-12 

\o 

confirme-se o reajuste, a partir 
de janeiro, proprietários de 
veículos terão despesas 
adicionas. 
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Roberto Oliveira 

Homenagem 

e lançamento. 

O grupo Sempre Vida, vai 
homenagear nesta Sexta-feira, 
o Médico Pedro Mário Leno 
e Silva, pelo brilhante trabalho 
do mesmo a frente do centro 
de controle das DSTs. Na 
oportunidade, o médico estará 
também, lançando o livro, 
'Falando de DST* de autoria 
de Pedro Mário. O evento 
acontece na associação 
Médica de Imperatriz,. A 
partir das 19h. Médicos, 
amigos e imprensa foram 
convidados para o evento. 

Assalto na 

Espanha. 

Mesmo dispondo de total 
segurança, o casal Maria 
Tereza Dalla, e Moacy Spósito 
não ficaram livres dos 
assaltantes, eles foram 
interceptados pelos ladrões 
durante um passeio pelas ruas 
da Espanha, durante suas 
visitas ao país. Tereza já está 
de volta ao Brasil, mais 
embarcou ontem para São 
Paulo, onde Moacyr sobmete- 
se ao exames de rotina. O 
casal vive momentos de 
euforia com os seus 
empreendimentos em São 
Luis e Imperatriz, e ainda 
envolvidos na política. Moacyr 
pretende ser o Vice de 
C afeteira, nas eleições de 98, 
embora analistas políticos 
acredite pouco nesta 
possibilidade, isso porque o 
empresário não tem, 
representatividade na cidade, 
nem mesmo na região, e eles 
alegam as duas derrotas 
sofridas por ele, nas eleições 
em que disputou para prefeito 
e deputado federal, de acordo 
com os mesmos, talvez 
Moacyr fosse mais feliz se 

disputasse uma vaga no estado 
do Tocantins, onde é tido como 
,o modelo de cidadão brasileiro. 

Em 

campanha. 

Ao meio dia de ontem o 
restaurante da PEOPLES ficou 
pequeno para acomodar a 
quantidade de jornalistas e 
advogados que compareceram 
ao almoço oferecido pelo atual 
presidente da OAB, Raimundo 
Marques. Ele está visitando 
todo o estado, em campanha 
para voltar a presidência da 
Ordem dos Advogados de 
Imperatriz. Na oportunidade, 
ele enalteceu o brilhante 
trabalho dos profissionais de 
Imperatriz, e prometeu maior 
empenho no sentido de dotar a 
atual sede da instituição de 
mais conforto e agilidade em 
seus serviços, mesmo sendo 
ela, a mais ágil do estado. 
Raimundo Marques se fez 
acompanhar do conselheiro da 
chapa, Dr. Vinícius César de 
Berredos, dà presidente, da 
Associação dos Advogados, 
Helena Amorira, do Presidente 
da OAB, seção Imperatriz, José 
Çlébis, e do candidato a eleição 
do seccional local Argentino 
Pereira. Muita gente de 
destaque se fizeram presentes 
ao almoço, que leve inicio ao 
meio dia, e término ás quinze 
horas. A comitiva de Raimundo 
Marques já voltou para São 
Luis, mais prometeu voltar até 
o final do ano. o candidato de 
oposição, Dr. Guterres deverá, 
chegar a Imperatriz, ainda este 
mês, pois as eleições-, será no 
dia 28 próximo. 

Em forma, e 

feliz. 

Com ura corpo esculpido, 
como que por anjos, e dona de 

uma beleza e elegância única, 
a advogada Rosângela Moreira, 
comemorou neste final de 
semana, seus vinte anos de 
casada com o empresário 
Antonio de Pádua. Ela que foi a 
anfitriã do almoço da Peoples, 
desfilava beleza e elegância 
entre os convidados, o que 
muito chamou a atenção dos 
colunistas sociais ali presentes. 
O sucesso de seu 
emagrecimento, sem 
comprometer nenhuma parte 
do organismo, foi mesmo digno 
de um milagre. Você confere a 
nova performace de Dra. 
Rosângela, ainda esta semana. 

Beleza a flor 

da pele. 

Depois que deixou a 
delegacia da mulher, Dra. 
Cynara Freire, agora dedica-se 
exclusivamente às sua funções 
como advogada. Ela que em tão 
pouco tempo conquistou a 
simpatia da sociedade, por sua 
eficiência, desenvolve com 
sucesso suas tarefas, em seu 
escritório, que divide com a 
também renomada criminalista 
Cione, ex-Bem. Encontramos a 
advogada em evento recente é 
constatamos o sucesso que tem 
sido a sua recente mais 
brilhante carreira 

Ana Paula 

Arósio, na 

Globo 

Demorou, mais aconteceu. 
Depois de muita negociação 
entre a Globo e o SBT, a atriz 
Ana Paula Arósio, foi liberada 
para participar da minisérie 
Hilda Furacão, que deve estrear 
em maio do ano que vem. No 
ultimo dia 07. ela desembarcou 
em Tiradentes, para encontrar 
o elenco e iniciar as gravações, 
sob a direção de Wolf Mâia. 
Debaixo de um calor de 35 
graus ela gravou suas cenas 
com Rodrigo Santoro e, ao final 
declarou: " Apesar de pouco 
tempo para me preparar, estou 
batalhando para fazer de Hilda 
um grande papel". 

Festa na 

Mangueira 

Foi uma festa 
também atrás das 
câmeras as gravações 
das cenas de Meg, 
personagem de 
Françoise Fourton, 
na quadra da 
Mangueira. DonaZita 
de 84 anos e 70 de 
Mangueira, e Dona 
Neuma de 75 anos 
estavam radiantes 
com a aparição da 
escola nos capítulos 
desta semana de por 
amor. A pequena 
Cecília Dassi, ( a 
S a n d r i n h a ) 
acompanhou as 
gravações ao lado do 
câmera. Aliás, essa foi 
mesmo a semana da 
Mangueira. Chico 
Buarque, que lançou 
o CD Chico Buarque 

s1- 
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Flavia Alexandra, escolhe o vestido que vai usar em sen casamento 

com Marcos Paulo. 

de Mangueira, será o 
homenageado da escola no 
carnaval de 98, e aproveitou 
para levar o neto para conhecer 
a quadra da escola. 

Casamento 

a vista 

Depois de cinco anos 
morando juntos, finalmente a 
atriz Flavia Alexandra e o diretor 
Marcos Paulo, irão oficializar 
sua união. A atriz muito feliz 
cora o casamento está as voltas 
com a escoltei do vestido que vai 
usar no dia do sim. Ela conta 
com-a ajuda dó estilista Ronald 
Plper, que pretende ver todos os 
modelos e escolher o mais 
apropriado. O casamento será 
no próximo dia 29, no outeiro da 
Gloria, no Rio de Janeiro. 

De volta 

Depois de um ano 
morando e trabalhando no 
Amapá, finalmente a. 
Jornalista Artenízia 
Oliveira retorna a 
Imperatriz. Ela chegou 
recentemente, e ainda está 
sem prefixo, embora seu 
nome já esteja sendo 
sondado por uma empresa 
de TV local. Ela foi urna das 
apresentadoras do jornal da 
antiga Cultura, e foi ancora 
de um telcjornal no SBT do 
Amapá. Agora, mais jovem 
do que nunca e com uma 
carga de experiência bem 
ampla, a jornalista diz está 
com presa de voltar as 
redações, mais vai analisar 
todas as propostas 
recebidas até agora. 

Bebês são 

visitados. 
,   / 

Foi um daqueles dias ^ 
euforia, finalmente depois de 
um bom período longe do 
mundo real, os bebes de Fátima 
Beniardes e Willian Bonner, 
receberam as muitas visitas 
autorizadas pelos médicos. As 
jornalistas Renata Capucci, 
Isabella Scalabrini, e Milena 
Ciribelli, foram as primeiras 
(leiH)is da família a veros novos 
herdeiros dos jornalistas. Meio 
atrasada, e as voltas com o carro, 
Lilian Witte Fibe, chegou ao 
meio dia a clínica, e presenteou 
os bebês com presentes 
surpresas. Fánocionado, oiiapai 
coruja, afirmava, " mal posso 
es] k Tar i iam < uivir < > ch( in > deles 
em casa" 
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Ana Paula, a Hilda Furacão. 
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Violência 

Prefeito participa de seminário na Câmara 

"Correção na aplicação de recursos funciona como inibidor ou redutor de desigualdades urbanas e sociais", diz Ildon 

Marques, lembrando haver o retorno e o fortalecimento do 'Projeto Alfa' 

Côncavo e 

Convexo 

Conor Farias 

Seminário 

Iniciou ontem e se 
estenderá até a tarde de hoje, 
um seminário intitulado " A 
Agricultura Familiar frente á 
expansáo da Kucaliptocultura 
na Amazônia Oriental". O 
Seminário está sendo 
realizado no Centro de 
Tr e i name n to Anajás. 

Seminário II 

A chamada região de 
Carajás sem se destacado 
como área prioritéia para a 
instalação de inúmeras plantas 
; hislriais e projetos minero- 
tí^rtalúrgicos, de extração de 
madeira, de reflorestamento 
e produção de celulose, entre 
outras, com graves 
conseqüências para as 
populações tradicionais, tanto 
camponesas quanto 
indígenas. 

Seminário III 

Nessa região sobressai a 
chamada "área de inflência da 
listrada de Ferro Carajás", 
cujo território envolve 150 km 
de cada lado da ferrovia, da 
Serra dios Carajás, no Fará, 
ao Forto de Itaqui, no 
Maranhão. 

^ A plantação da 
monocultura de eucalipto na 
região teve seu princípio com 
a elaboração do Programa 
Pólos Florestais da Amazônia 
Brasileira, lançado por 
Fernando Collor ás vesperas 
da EC(M)2, para ser 
implantado na área de 
influenciada Estrada de Ferro 
Carajás. C) programa visava 
assegurar o abastecimento 
de matéria-prima ás 
indúsytrias de celulose a 
serem intsladas. Aestimaliva 
era 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. 

Seminário IV 

Entre os muitos impados 
até o momento identificados 
pode-se listar; elevação do 
valor da terra; estímulo á 
venda de terras e êxodo rural: 

concentração das terras; 
agravamento das questões 
sociais, dado o crescimento 
das áreas urbanas. 

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 sobreba 
eucalipcultura na Amazônia 
Oriental é o resultado desse 
esforço coletivo. 

Desenvolvimento 
Agropecuário 

Foi aberto ontem no 
auditório do Motel 
Posseidon. o l Encontro 

.Sobre Desenvolvimento 
Agropecuário do Sul do 
Maranhão. 

O Encontro promovido 
pela Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) conta com a 
participação do secretário da 
Agricultura, Francisco 
Coelho, e tem como objetivo 
fazer com que cada 
instituição tome 
conhecimento do trabalho 
das demais, por meio das 
palestras feitas pelos 
dirigentes. 

Desenvolvimento 
Agropecuário II 

A abertura contou com as 
presenças: do prefeito de 
Imperatriz Ildon Marques de 
Souza; gerente regional da 
Embrapa, Antonio Chagas, 
secretário municipal de 
Agricultura de Balsas, érico 
é unha de Sousa, do 
presidente da Associação dos 
Vereadores do Sul do 
Maranhão, Joel Gomes 
Costa, do assessor-chefe da 
Gerência de Produção da 
Embrapa no Distrito Federal. 
Roberto Carvalho, e do 
representante do Incra 
(Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária). Antonio Vicente, 
além de um grande número 
de representantes do setor 
agropecuário. 

Ao participar ontem, 20, no 
Plenário Léo Franklin, da 
Câmara, da abertura do / 
Seminário Sobre Violência, 
promovido pelo Poder 
Legislativo municipal, o prefeito 
Ildon Marques (PMDB) disse 
que, "tecnicamente, uma 
Prefeitura não pode fazer muito 
no combate ás exteriorizações da 
violência mas—acrescentou ele 
— pode auxiliar bastante no 
direcionamento mais adequado 
dos recursos financeiros que 
recebe, o que funciona como 
inibidor ou redutor de 
desigualdades urbanas, sociais, 
fatores que estão entre as causas 
primárias da explicitaçào de 
várias formas de violência". 

O pronunciamento do 
prefeito foi feito após o discurso 
do vereador Arnaldo Alencar 
(PMDB), autor da proposição 
para que a Câmara realizsse o 
seminário. Prosseguindo, Ildon 
lembrou que essa correção na 
aplicação de recursos é o que se 
está fazendo, como simples parte 

do cumprimento do seu dever. 
Para exemplificar, o prefeito 
reforçou "haver o retorno e o 
fortalecimento do Projeto Alfa, 
que compreende a Guarda- 
Mirim e a Casa do Aprendiz 
Mirim, resixmsáveis pela retirada 
das ruas — ou de um futuro 
incerto — de centenas de 
crianças e adolescentes, os quais 
não tinham nenhuma referência 
social ou comunitária que lhes 
pudesse reorientar para uma 
função aceita pela cidade". 

Ildon afirmou ainda que a 
participação de todos, 
diretamente ou por suas 
reprsenlações, é 
imprenscindível. "A discussão, as 
sugestões e a im| ilementação das 
idéias e dos projetos só se darão 
se nelas estiver o dedo, a marca, 
a colaboração dos mais variados 
setores da sociedade 
imperatrizense". Segundo ele, 
neste sentido, a Câmara, a partri 
do seminário, deverá ofertar 
algumas sugestões para a 
discussão em um nível mais 

Ildon Marque durante abertura 
operacional, onde todos serão 
colaboradores e beneficiários. "E, 
nominalmente, incluo: a 
Prefeitura Municipal", enfatizou, 
para depois cumprimentar ao 
autor da proposição, Arnaldo 

do Seminário sobre Violência 
Alencar; aos co-autores 
Carlinhos Amorim (PSDB) e Rui 
Porão (PMDB); à Câmara,pelo 
apoio e realização; e aos 
conferencistas, pela disposição e 
disjKUiibilidade. 

DISCURSO DO EXMÚ SR. PREFEITO ILDON MARQUES, NA 

ABERTURA DO / SEMINÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA (CÂMARA 

MUNICIPAL. 20 DE NOVEMBRO DE 1997). 

Sr. Presidente desta Casa, 
Vereador Valmir Izídio, 

Sr. Vereador Arnaldo 
Alencar, Líder do Governo 
nesta Câmara e autor da 
proposição deste Seminário, e 
vereadores Carlinhos Amorim 
e Rui Porão co-autores. 

Senhores Vereadores, 
Demais Autoridades, aqui 

presentes ou representadas. 
Senhoras e Senhores, 
As vésperas do 

encerramento de mais um ano 
legislativo, eis que a Câmara 
Municipal dá mais uma 
demonstração de sintonia com 
as grandes preocupações da 
comunidade imperatrizense. 

Depois de discutir, neste 
mesmo fórum, questões 
relacionadas Saúde e, 
também, às Viabi 1 idades 
Econômicas do Município, os 
Srs. Vereadores trazem, para 
dentro desta Casa, o debate 
acerca de um dos mais 
complexos temas na vida de 
uma comunidade: a violência. 

A violència, hoje, é um ser 
de muitas formas, um polvo de 
muitos tentáculos. Está 
presente cm todas as ações do 
ser humano. Está presente no 
homem. Está na criança que 
nasce de uma mulher 
violentada: está em volta do 
idoso que morre desassistido. 

Emb( )ra esteja no homem, 
creio que a violência não édo 
homem. Tanto que o ser 
humano a repudia, se indigna, 
luta contra, procura conhecer 
— c combater— suas causas, 
reduzir seus efeitos. 

Técnica mente, uma 
Prefeitura não pode fazer 
muito no combate às 

ext eriorizações da violência. 
Mas jXKle auxiliar bastante 

no direcionamento mais 
adequado dos recursos 
financeiros que recebe, o que 
funciona como inibidor ou 
redutor de desigualdades 
urbanas, sociais, fatores que 
estão entre as causas primárias 
da explkítação de várias formas 
de violência. 

Essa correção na aplicação 
de recursos é o que estamos 
fazendo, como simples parte do 
cumprimento do nosso dever. 

Assim estamos fazendo, e 
vamos fazer mais, com o 
retorno c o fortalecimento do 
Projeto Alfa, que compreende 
a Guarda-Mirim c o programa 
Aprendiz-Mirim, responsáveis 
pela retirada das ruas —ou de 
um futuro incerto — de 
centenas de crianças c 
adolesceutes. os quais não 
tinham nenhuma referência 
social ou comunitária que lhes 
pudesse reorientar para uma 
função aceita pela cidade. 

São muitas, mas multo mais, 
as crianças que ainda precisam 
dessa opção criada em meu 
governo, desde a época da 
inlerventoria. 

São milhares de pais 
carentes e confiantes que vão à 
Prefeitura para "deixar" os 
nomes de seus filhos para que 
eles possam vir a ser 
chamados, num futuro que 
nem eu mesmo sei quando se 
fará presente, tal o excesso da 
demanda e tal a escassez de 
recursos. 

For tanto, lenho pFocu rado 
fazer acontecer algumas 
alternativas nesse ainda não 
terminado primeiro ano do 

meu mandato. 
Quando eu vejo aquelas 

mais de quinhentas crianças, 
com sua farda, sua escola, sua 
alimentação, seu trabalho de 
meio expediente, seu; 
diuheirinho no final do mês 
ajudando um pouco o sustento 
do restante da família, eu 
sempre me iXTgunto, olhando 
para os rostos de um e de outro; 

Onde estariam essas 
crianças hoje? Formando 
bandos, andando em gangnes? 

Perambulando. sem 
encontrar uma vaga no 
estacionamento comunal, ou 
de pé, guardando uma vaga pro 
automóvel de quem já ocupou 
uma vaga na vida social? 

Ou estariam pedindo 
esmolas a quem passa, catando 
restos que ficam? 

Senhoras c Senhores, 
Nós homens públicos 

temos de ler a sensibilidade 
suficiente para saber que a 
malversação no uso dos 
recursos públicos ou a omissão 
na briga para tê-los em mais c 
maior quantidade pode ser a 
diferença entre estarmos ou 
não colaborando para termos 
ou um cidadão agora ou mais 
um marginal daqui a pouco. 

A briga de rua, a pancadaria 
no bar, os socos em casa, o 
tiroteio no mato... são apenas i 
reações a um mal maior que se 
instalou no corpo da sociedade, 
na alma do indivíduo. 

Esse mal maior tanto pode 
vir da ausência de espírito 
público quanto da falta de 
espiritualidade na vida 
privada. 

Aguardemos que as 
exposições dos ilustres Srs. 

Palestrantes, além do 
debate que se lhes seguirá, 
possam trazer mais luzes de 
esclarecimento e mais 
opções de 
empreendimentos que 
propiciem a eliminação ou 
redução dos males da 
violência, e da violência em 
si. 

Que a comunidade 
imperatrizense como um 
todo se estimule para 
envolver-se em debates 
como este. 

A participação de todos, 
diretamente ou por suas 
representações, é 
imprescindível. A discussão, 
as sugestões e a 
implementação das idéias c 
dos projetos só se darão se 
nelas estiver o dedo. a 
marca, a colaboração dos 
mais variados setores da 
sociedade imperatrizense. 

Nesse sentido, a Câmara, 
a partir deste seminário, 
deverá ofertar algumas 
sugestões para a discussão 
em um nível mais 
operacional, onde todos — 
e, nominalmente, incluo: a 
Prefeitura Municipal — 
seremos colaboradores e 
beneficiários. 

Meus cumprimentos ao 
autor da proposição. 
Vereador Arnaldo Alencar; 
aos co-autores Carlinhos 
Amorim e Rui Porão; à 
Câmara, tx-la pronto apoio e 
diligente realização; aos 
Senhores Conferencistas, 
pela disposição e 
disponibilidade. 

Senhoras e Senhores, 
muito obrigado. 

7 TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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



1 - 4 □ cidade □ sexta-feira, 21 de novembro de 1997 Editor responsável: Raimundo Primeiro JORNAL CAPITAL 

Entrelinhas 
D 

OMQ 

ar 

m*-- 

2000 

por THOMPSON MOTA 

Reformas 

O Congresso Nacional, 
após dois anos, começa a 
votar as reformas que o País 
tanto precisa. Ontem, foi 
votada a reforma 
administrativa com uma 
margem de votos muito boa 
para o governo, no entanto 
os destaques da reforma 
devem ser votados 

separadamente, o que 
significa que teremos mais 
alguns dias, ou meses de 
procrastinação. 

Interessante na reforma é 
que após a sanção da lei, 
nenhum funcionário publico 
federal poderá ganhar 
salarios acima de 12.800,00 
Reais, em outro destaque o 
Governo Federal poderá 
demitir qualquer funcionário 
por incompetência, desde 
que o mesmo tenha menos de 
tres anos de serviço. As 
lideranças do governo estão 
atentas com relação as 
manobras da chamada 
oposição, no sentido de não 
prejudicar a votação das 
reformas, por incrível que 
pareça, o governo conseguio 
mobilizar todos os 
governadores do PSDB, além 
de lideranças partidárias 
como é o caso de Paulo 
Maluf. 

Desemprego 

Os sindicatos começam a 
realizar manifestações em 
virtude das conseqüências 

apresentadas pelas recentes 
medidas econômicas 
implantadas pelo governo 
federal, os líderes da CUT 
Vicentinho e da CGT 
Aritonio Medeiros, estão 
realizando reuniões em 
frente as montadoras para 
chamara atenção do governo 
em vurtude do desemprego 
que está acontecendo nas 
montadoras, segundo 
Vvicentinho férias coletivas 
é sinal de demissões, apenas 
uma montadora demetiu no 
inicia desta semana 250 
trabalhadores, o proprio 
Ministro da Fazenda Pedro 
Malan já admiti que o 
sesemprego começa a 
rondar os trabalhadores, no 
entanto , em entrevista 
ontení deixou claro que as 
taxas de juros tendem a 
baixar. 

A grande verdade é que o 
nosso povo está com a corda 
no pescoço, se licar o bicho 
come, se correr o bicho 
pega. Rreclamara pra quem 
???????? Só se for para o 
Bispo, é 
verdade  

Seminário 

Bastante concorida a 
abertura do primeiro 
Seminário Contra Violência, 
ontem na Cmara Municipal de 
Imperatriz, a abertura foi feita 
pelo Excelentissimo Prefeito 
lldon Marques de Sousa, 
estiveram presentes Coronel 
Linhares Comandante do 
terceiro BPM, Major Melo 
Vice Comandante, Major 
Allan Kardec. diretor da 
Ciretran, entre outros. 

Destaque para a presença 
da maioria dos Vereadores, os 
palestrantes escolhidos, todos 
com muita bagagem , devem 
atrair muita gente hoje, 
usarão da tribuna o Coronel 
Bastos Comandante da 
Policia Militar do Estado do 
Maranhão, Major Allan 
Kardec Diretor da Ciretran, 
Raimundo Cutrim Secretário 
de Segurança Pública, entre 
outros. 

O seminário promete lotar 
as galerias da Camara desde 
as 8 horas desta manhã, o 
seminário deve encerar por 
volta das 18 horas. 

Começou ontem uo Centro de Ttreinamemo Anajas uma 
conferência sobre a Agricultura familiar frente a expansão 
da Fucaliptocultura, hoje de 8; 00 ás 09;3t) o tema será. 
Perspectivas da Agricultura Familiar Frente á Expansão 
tia Fucaliptocultura, em seguida rodada de discussão com 
Empresas, Municípios e Estado, o encan amento acontece 
logo mais as 18:00 horas 

Xo proximo final de semana teremos mais um evento 
cultural cm nossa cidade, o sonho não acabou, vem ai o 
Faber 07, a mobilização por parte dos compositores de 
nossa região esta superando as expectativas, incrições já ; 
foram feitas por diversos artistas paraenses e de outros i 
estados vizinhos. O resgate deste evento está sendo 
aplaudido por toda a sociedade, agende- se e participe deste 
grande acontecimento cultural 

O ex Ministro Ciro Gomes está com a agenda lotada 
para dar palestras em várias cidades brasileiras, segundo 
o Vereador Simplicio Zuza Neto, que é presidente do 
diretório municipal do PPS, dificilmente o Candidato a 
presidência da Rrepublica jxulerá vir em nossa cidade até 
Janeiiro de 97. 

Vereador André Paulino continua firme e forte com sua 
campanha rumo a Assembléia legislativa, segundos alguns 
especialistas em política. André reúne todas as condições 
de obter um vaga nas próximas eleições, disposição e 
trabalho é o que não falta. 

FLflNO 

Raimundo 

Prímeiro 

Violência 
A Câmara Municipal 

conclui hoje, às IHh, o l 
Seminário sobre Violência. A 
realização do evento atende a 
uma proposição do vereador 
Arnaldo Alencar, líder do 
Governo na Câmara, que a 
apresentou ainda no primeiro 
semestre. O evento foi aberto 
ontem, às 8h, pelo prefeito 
lldon Marques, que 
compareceu ao plenário Léo 
Franklin, da Câmara de 
Vereadores, acompanhado de 

/ L l ll f 1 
especiais. 

Arnaldo Alencar acredita 

que o conclave alcançará os 
resultados esperados em 
virtude dos temas em 
exposição e da experiência dos 
debatedores. 

No início dos trabalhos, os 
debatedores foram Wilson 
Lopes Filho, advogado, que 
falou sobre "Direitos 
Humanos"; professor 
universitário José Geraldo da 
Costa, que abordou o tema 
"Violência e Meio Ambiente"; 
major Alan Kardec, diretor da 
Ciretran em Imperatriz, que fez 
exposição sobre "Violência e 
Trânsito"; Raimundo Cutrim, 
secretário de Estado da 
Segurança, que falou sobre "O 
atual Sistema de Segurança do 
Estado do Maranhão"; coronel 
Manoel Moreira de Jesus 
Bastos, comandante da Polícia 
Militar do Maranhão, que 
discorreu sobre "Ações da 
Polícia Militar no Combate ã 
Violência". 

F, na programação de 
encerramento, as expectativas 
giram em torno das palestras 
de Edmilson Sanehes, 
secretário do Desenvolvimento 
Integrado do Município, que 
vai talar sobre "Violência e 
Mídia", e Dra. Silvana Helena 
Vieira Borges, delegada titular 
da Delegacia de Polícia Federal 
em Imperatriz, com o tema 
"Violência e Entorpecentes". 

Executivo presente 
Violência Seminário sobre 

Violência conseguiu despertar o 
interesse do Poder Executivo 
Municipal. Assim que tomou 
conhecimento da sua realização, 
o prefeito lldon Marques não 
mediu esforços e anunciou o seu 
apoio para que o evento 
ganhasse corpo e, efetivamente, 
possa atingir os resultados 
esperados. 

lldon Marques entende que, 
quando há envolvimento de 
todos os setores da 
comunidade em busca de 
soluções para os problemas 
que estão emperrando o 
processo de desenvolvimento 
da cidade, é um sinal de que 
realmente existe fogo atrás da 
fumaça. Por isso, a Prefeitura 
tem de apoiar todas as 
iniciativas que visem colocar 
Imperatriz nos verdadeiros 
trilhos do desenvolvimento. 

Números preocupantes 
O vereador A mal d o Alencar 

diz que a violência c um 
problema grave c cresce a níveis 
alarmantes em todo o País, mas 
em Imperatriz somente agora, 
por meio da realização do I 
Seminário sobre Violência, é 
que o assunto está sendo 
discutido com o devido cuidado 
por autoridades e pela 
população. 

Educação 
O vice-prefeito de 

Imperatriz, Luiz Carlos Noleto, 
confirma candidatura a 

deputado federal defendendo a 
bandeira da educação. 
Segundo Luiz Carlos, a 
transformação de Imperatriz 
em um pólo de saber traria 
novas perspectivas para toda a 
Região Tocantina. Como 
exemplo, ele cita o caso de 
Alfenas (Minas Gerais), que 
absorve estudantes de todas as 
regiões do País. 

Futebol 
O presidente municipal do 

Partido dos Trabalhadores 
(PT), Jomar Fernandes, foi 
visto anteontem no Estádio 
Municipal. Vivendo boas 
expectativas em torno de sua 
pré-candidatura a deputado 
estadual. Jomar revela-se como 
bom torcedor do Cavalo de Aço. 
Apesar da derrota de 2 a 0 para 
o Moto Clube, pelo 
quadrangular final do 
Campeonato Maranhense, o 
IK'tista ficou até o fim da partida. 

Futebol II 
Jogando praticamente com 

apoio da torcida e empenho da 
atual diretoria, o Cavalo de Aço 
perdeu para o Moto Clube, 
ficando com apenas 1 ponto que 
ganhou de bonificação pela 
conquista da chave do interior. 
Pra não dizer que faltou apoio 
geral, de políticos e 
empresários, só o vereador 
André Paulino DAlbuquerque, 
que também é empresário do 
ramo de hospitais, colaborou 
com a equipe. 

Em cima 

do lance 

A Assessoria de Comunicação da Celmar, por meio, 
do jornalista Félix Alberto, reafirma qüe a empresfl 
através do projeto Melhoria da Qualidade de Vida* 
está realizando um trabalho de parceria com as 
comunidades de São Domingos e São Francisco, no 
município de Cidelândia. Um dos primeiros 
resultados do trabalho é a perfuração, a partir da 
semana vindoura, de um poço artesiano em cada um 
tios povoados, beneficiando diretamente cerca de 
2.400 pessoas. 

Tudo pronto para a realização do Festival Aberto 
Balneário Estância do Recreio. As inscrições para o 
Faber/97 serão encerradas nesta Sexta-feira. No 
Sábado, um dia depois, a comissão de triagem já 
estãrá trabalhando na escolha dos melhores trabalhos 
inscritos. 

A reunião vai ser realizada no Topos restaurante, 
nas proximidades da praça da Bíblia, no Bacuri. 

Acontece amanhã, 22, na Escola Taneredo de 
Almeida Neves, na vila Redenção, a primeira etap-^. 
do quarto Sábado Cidadão. Além da Prefeitura I 
Municipal, idealizadora do projeto, participam dessa 
etapa dois cartórios da Varada Família e um Eleitoral. 
A Segunda etapa do programa, quando haverá 
participação de todos os parceiros, continua com data 
indefinida. 

A Secretaria do Desenvolvimento Integrado 
(Sedm) convidou o liistilúto de Pesquisa-- 
Lcnvnncas e Sociais d'* Estado do Maranhão HooO 
para apresentar proposta de levantamento do perfil 
socio-economico à Prefeitura de Imperatriz. 
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Conselho Curador autoriza utilização de recursos 

do FGTS pelas concessionárias privadas 

A medida visa aumentar os investimentos no setor de sanemaneto básico em todo o país 

O Conselho Curador do 
FGTS aprovou proposta da 
Caixa Econômica Federal e do 
Ministério do Planejamento e 
Orçamento, que viabiliza a 
utilização de recursos do FGTS 
pelas concessionárias privadas, 
para financiamento de 
investimentos no setor de 
saneamento, destaque de uma 
parcela de rubrica 
"saneamento", que dispõe de 
um orçamento de R$ 2 bilhões 
para o exercício de 1997. 

Até então, os recursos do 
FGTS financiavam, em 
saneamento, apenas o setor 
público (companhias estaduais, 
autarquias municipais, etc) e, 
com esta aprovação, será 
possível o atendimento às 
concessionárias privadas de 
água e esgotos, que contavam 
apenas com recursos do 
BNDES. 

Dos R$ 2 bilhões do Pró- 
Saneamento disponíveis para 
contratação foram utilizados 
cerca de R$ 350 milhões pelo 
setor público. Muitas operações 
estão sendo analisadas. 

Vale registrar, de qualquer 
forma, a crescente dificuldade 
experimentada pelos órgãos 
níblicos em demonstrar 

capacidade de pagamento e 
endividamento pata ter acesso 

/: 
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Sérgio Catolo, bom momento para apoiara desestatização do setor de saneamento 
aos créditos para eles 
disponibilizados. 

Assim, a inserção dos 
operadores privados de 
saneamento possibilitará 
ampliar o conjunto de potenciais 
tomadores de recursos do 
FGTS e garantirá maior 
possibilidade de se alcançar a 
universalização dos serviços de 

saneamento. 
A situação atual do 

saneamento do país sugere uma 
grande perspectiva na atuação 
da iniciativa privada, que conta 
com um universo de 1.300 
municípios que operam 
diretamente, sem prazo 
estabelecido de duração, os 
serviços de saneamento. 

€3 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha Freqüência 

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 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

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 

issiüã 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 
* a : 

através de órgãos autônomos/ 
empresas municipais, que 
poderiam promover licitações 
para sua concessão parcial ou 
total. Além desses, há cerca de 
3.600 municípios operados por 
concessionárias estaduais, dos 
quais 816 municípios possuem 
contratos de concessão 
vancidos, sendo que dos 
demais, cerca de 90%, terão 
contratos vencidos dentro do 
prazo de cinco anos. 

O presidente da Caixa 
Econômica, Sérgio Cutolo, 

defende que este é um bom 
momento para iniciar o apoio ao 
processo de desestatização do 
setor de saneamento, 
assinalando que "a Caixa, de 
qualquer forma, vem 
desempenhando um 
importante papel no 
desenvolvimento institucional 
das concessionárias públicas de 
água e esgoto, contribuindo para 
o processo de ajuste 
administrativo/operacional" 

O financiamento ao setor 
privado terá regras 
semelhantes àquelas adotadas 
para o setor público, tendo como 
parte de garantia, a receita 
tarifária dos sistemas operados. 

Além de financiar os 
investimentos às empresas 
concessionárias privadas, a 
Caixa, em parceria com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Social, apoioará estados e 
municípios que pretendem 
realizar o processo licitatótio de 
concessão, através de 
financiamento no âmbito do 
Propar - Programa de Fomento 
à Parceria Pública -Privada na 
Prestação de Serviços de 
Saneamento) da contratação de 
consultoria especializada, 
objetivando a realização de 
estudos para modelagem 
contratação da gestão dos 
serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, 
que envolverá o diagnóstico 
dos sistemas, os estudos 
relativos a planos de 

investimentos, a estrutur; 
tarifária, as normas 
regulamentação, c 
equacionamento das dívida; 
existentes, além da montagen 
do processo licitatórh 
correspondente. 

Recentemente, a Caix; 
Econômica Federal e o Banci 
Nacional de Desenvolvimenb 
Econômico e Social, assinaran 
convênio para apoiar o Propai 
para incentivar a privatização da 
empresas públicas di 
saneamento, criando condiçõe 
básicas para atrair empresas 
capitais, privados para < 
desenvolvimento dos serviços d 
água e esgoto no Brasil. Com 
assinatura do convênio foi aberü 
uma linha de crédito de R$ 3( 
milhões, R$ 15 milhões d( 
BNDES e outros R$ 15 milhões 
tia Caixa. Estes recursos serãt 
usados para atender 1.30( 
municípios do país que tên 
serviços autônomos dt 
saneamento básico. 

O Propar dará condições ao; 
municípios para que possan 
acessar mecanismos eficiente; 
de realização de uma bo; 
concessão de serviços d< 
saneamento, através ch 
financiamento da contratação d< 
assistência técnica especializada 
Com este programa é jjossíve 
estudar e viabilizar com maio 
facilidade a transferência total oi 
parcial das dívidas dos município: 
e companhias com a Caixa par; 
os concessionários privados. 

PPS discute processo eleitoral 

Durante encontro realizado em Vitória do Mearim, o 

Partido Popular Socialista não descartou a possibilidade 

de apoiar Cafeteira no ano que vem. 

O PPS- Partido Popular 
Socialista, esteve reunido no 
último dia 16 em Vitória do 
Mearim. Durante o encontro 
estadual, a sigla discutiu seu 
posicionamento em relação 
as eleições do ano que vem. 

Para o PPS, o momento 
exige reflexão e muito 
diálogo, daí, a necessidade de 
reunir seus delegados para 
um consenso sobre o 
processo político estadual. 

Na reunião, estiveram 
presente além de todos os 
delegadas do partido no 
Maranhão, nomes como 
Juarez Inácio da Costa o 
Correntão, Simplicio Zuza 
vereador de Imperatriz e 
Batista do Peixe, um dos mais 
novos filiados da agremiação. 

Batista do Peixe, assinou 
ficha de filiação ao PPS depois 
do que considerou 
"desacerto" do ex-partido o 
PSB em João Lisboa. 

Na época, Batista 
articulava uma aliança entre 
os partidos de esquerda, o 
que não foi observado pela 
executiva municipal de 
Imperatriz, que 

"aleatoriamente decidiu tudo 
sem que a base fosse 
consultada". 

No seu encontro estadual, 
o Partido Popular Socialista, 
não definiu sua posição quanto 
a quem apoiar para governo do 
estado em 98, mas não 
descarta a possibilidade de que 
venha a aliar-se ao senador 
Epitácio Cafeteira, já que o 
partido, defende a formação 
da Frente Ética, que juntaria 
todos os partidos de esquerda, 
uma discussão onde até agora, 
o Partido dos Trabalhadores 
não considerou, segundo o 
PPS. 

O Partido Popular 
Socialista, decidiu pelo 
lançamento de candidaturas 
regionalizadas, o que 
aumentará, segundo a direção 
estadual, as chances de eleger 
nomes para ocupar cadeiras no 
legislativo, estarão mais 
próximas. 

Dentre os nomes indicados 
sair candidato a deputado 
estadual, Batista do Peixe 
recebeu o aval das lideranças 
partidárias presente no 
encontro. 

Para Simplicio Zuza, o 
nome de Batista do Peixe se 
torna viável, pois ele 
representa hoje., "um grande 
nome, uma forte liderança 
em João Lisboa, e isto 
fortalece o partido "garante. 

Leia e assine 

o 

Capital 

O seu lider diário 

m 

Hospital Santa Maria 
. .:. ...   \   ■ 

O pioneiro da saúde ímperatrízense 
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Uma Paixão Nacional 

Troféus Magno 

Verdadeiras obras de arte 
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BIC 

lili 
iií 
II 
5SS;ÍS 
wçg 

WM 
WÊ 

mmmmm 
m\ 
m mm: 

í 

MSk 

I 

:« íspí 
Ilí 

""li 
■ 111 

^#1^- 

■■SSií®:;;;; 

28 ^ BANJA Nova (BELem^PA) 
1 

29 ^ BANdA MeL com Terra ^ O meIIior do Forró 

TO " BANdA MAqNus " Show dE REqqAE 

■yy. 

Faher 

Vice-prefeito ! « 

1 Dr. Luís 

1 Carlos 

1 Noleto, ' 
1 . ' 

apoiando o ] 

i Faber/97 ; 

?r:% 
I 
j 

I 

a-»:-:-;-. ». 

1 

'-l. 

Sr 

«11 "« 

v '*» m rí /y . 

"'X ' 

mí 

33ííilsan 2ara Ncncm ILagança 

Dep. João 

Pai 

mm. 
mm:. 

* 

m 

..mEM' ■ ' 

Smrural 

i av 
, 

Adm 
SVs 

Ce ventura 
..v;,. Vy 

>r;r-v.> 

Sec. de Agricultura 

do Estado 

Pref. de 

Adm.llz 



Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Regino 

Tocantina 

Página 1- í 

•SSÍÍ 5 
Social/Açailándia 

mm mmm í@í 

êmiàm 

màm » 

Página 2-2 

Sexta-feira. 21 dc novembro de 1997 - Editor responsável: Josclia Melo 

Por Dentro 

da Imprensa 

Josclia Melo 

Em alta 
O programa SBT 

Repórter eslá levantando a 
audiênc ia nas noites de 
quarta-feira. Com lemas 
importantes e atuais, não 
poderia deixar de ser 
considerado corno uma boa 
opção para as nossas noites, 
que no que diz respeito a 
televisão, são vagas demais 
em matéria de informação. 

K sempre bom poder 
assistir algo que nos dê 
algum conhecimento, pelo 
menos assim tiramos 
proveito do aparelho que 

lemos. Nesta quarta-feira, as 
duas reportagens mostradas 
pelo SBT Repórter foram boas. 
Bastante diversificadas, deram 
um destaque a mais para o 
programa. 

Pobres demais 
Nossas Rádios AM são ainda 

bastante pobres no conceito de 
boa programação. Nenhuma 
sequer investe em qualidade, o 
que pode ser facilmente1 notado 
ao ligarmos o rádio. Ocorre1 que1 

eun Imperatriz, as pessoas 
acham que1 só é bom se for Radio 
FM. despre-zando 

completamente as demais. 
Talvev, afe por esse motivo os 
donos se acomoelem e1 

esqueçam o tão importante 
investimeMilo e o papel dessas 
emissoras. Acho um erro essa 
atitude, tenelo eun vista que só 
piora a situação. No meu 
enteneieT. seria bem mais viável 
se1 acontecesse- o contrário. Se-.a 
população fosse estimulada a 
ouvir as AMs. que1 por sua vez 
tivessem bons atrativos, tenho 
ceTteza que a mentalielade 
mudaria e o espaço passaria a 
ser de toeios. Ne-stecaso e-staria 
na frente1 quem oferecesse- o 
melhor liara o ouvinte. 

Conquistando 
seu espaço 

A Apresentadora Cyra 
Santos da TV Mirante-, está 
mesmo se1 destacando no Meio 
Imperatrizense. Ela que ehegou 

como quem não quer naela há 
pouco le-mpo, já passou na fre-nte- 
de1 muita gente que tem bem 
mais eslraela, percenriela. Como 
titular elo Jornal de» Maranhão fe-z 
bonito e agora aprese-ntanelo o 
Cilobo Esporte Local, a menina 
11 ic ist ra que nao veio | Iara bri i ícar. 
Além do mais. de- vez em quando 
ave-mos se-guranelo as pontas e-m 
alguma reportagem. \i assim 
que se faz, porque que-m quer 
tem que- correr atrás. 

Ruim que dói 
Será ejiie- o Departame-nlo de 

Jornalismo ela TV Nativa ainda 
não se deu conta ele que o 
noticiário "O Povo na TV", é um 
fiasco. Se-mpre- aprese-nta as 
me-smas coisas e o pior que1 

assuntos totalmente 
improelutivos, sem razão ele ser. 
O que deferia ser um canal 
aberlei para a poimlação, não 

passa na verdade ele um 
tremenda "e-ncheçãe)" ele- saco. 
A re-pórte-r emtão nem se- fala, 
paga cada mico que não está 
escrito, além elisso tem muito o 
que apre-neler em matéria ele 
Jornalismo. Se- é para faze-r algo 
para o povo, então que faça 
elireilo, porque- ninguém está 
assim tão disposto a ficar 
agüentando tamanha ame ilação. 
()s i iroelulores quê me i le-reloe-m, 
mas este- é um elos piore-s 
noticiários que- Impe-ratriz possui 
e-m sua televisão. 

Pura balela 
Essa história que o Sinelicato 

ela nossa classe- iriapromove-r um 
curso ele ape-rfe-içeiame-nto para 

. os trabalhaeleire-s ela Impre-nsa. 
A promessa foi feita há 

muito, ne» entanto até o 
meimento naela de concre-to se 
deu. 

A ieléia não é má, haja vista 
que precisamos e muito 
adquirir novéis 
cemhecimenteis nessa área. 
Tomara que ei assunto não seja 
esquecielo e leigo possameis 
fazer o esperaelo curso, que1 

irá be-neficiar bastante quem 
atua na Imprensa ele 
Inqx-ratriz. 

Inovando 
0 Jornal Capital está 

sempre inovanelei, prova 
elisso sãei as mudanças que 
feiram feitas recentemente 
no visual ela capaelei matutino. 
Outras mudanças serão 
adotadas também nas 
ceilunas, que a partir ela 
próxima semana vêm com a 
foto elo colunista e-stampaela. 

Como diria o grande 
Frerico Luís, Virgem que 
reiqueza! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Ameir e aventura exintinuam 
nilíunlo. eriíUielo uma çxce-le-nte 
1 mi Mãeiiservara^nx-sn* i 
e-aos iiKxloselesere-lacionír. 

Você fica um poueo mais livre 
neste- periodo para cuidar ele si 
mesmo e não elar muita bola para 
a gritaria ge-neralizaela. 

() bafafá talvez e-ste-ja rolando 
mais na áre-a elo aelve-rsário elo 
que- na sua. mais nao ele-ixe1 ele- si 
cuielar. 

Libra 

Continue- acreelitanelo neis 
re-lacieiname-nlos e- nãei ele-ixe- ele- 
faze-r a sua parte- para que- tudo 
se- e-quilibre e- se- harmonize. 

Sagitário 

O sol e- seu regente júpite-r 
formam um aspe-cto complicado. 
Refeirçam assim as tendências 
mais ceinhecidas, ceuno 
e-xage-ros, exce-.ssei e- ansie-daele. 

Touro Câncer Virgem 
tri 

Escorpião Capricórnio 

Curta momentos de- praz.er e 
prepara-se para aumentar sua 
dedicação ao trabalho, construindo 
m; u s li m i'i nenle a própria estrutura. 

Vai ser pre-cisei ir ao ceirpei a 
ceirpei, peirtanlei ne-m pe-nse e-m 
se- iseilar. Dê ele- si nei auxilio aos 
eeimpanheiros. 

Ceiúsiele-re1 suas eiificuldade-s 
ceirnei de-safieis e- continue1 

batalhanelei para supera-leis e- 
criar motiveis de- eirgulho com 
suas pro] irias hábilielaele-s. 

A formação ela lua nova e-m 
se-u signei é um gratificanle- 
e-ve-ntei anual que- indica mais 
uma se-mana dura. Só a 
ele-dicaçãei não basta para o 
SUCessei. 

Os deinscrialiveise- e> peiele1!' 
visiemáriei e-starão mais a se-u 
lado, de-pendenelo ape-nas ele- 
que você confie e- teime1 as 
iniciativas. 

Aquário 
XW\ 

E preciso seguirem fretnle 
e- não deixar rastros que 
posam corapreimeter. A 
since-ridade- do seu ceiração é 
a garantia ele» acerto. 

P Q Peixes 

Supere ei espiritei 
intreiverlido e1 abra mais 
caminho liaraacomunicaçãei. 
I láum interieirbrilhante-elentrei 
ele cada ] lisciíuiei e- aseicieelade 
1 ire cisa ixce inhe-ce-le i. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHf/UHf - IMPtRATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal ^ TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
TV 

Mirante 

04:00 Igreja ela Oraça 
00:00 Diárie» Rural 
0(i:00 Infeimu-cial Nitrei-Shark 
OtidiO Jeigo Abe-rto 
07:00 Dia-a-Dia Ne-ws 
07: ot) Dia-A-pia 
09:00 Coz. Maravilhosa ela 
Ofélia 
09:!>0 Amaury Junieiy 
10:7)71 Vameis Balar c/ 

De-us 
11:00 Jornal Acenitece 
1 LTOFspeirte1 Total 
U:00 CRC Re-alidade- 
1 d: d0 Barra Lesada 
14:00 Supe-rmarket 
14:d0 Programa II 
1 7>:d0 Silvia Peippovie- 
1 (i:47) Brasil Ve-relaelé1 

19:00 Re-ele Cidade 
19:10 Pe-relidos ele- Amor 
20:00 Jornal da Banel 
20:!!()Baixa Neibre1 elo 
Itspeirte- 
22;d0 Cine Star 
00:d0 Jornal ela Noite- 

OtidH) Alveirada Se-rtane-ja 
07:00 Cielade- Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:d0 O Age mie- (\ 
09;d0 O Mundeide- Be-akman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 BVirnei e- Fogáei 
11x10 Beila ela Reele- 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
ld:00 Bheimpsein Mota 
14:00 Neite1 e- Anote 
10:00 Se-ssão Bang Bang 
17:40 Cidade- Ale-rfa- B' Ediçãei 
18:27) Cidade- Ak-rla- 2' Bieliçae) 
20:00 Ratinhe) Livre1 

20:40 Jornal da Re-cwel 
21:d0 Campemes ele- Audiência 
2d:d0 Paixõe-s Pe-rigeisas 
00:d0 Palavra ele1 \'iela 
0d:d0 Je-sus Verdade- 

Rádio CapHal. 

A sua onda no ar.. 

00; 
07: 
08: 
Eli 
10 
10 
Bei 
11: 
11; 
12; 
12; 
Pd: 
14: 
10; 
17: 
17: 
18: 
18: 
19: 
21: 
22: 
22: 
2d 
00 
01 
01 

00 Ceironel Sebastiãei 
00 Bande-ira 2 
00 Bom 1 )ia cV: Cia (com 
ana) 
00 Muppel Babie-s 
dO O Fantástico Munelo ele- 
by 
00 Bamília Adams 
dO A Peque-na Sere-ia 
00 Moreira Serra Esiiecial 
dO Aqui Agora Maranhão 
dO Aqui Age ira 
dO Cinema e-m Casa 
dO Chapeillin 
00 Chaves 
dO Passa em Re-passa 
00 Ceile-gio Brasil 
7)0 T J Brasil 
40 Maria dei Bairro 
00 Preigrama Livre 
00 Osseis ele) Barão 
47) Curvas Perigosas (Série-) 

:47) Jornal elo SH T 
:00 Jó Soare-s Onze1 e- Me-ia 
: 17) Jornal ele) SB T 
:7>0 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 

07h00. 

0&00 Telémanhã 
OtbdO Igre-ja ela (írâça no Uir 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:17) Sailor Moon 
08:47) Samurai Warriors 
09:30 Crupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:7)7i Be-ras elo Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde- 
12:17) TV Alte-rnativa 
13:47) Futsal - Ao Vivo 
I7):47) Papa Tudo 
16:00 Crupo Image-m 
16:7)7) Esquentandei os 

Tamborins 
17:00 Se-ssão Animada 
17:17)Sailor Moon 
17:47) Samurai Warriors 
18:17) Shurato 
18:47) Os Cavale-iros 
19:37) Na Rota do Crime- 
20:07) Jornal ela Manchede- 
21:30 Mandacani 

07):()() Padrão Técnico 
O.TdO Alfa e ()me-ga 
05:57) Minuteis de Deus 
(XiTO Igreja da Graça 
08:00 Carteiem Mania 
10:00 Preigrama 
AúdreyBarbeisa 
11:00 Preigrama 
Clélie) Silveira 
11:50 Me-sa Rc-deinda 
12:20 Peinto de Enceintro 
ld;00 Cadeia com 
Canário 
13:45 Inteqiró- 
Te-leanarkeding 
14:00 Mulhe-res 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente com 
Wagne-r Meintes 
19:d0 CNT Jeirnal 
(ceim Le-ila Riche-rs) 
20; 15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Se-ssàei 
00:00 Bim ele- Neiite 

( 

ProÔMçáo ôe filmes em VHS, S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

ProÔMção ôe áuòio editado por c gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Se 
deixarem... 

Como a candidatura do 
vereador André Paulino, 
esta pecando, sua acessória 
de Markelins, poderar 
mudai ó Niosan". Basta a 
Liliani. permitir. Seria mais 
ou menos assim; Para 
deputado estadual André 
Paulino (APA), é lógico! 

E 
as cifras? 

Mesmo estando fora da 
Liga Imperatrizense de 
Futebol, comenta-se na 
grande Imperatriz que 
Justino Oliveira Filho, foi o 
grande responsável pela 
conquista dos três pontos 
em favor do Marília Futebol 
Clube, que em 
conseqüência da RDI da 
Confederação Brasileira de 
Futebol em seu artigo 301, 
em que ouve a referida 
mudança, Justino fez 
aparecer uma luz no fim do 
túnel. Justino não trabalha 
de graça, será quanto foi o 
gegilim?... 

Não 
foi diferente 

No ano passado as coisas 
não foram dierentes. No 
comando da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, o velho Justino 
Filho, conduziu a 
competição de forma 
brilhante, ou seja, do jeito 
que tinha que ser com 
"imparcializade", na reta 
final ouve mudanças de 180 
graus. Quem manda hen!. 
Os dirigentes tem que 
aprender administrar suas 
respectivas equipes, ou 
então... 

Francisco do Vaiie 

O mesmo 
erro! 

A Ajuventus cometeu o 
mesmo erro. Parace 
inacreditável mais a equipe 
da Ajuventus Rsporle Clube 
cometeu o mesmo erro que 
seus adversários no ano 
passado. Km 96, a e.quipe só 
chegou ao titulo graças aos 
erros cometidos pelos 
dirigentes do Co.rinthians, 
que errraram por duas vezes. 
O feitiço virou contra o 
feiticeiro! 

Acreditem 
se quiser 

Tenha toda certeza do 
mundo se amanbá ele 
resolver tirar o título do 
Marília Futebol Clube, o 
"Jujú" tem o nome da pedra 
preciosa. Para que isto 
aconteça só basta os 
dirigentes da Ajuventus ou 
interessados se 
manilestarem, E isto ai, quem 
tem gegilim. não fica no meio 
do caminho. 

De novo! 
K por falar em Justino 

Filho fiquei sabendo na tarde 
de ontem que ele aprontou 
mais uma vez. Os homens da 
empresa "verdes platinados" 
estão a procura do mesmo. 
Justino Filho, fez Lodo o 
esqueleto da Copa Mirante de 
Futebol e desapareceu. Como 
passas Jujú?... 

Torres/Apa 
Também o brilhante 

advogado Dr. Antonio Torres 
(leia-se família Cor tez 
Moreira), estará 
engrossando as fileiras da 
candidatura "APA" a 

deputado Estadual. Ilá 
interesse de políticos fortes 
na eleição do médico e 
vereador André Paulino. 
Caso APA venha conquistar 
uma vaga a deputado no 
próximo ano. o seu colega I )r. 
Antonio Porres, poderá ir 
para a Câmara Municipal. 
Mais uma vez, é lógico! 

Ildon 
Marques 

O prefeito Ildon Marques 
de Souza, até o momento não 
definiu o nome, ou os nomes, 
que ele irar apoiar nas 
próximas eleições. Além de 
ter que optar pelo nome do 
futuro governo do estado, 
lldão "Pisada de Porção" 
também terá que indicar 
nomes a deputado estadual e 
federal Não seria uma prova 
dos nove?. 

Vende-se uma 

lanchonete em 

perfeito estado 

de conservação. 

I ratar no 

Sun sei Bulevar. 

Fone: 

721 - 5800 

(Júnior) 

Deu na Imprensa 

Tudo indica que a cidade de Montes Altos 

vem sendo governada com muito êxito pela 

prefeita Patrícia Castilho. Os demandos que 

vem ocorrendo em Açailândia, Senador La 

Rocque, São Francisco do Brejão, 

Cidelândia, Governador Edison Lobão e 

outros, parece que não afetou a região de Montes Altos. Será 

que é a força indígena...? 
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O vereador Rui Porão é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Virgem que riqueza II 

Delegada promete fazer beicinhos... 

Tenente Adgilson honrando a briosa PM 

O Fórum de debate sobre a Violência... 

Nota dez. 

Na tribuna as autoridades. 

Um abraço ao vereador Trajano Neto. 

Gente nossa! 

E como irá ficar a situação dos mototaxistas? 

Parabéns para o aniversariante do dia...Orlando Menezes 

Cadê o pesado? 

Elson Araújo continua na frente! 

O velho Texeira viveu momento de gloria. 

Badinho, Velho Texeira e Tedy Vieira... 

Audiência no amanhecer... 

A criatividade sem limites... 

Chiquinho não mamãe, chiquinho não mamãe! 

Justino Filho continua fuçando... 

Será o que é que aconteceu entre ele e a emissora do Sarney? 

Parece que o cordão umbilical foi cortado. > 

O born dia de hoje é para a galera da Terra Fm 

Copa 98. Bota fé que.dá! 

Deu Marília!!! 
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Os Fttn tas t í iS minhas 
Cos*o - O Pensador 

Sine Empreao 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Ohmasqueko 

Vaqueiro 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.hr 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
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r
il"ica'; Mlcrühi(úogia. Rotina Completa. Cilopaloíogia. Dosagens Hormonais Teste de atei nidade -DNS. Analise de Agua. Analise de Alimentos. Analises Toxicológicas 
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Especiais 

Machado Neto 

SEqURO obRÍqATÓRÍO 

de veícuLos dEVERÁ 

AUMENTAR EM ATE 40% 

Caso soja aprovado no Conselho Nacional do Seguros 
Privados (CNSP) o a reivindicação seja atendida pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), a partir 
de janeiro, os proprietários de automóveis deverão arcar 
com um aumento de até 40% no seguro obrigatório 
(I)PVAT). Alegando prejuízo de cerca de K$ 110 milhões 
nos últimos dois anos, a Federação Nacional das 
Fmpresas Seguradoras (Fenaseg). encaminhou há um 
nu pedido de r.cajusie da taxa 

Henrique Krandao, vice-presidente da Federação 
Nacional e Corretores de Seguros (Fenacor), classifica 
como "manobra para aumentar o faturamento das 
seguradoras", o pedido encaminhado pela Fenaseg á 
Superintendência de Seguros Privados (Susep). 

O AUMENTO 

O reajuste, caso seja aprovado, incidirá apenas na 
contribuição anual, paga pelos proprietários de veículos, 
segundo revela Miguel Junqueira, diretor da Fenaseg e 
metr^ro da Comissão do SPVAT. 

A0taxa será elevada de k$ :>7,(i(j para RS 02,72. 

Ouína (551) 

12, 36, 38, 50, 53. 

CONSCÍÊNCÍA NEqRA 

Foi comemorado ontem, o Dia Nacional da 
Consciência Negra. Fm todo o País, foram muitas as 
manifestações em torno da importante data, tanto para 
as comunidades negras como para a sociedade de um 
modo geral. 

No Maranhão, a programação alusiva ao Dia Nacional 

* í 

ANIVERSÁRIO - Dest -aque também hoje, para o 
aniversário do vereador Raimundo Costa, na foto com o 
presidente da Câmara e também sócio do Marwel, Valtnir 
Izidio. Eles que, estão participando ativamente, do 1 
Seminário sobre Violência, iniciado ontem e que termina 
boje, fruto de requerimento de autoria do vereador 
.Arnaldo .Alencar. \ ale o registro e os parab nes da Família 
arwel ao ilustre aniversariante. Tim-tim. 

Mercado- 

financeiro- 

PoupANÇA 

Hoje 1,24% 

Amanhã    1,27% 

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

UFír (FecíeraI.) 

Novembro/97 RS 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97 RS 09,11 

UFr (EsTAduAl) 

Novembro/97 R$20,21 

UPC (FedERAl) 

Novembro/97 RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo  RS 1,16 

* Turismo RS 1,13 

* Comercial..  R$1,10 

Cotações de 20 II .97 í 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 20.11.97 

RS :  11,14 

SaLárío Mínímo 

Novembro/97 RS. 120,00 

SaLárío FamíLía 

Novembro/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 

Poxa Alzira, pra que comprar esses 

sutiãs tão caros? - irrita-se o marido ao 

ver a conta da butique. - É um 

desperdício! Você não tem mesmo 

nada para pôr dentro deles, ora! 

- Por isso não, queridinho... - Ela 

responde. - E você, que há anos vem 

gastando inutilmente com cuecas? 

(Playboy/nov/97 nas bancas via 

Dimapi). 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje 

receba 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. 

da Consciência Negra deverá ser encerrada nesta sexta- 
feira, em São Luís. 

PoupANÇA MAÍOR 

A captação líquida da cardeneta de poupança em 
novembro deve ser a maior do ano, superando até mesmo 
o resultado ocorrido em janeiro, que foi de R$ 3,5 
bilhões. 

A previsão é do Banco Central, ressaltando que, em 
apenas oito dias úteis os depósitos na poupança 
superaram os saques. 

Poupar é sempre um bom negócio. 

SuperSena (146) 

T' Faixa: 06, 11, 22, 27, 34, 43. 
2a Faixa: 07, 17, 27, 33, 40, 45. 

HoMEOpATÍA 

Comemora-se hoje, o Dia da Ilemeopatia. 
Vale o registro com os cumprimentos da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (&21- 
8921). 

EMpREqo 

Se havia alguma possibilidade de recuperação do nível 
de emprego neste final de ano, ela já foi totalmente 
descartada. 

A expectativa é de um aumento do desemprego*por 
conta do último pacote econômico do governo. 

Dados da Fiesp mostram que o nível de emprego na 
indústria paulista vem caindo sistematicamente há pelo 
menso dois anos. (Revista ISTOÉ Dinheiro, desta 
semana, distribuída nas bancas pela Dimapi). 
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EABORATORIO MODELO - O nome já diz tudo. O 
Lahoratporio Modelo, dirigido pelo Dr. Absay Macedo 
Rocha, é sem dúvida um modelo de eficiência em 
análises clínicas, citologia e hormônios. Fica na Luis 
Domingues, 1392 - centro, entre as ruas Paiui e 
Ceará. O fone é 721-1241. Vale o registro. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 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 

/»>, V-Xíteí V. NS<M- 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 

uEioAia T:'''óno- esTar- bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Y 

IMPERATRIZ Rua Simplicio Moreira, 
f romoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 qniP^on3'' 
Mesma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' P" 65.901- 490 

-    : ímperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consuhas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboralonas e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

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



1 - 8 □ Social/Açailândia □ Sexta-feira, 21 de novembro de 1997 Editor responsável: Ademir Sousa JORNAL CAPITAL 

Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Capoeira 

llítimando os preparativos para a grande festa da capoeira em 

tAçaiíândia. Acontecerá nos dias 29 e 30 às 17fi00, o III 'Batizado 

AÉadfá Capoeira no pátio do Zeppeíin, o evento ainda marca uma 

prévia cfamada auíão que acontecerá em praça púSíica, no dia 29 

com o professor BoS, de Teresina. O batizado terá as seguintes 

atrações: Samba de 'Boda, Troca de Corda e 9/íacutebê, isso no dia 

30. 'Tarticipe, a entrada éfranca, a coordenação será do professor 

'Bpbert. 

Sucesso 

Desde que foi íançado na TV Difusora; o programa Dsporte da 

companfeira LeidinahaSdva; vem obtendo um gr ande número de 

pontos na audiência íocaí; devido a desenvoltura e profissionaíis- 

mo da apresentadora, 

Zeppeíin 

A direção da 'Tizzaria e Cfwpperia Zeppeíin, considerada o íocaí 

onde pessoas bonias se encontram, tem buscado inovar cada vez 

mais e fazer valer o seu síogan, apresenta nesta seçta-feira, o artis- 

ta iMenê Bragança, voz e vio ia, que é um dos mais talentosos 

artistas regionais. Bresitigie. 

Oe realce 

* A. Via Lateraífunciona normaímente nesta sexta-feira, 

comgrande badaíação coma noite do Tcfan... 

* Viajou nesta quinta-feira para Beíém, a eíegante 

senhora Siívia Borneo, onde foi revê sua pránogênita... 

* Locai Bastante freqüentado peba sociedade, 

principaímente as quartas-feiras, o 'Requinte Drinques, 

quando é servido o seu tradicionai caranguejo. A notei 

por íá as senhoras foíanda Amaral (Intercar), 'Tereza 

Brandão (Minas Brasil), •Railda IRgmos, Ujeide Vilela e 

Luciana Carvalho (Berroh).. 

* Continua na escuridão a caótica rua Topázio. Socoro, 

Cemar!... 

* Agaíerajovem se prepara, pois as férias vem aí... 

* Três minutos de íeitura e amanhã eu volto. 
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Dr. Antonio 

Pereira e 

sua 

simpática 

esposa, 

Dra. 

Amélia. 

Casal em 

evidência 

na nossa 

sociedade 

B:í 

LeidimívaSifva (apresentadora SI?!] 
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Turma da Capoeira 

Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha 

Kl A BOiSiAIKE, 007 - FOME (098) 738-1086 - A(rAlLA.\ülA 

paro 
IMtliSTRIA; Rua Paraguai, s/n-i H. Ias Nações-Foiw? (098) 738-185 -Açailandia-MA 

t m/A* 72 * Vila llderaar-Fone <098) 738-1890-AçalIândia-MA At Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-199(>-A< atlàndia-MA 

CEP 6592(>-000 
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Seminário reúne povo e autoridades 

Arnaldo Alencar comenta sobre objetivos do debate promovido pela Câmara 

Com o prestígio de 
populares e a participação de 
autoridades civis e militares, a 
Câmara Municipal de 
Imperatriz abriu ontem, 20, o I 
Seminário Sobre Violência, 
atendendo a uma proposição 
do vereador Arnaldo Alencar 
da Costa e Silva (PMDB). "A 
cidade está se rediscutindo, 
procurando se reencontrar", 
disse o prefeito lldon Marques, 
após a abertura, citando que 
outro importante evento, 
promovido pela Kmpresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, acntece no Hotel 
Posseidon. 'imperatriz tem 
hoje uma maneira de se 
proceder e de buscar 
caminhos. Não é mais aquela 
Imperatriz onde só se viam 
agressões e discussões 
baratas". O prefeito 
parabenizou o Poder 
Legislativo pelo debate e disse 
que a Imprensa tem papel 
fundamental. "Vocês, da 
imprensa, são os 
intermediários entre essas 
produções e o consumidor, que 
é o povo". 

Autor da proposta para 
realização do seminário, o 
vereador Arnaldo Alencar 
d(

: y que sua expectativa é que 
te ><s se sensibilizem a tal 
ponto que o governo entenda 
que o combate a violência é a 
aspiração maior da sociedade. 
"No meu discurso, eu 
perguntei: de onde vem a 
violência? Jí o prefeito 

Foto: Pinheiro 

i 

I Seminário sobre violência 

Palestra Horário Palestrante 

Direitos Humanos 09h00 Wilson Lopes Filho (advogado, da 
Comissão de Direitos Humanos/OAB) 

Violência e Meio Ambiente 10h00 José Geraldo da Costa (professor, 
da UFMA; acadêmico da AIL) 

Violência e Trânsito 11h00 Alan Kardec (major, diretor da 
1o Ciretran em Imperatriz 

Atual de Sistema de Segurança 
Pública do Estado do MA 14h00 

Raimundo Cutrim (secretário 
da Justiça e Segurança Pública 

Ações da Policia Militar no 
Combate a Violência 15h30 

Manoel de Jesus Moreira 
Bastos (comandante geral da 

Polícia Militar - MA) 

Funcionamento da CCPJ 16h30 Jani Sousa Alencar (diretor da 
CCPJ em Imperatriz) 

Violência e Entorpecentes 17h30 
Silvana Helena V. Borges 

(delegada titular da Polícia 
Federal em Imperatriz) 

Ações do 50° Bis no 
Combate à Violência 

18h30 Diõgenes Dantas Filho (tenente- 
coronel, comandante do 50° Bis) 

Vereador.Arnaldo .Alencm- drutuca importância do seminário 
respondeu, indagando: será 
que a violência está no homem 
por falta de amor? Então, o 
seminário não tem a pretensão 
de acabar com o problema, mas 
de discutir e conhecer a 

violência nas suas vertentes 
para que, a partir daí, a 
sociedade póssa se mobilizar 
para não só se defender mas 
contra-atacar a questão da 
violência". Para Arnaldo. 

existem dois grupos: o das 
pessoas acomodadas, que não 
se importam em discutir os 
problemas do mundo; e o das 
que, embora não podem 
consertar o mundo, propõem- 
se a discuti-lo. "K isso o que 
desejamos com esse 
seminário", afirmou. 

Durante todo o dia de 
ontem, foram realizadas 
palestras com debates para 
discussão dos temas em 
pauta: a primeira, "A Violência 

Contra a Mulher", foi 
ministrada pela delegada 
Iranilde Assunção; em 
seguida, "Abuso Sexual na 
Infância e Adolescência", pelo 
promotor Márcio Tadeu; e 
"Violência Contra a Criança e 
Adolescente", pela juíza Luzia 
Madeiro Nepomucena. A 
tarde, o advogado Oziel Vieira 
falou sobre "Violência Urbana", 
o jornalista Edmilson Sanches 
sobre "Violência e Mídia", o juiz 
Fernando Mendonça sobre 

"Violência e Impunidade" e o 
advogado José Clébis tratou do 
tema "Violência e Reforma 
Agrária". O ISeminário Sobre 
Violência encerra hoje, com 
participação do secretário de 
Justiça e Segurança Pública, 
Raimundo Cutrim, e do 
comandante da Polícia Militar 
do Maranhão, coronel Manoel 
de Jesus Moreira Bastos. 

Veja gráfico da 
programação para hoje: 

Programa da Sudan beneficia 

comunidades próximas de Imperatriz 

lldon Marques e Edison Lobão assinam convênio em Brasília 

Al Iam ira e Agua Boa (até 
lizal) serão beneficiadas, 

através do Programa de Apoio 
a Produção Agrícola em 
Comunidades Amazônicas/ 
Pagri, da Superintendência do 
1 íesenvolvimento da Amazônia 
(Sudan), com a construção de 
estradas vicinais. poços 
artesianos e eletrificação rural. 

Ontem (20), o prefeito lldon 
Marques viajou para Brasília 
(DF), com a finalidade de 
assinar o convênio da ordem de 
R$ 350 mil, com o Orgao. A 
solenidade de assinatura eslava 
prevista para as 17 h, no 
gabinete do senador Edison 
Lobão. O convênio já era 
considerado perdido, mas foi 
resgatado pelo senador. 

No início dessa semana, 
lldon Marques viajou para 
Belém, onde esteve acertando 
os detalhes finais para a 
assinatura do convênio. A 
liberação da verba será 
imediata. 

A primeira comunidade, 
Allamira, • distante de 
Imperatriz 43 Km, deverá ser 
beneficiada também com a 
implantação de uma "casa de 

farinha" A construção do micro- 
sistema de abastecimento de 
água para comunidade prevê, 
segundo o sub-projeto, 
perfuração de poço tubular, 
construção de reservatório 
elevado, aquisição de 
equipamento e acessórios, 
construção de chafarizes e 
rede de alimentação. Ainda, 
segundo o sub-projeto, haverá 
a construção de uma rede 
elétrica de baixa tensão, para 
atender a comunidade de 
Altamira, ligando o município 
em dois quilômetros de 
extensão. A recuperação de 
estrada vicinal proporcionará o 
escoamento da produção. 

Segundo o sub-projeto 
apresentado à Sudam, naquela 
comunidade falta água tratada 
e apoio para o beneficiamenlo 
da produção. Com os 
benefícios haverá a redução 
tios custos do beneficiamento 
da produção e facilidades para 
o seu escoamento. 

A Prefeitura, de acordo com 
o sub-projeto, irá se 
comprometer com a aquisição 
dos equipamentos e o 
transportes deles para 

comunidade, alem de facilitar o 
escoamento da produção. Fará 
o assessoramento técnico e 
orientação na implantação do 
projeto. A comunidade de 
Altamira ficará responsável 
pela mão-de-obra necessária 
para a construção da "Casa de 
Farinha" e gerenciamento e 
operacionalização do projeto. 

Água Boa. a 21 Km de 
Imperatriz, segundo o projeto, 
receberá, além de recuperação 
de estrada vicinal, poço 
artesiano e eletrificação, 
pontes de madeira de Lei e uma 
"casa de farinha". Está j(revista 
a construção de sete pontes de 
madeira de Lei. sendo que uma 
ponte de 13 metros, sobre o 
Córrego Barra Grande; duas 
pontes de 15 metros, sobre o 
córrego Barra Grande; duas 
pontes de sete metros, sobre 
os Córregos Agua Boa e 
Açaizal; duas pontes de seis 
metros sobre o Córrego Agua 
Preta, perfazendo, assim, um 
total de 59 metros de ponte, 
que permitirá melhor 
trafegabilidade, além de melhor 
escoamento da produção. 

A Prefeitura espera, com a 
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lldon e Lobão, Convênio com a Sudan para beneficiar Imperatriz 

execução do projeto, oferecer 
melhores condições às 
comunidades, para ç^ue os 
pequenos produtores rurais 
possam realizar o escoamento 
da produção. Em Altamira, por 
exemplo, espera-se abastecer 

o mercado local, o 
fortalecime.nto do nível de 
organização da comunidade e 
gerar mais receitas às famílias 
envolvidas. 

Com a execução do projeto, 
as condições de saúde das 

famílias desses locais terá 
relevante melhora, provocando 
também mudanças de hábitos. 
Com o consumo de água tratada, 
por exemplo, as doenças 
endêmicas muito comuns, serão 
evitadas. 

IfiBillfêM & 721-4878 
A sua melhor 

@ Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 qualidade em bOM e 

AUDIO & VÍDEO IMAGEM 
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Melhoria de Vida 

Programa da Gelmar 

capacita professores 

Principal objetivo é combater verminoses, sendo que já foram feitos vários exames laboratoriais 

O Projeto Melhoria da 
Qualidade de Vida, da 
Celmar, já capacitou cerca 
de 50 professores, em 
povoados de Imperatriz e 
Cidelândia, para 
desenvolverem atividades 
s ó c i o - e c o n ô m i c a s 
educativas em escolas ■ 
municipais. Lançado em 
fevereiro deste ano pela 
Celmar e Instituto Pró- 
Natura, o projeto vem 
mostrando às escolas de 
São Domingos e São 
Francisco, em Cidelândia, e 
São Félix e Petrolina, em 
Imperatriz, que é possível 
mudar o quadro social 
quando há um envolvimento 
da comunidade. 

Os primeiros meses do 
projeto contemplam o 
levantamento do quadro 
sócio-econômico desses 
povoados, reuniões e 
debates sobre saúde 
escolar, aplicação de 
exames médicos nos 
alunos, parcerias com 
outros órgãos para 
suprimento de material útil 
ao desenvolvimento do 
ensino e incentivo ao uso de 
plantas nativas de efeito 
medicinal. 

Uma das prioridades do 
Projeto Melhoria da 
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Qualidade do ensino 

■ 1 

Técnicos da Celmar fazem levantamento sócio-econômico 
Qualidade de Vida c o 
combate a verminoses. O 
primeiro passo ^para 
administrar a situação já foi 
dado com a realização de 
exames laboratoriais de 
sangue, urina e fezes em 
l.!»()0 crianças das escolas 
mu nicia ais. Outro dado 

importante é que já foram 
realizadas 1.1100 consultas 
médicas, com prescrição de 
medicamentos adequados 
para o combate a 
verminoses. "Para 
estimular a participação da 
comunidade escolar no 
equacionamenlo de seus 

problemas e discutir os 
cuidados que st- deve ler 
para urna saúde melhor, 700 
pais já participaram de 
reuniões com técnicos da 
Celmar", explica Marlene 
Costa Lima, assistente 
social responsável pelo 
projeto tia empresa. 

De acordo com o 
cronograma. as escolas 
municipais dos povoados 
beneficiados com o Projeto 
Melhoria da Qualidade de 
Vida passarao por reformas 
básicas que influenciem na ■ 
qualidade do ensino, em 
regime de mutirão ou em 
sistema misto. Os povoados 
de São Domingos e São 
Francisco — os únicos da 
área de influência do 
programa que não dispõem 
de água encanada — vão 
ganhar, a partir da próxima 
semana, poços artesianos. 
"Aproxidamente 2.400 
jjessoas serão beneficiadas 
com essa iniciativa da 
Celmar", informa Marlene 
Lima. 

"O Projeto Melhoria da 
Qualidade de Vida é muito 
bom porque beneficia não só 
as crianças, mas toda a 
comunidade, que é muito 
carente", avalia Albertina; 
Ohveira da Silva, professora 
da Escola Esteia Lemos, do 
povoado de São Domingos. 
"Nos sabemos que só iremos 
ver os resultados daqui a 

dois anos. Mas Já vale a jx na 
Com as consultas e os 
exames, e agora com a 
construção dos poços, uos 
vamos viver com saúde", 
completa. Para Luzinele Sousa 
Moraes, diretora da Escola 
Esteia Lemos, o projeto tem 
contribuído para desiu rtar 
um sentimento de integração 
na eomunidade. 

Além disso, foi assinado 
recentemente um documento 
de parceria entre a Prefeitura 
de Cidelândia, Caema e 
Celmar para a restauração 
ura poço já existente »)' 
município. "Com essa 
parceria, será solucionado 
todo o problema de falta de 
agua na sede do município de 
Cidelândia, beneficiando 
diretamente mil j^ssoas 
adianta a coordenadora do 
projeto. "Com esse programa 
da Celmar, a educação em 
nossa região vai ter chance dc 
caminhar com suas próprias 
pernas, para um futuro 
melhor", finaliza Raimunda 
Lima de Paiva, diretora da 
escola do povoado de São 
Francisco, 

Sedei apoia Interestadual de Vôlei 

O torneio foi realizado pela Liga Imperatrizense de Vôlei, que está procurando estruturar a entidade e a Prefeitura 

Municipal está colaborando, através da Secretaria dos Esportes 

A Secretaria Municipal dos 
Esportes e do I>azer (Sedei) 
está auxiliando na estruturação 
da Liga Imperatrizense de 
Vôlei. Por conta disso foi 
realizado, nos dias 15 e 16 deste 
mês, o ly Torneio Interestadual 
de Seleções. 

Criada em junho de 1992, 
atualmente, a Liga está sob a 
direção de uma Junta 
Governativa, que empossada 
em 02 de outubro tem o prazo 
de 90 dias para regularizar 
documentos, eleger uma nova 
diretoria, bem como preparar 
regimento interno, estatuto e 
ata de fundação. 

Cinco membros compõem a 
Junta, são eles: Antonio Maria 

Santos Sousa, Osanilda Duarte 
Almeida, Rrmelinda Régis 
Albuquerque, Milko Brandes 
de Oliveira e Giorvane de 
Pinho, subsecretário da Sedei. 

..Antonio Maria Santos 
informou que a Eiga, ainda não 
tem sede, porém o secretário 
da Sedei, Valdeci Ferreira está 
estudando a possibilidade de 
ceder uma sala no Complexo 
Barjona Lobão para a Liga, 
enquanto esta possa ter um 
local próprio para suas 
atividades. 

Os membros da Junta 
contam com o patrocínio do 
empresariado local para esta 
fase de reestruturação da Liga 
de Vôlei, pois desta forma, o 

esporte da cidade estará 
recebendo um maior incentivo. 

Segundo informações de 
Antonio Maria Santos, a Liga 
agrega 13 equipes de voleibol 
da cidade, sendo 4 de clubes e 
9 independentes. 

OTorneio 
O torneio realizado há duas 

semanas, contou com a 
participação de três equipes 
masculinas (AABB, Juçara 
Clube e Cristo Rei) e, no 
feminino, Imperatriz particiixm 
com duas equipes (Seleção 
Adulta e Seleção Juvenil). A 
disputa aconteceu no Ginásio 
Municipal de Esportes. 

Defendendo a bandeira do 
Pará veio a seleção de 

Redenção e do estado do 
Tocantins participaram as 
seleções de Araguaína e 
Colinas. 

"Além do intercâmbio entre 
as cidades dos estados 
vizinhos, o nosso objetivo foi 
estimular os atletas na prática 
desta modalidade esportiva, 
tornar conhecida a entidade e, 
também, adquirir o apoio e a 
confiabilidade da sociedade 
esportiva e geral como um 
todo", Antonio Maria Santos 
explicou os objetivos do 
torneio. 

O apoio que o secretário 
Valdeci Ferreira vem dando ã 
entidade neste momento de 
reestruturação foi outro ponto 

levantado pelo membro da 
Junta. "Até o presente 
momento, o secretário Valdeci 
Ferreira vem se empenhando 
ao máximo para que o esporte 
amador dc nossa cidade tenha 
uma grande áscenção", disse 
Antonio Sousa. 

Com relação ao nível técnico 
dos clubes de Imperatriz, a 
comissão organizadora avaliou 
como excelente. "E para que 
este quadro melhore ainda 
mais, é necessário que 
tenhamos sempre competições 
deste nível", comentou Valdeci 
Ferreira. 

Para esta competição, 
algumas equipes tiveram que 
reforçar seus times trazendo 

jogadores de fora, como foi o 
caso do Juçara Clube que 
troqxe o jogador Chiquinho de 
Teresina e o Cristo Rei, que 
trouxe Bruno Coelho (do 
Jaguarema, de São Luís) e Jhoy 
Alencar, do Centro dc 
Treinamento Geraldo Magcla 
(CTGM) e da seleção 
maranhense. "O voleibol de 
Imperatriz é reconhecido como 
o melhor em toda a região 
tocantina e sul do Pará", 
explicou Antonio Maria Santos. 
Como prova disso, o resultado 
foi o seguinte: no feminino, 
In 'Tatriz venceu Araguaína 
por .'.^l v no masculino, 
novamente Imperatriz venceu o 
Araguaína por 3x0. 

VAMOS FECHAR AS PORTEIRAS 

PARA OS PARA-QUE DISTAS 
Em 98 vamos dar 
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Desenvolvimento 

Ildon abre encontro promovido pela Embrapa 

O prefeito Ildon Marques 
abriu ontem, 20. no auditório 
do Hotel Posseidon, em 
Imperatriz, o / Encontro Sobre 
Desenvolvimento Agropecuário 
do Sul do Maranhão; que se 
estende até hoje, 21, com 
participação do secretário de 
Estado da Agricultura do 
Maranhão, Francisco Coelho. 
'Tenho a satisfação - satisfação 
e honra - de abrir os trabalhos 
deste / Encontro Sobre 
Desenvolvimento Agropecuário 
do Sul do Maranhão" - disse o 
prefeito, para cm seguida 
acrescentar; — "Seja na 
qualidade de prefeito de 
Imperatriz, seja como produtor 
rural em Município vizinho, 
antecipo aos senhores que este 
encontro é de interesse não só 
para os companheiros dò 
campo que trabalham nesta 
parte do Estado quanto para os 
colegas asprefeitos que, a 
partir deste ano. têm frente a 
si o desafio do 
desenvolvimento - do qual o 
setor rural ê parte da solução". 

Promovido pela Embrapa 
(Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), o 
evento tem por objetivo fazer 
com que cada instituição tome 
c< (^cimento do trabalho das 
demais, por meio das palestras 

Evento discute desenvolvimento agropecuário do sul do Estado 
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feitas pelos dirigentes, de 
forma a possibilitar a 
identificação de possíveis 
parcerias entre elas e terceiros. 
Todos os prefeitos dos 28 
municípios do sul do Estado 
foram convidados. Mas, só 
Ildon Marques, de Imperatriz, 
fez-se presente à abertura que 
contou, ainda, com as 
presenças do gerente regional 
da Embrapa, Antonio Chagas, 
do secretário municipal de 
Agricultura de Balsas, lírico 
Cunha de Sousa, do presidente 
da Associação dos Vereadores 
do Sul do Maranhão, Joel 
Comes Costa, do assessor- 
chefe da Gerência de Produção 
da Embrapa no Distrito 
Federal, Roberto Carvalho, e 
do representante do Incra 
(Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária), Antonio Vicente, 
além dos principais 
particulares ligados ao setor 
agropecuário. 

No primeiro dia. foram 
realizadas palestras sobre 
"lucra - Reforma Agrária e 
Ações de Desenvolvimento 
para os Assentamentos do Sul 
do Maranhão", "Emater - 
Ações e Propostas para o 
Desenvolvimento Regional", 
"Embrapa/SPSB - Atuação 

Estratégica no 
Desenvolvimento Regional 
Através da Produção e 
Comercialização de Sementes 
Selecionadas", "Floresta Rio 
Doce - Participação no Centro 
Difusor de Tecnologia 
Florestal no Movimento de 
Reflorestamento das 
Madeireiras" e "Banco do 
Nordeste - Programas de 
Desenvolvimento para a 
Região Sul do Estado do 
Maranhão". Para hoje, sexta- 
feira - dia do encerramento do 
encontro - estão previstas as 
palestras "Sindicato Rural de 
Imperatriz - Produção de 
Carne e Leite no Sul do 
Maranhão Perspectivas e 
Propostas . para o 
Desenvolvimento", " Banco do 
Brasil - Política de Crédito 
como Fator de 
Desenvolvimento 
Agropecuário e Perspectivas 
para 1998". "Celmar - 
Atividades e Perspectivas de 
Desenvolvimento Regional", 
"límbrapa/C N PSo/Fapcen - 
Contribuição da Cultura da Soja 
e Perspectivas das Pesquisas 
no Sul do Maranhão" e, ainda, 
"Sagrima - Políticas de 
Desenvolvi m e nlo 
Agropecuário para o Sul do 
Maranhão", pelo secretário de 
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Estado da Agricultura, 
deputado Francisco Coelho. 
Além de palestras, o I 
Encontro Sobre 
Descn volv im c n to Agropecu á rio 
do Sul do Maranhão tem como 
metodologia a realização de 
debates com os participantes. 

Antonio Chagas, gerente 
regional da Embrapa, disse 
que o evento serve para "se 
refletir o desenvolvimento 
agrícola do sul do Maranhão, 
que requer a integração de 

irques "xiolênciu é uni sério problema" 
diversos segmentos para que 
aconteça". Por meio do 
encontro, ele disse que "serão 
conhecidas melhor as 
potencialidades, as limitações 
e as necessidades para que, a 
partir de então, possam ser 
estabelecidas linhas de ações 
integradas e parcerias que os 
tornarão competitivos no 
mercado. Em entrevista à 
imprensa, após a abertura do 
encontro (leia discurso, na 
integra), o prefeito Ildon 

Marques afirmou: "Nós 
estamos discutindo aqui um 
problema sério. Você tem hoje, 
no País, um pacote que é uma 
proposta à recessão. Então, na 
que se criar opções - e o 
interior do Brasil, o interior do 
Maranhão são' alternativas. 
Agora, como fazer isso? Só 
mediante estudos com 
técnicos, debatendo, 
pesquisando' e analisando. 
Portanto, esse evento tem 
essa importância". 

Domingo Alegre 

Neste domingo o 

desafio é entre as 

escolas FREI MANOEL 
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Crimes de taxistas 

continuam sem pistas 

Dos três taxistas assassinados nestes últimos meses apenas um foi elucidado 

O assassinato do taxista 
Antonio Paulo da Silva, 
maranhense, 32 anos de idade, 
solteiro, que residia na rua 
Paraíba - entre Monte Castelo 
e Tamandaré continua sem 
uma definição. Nos corredores 
das delegacias de Polícia de 
Imperatriz, pouco se comenta 
sobre os casos. Além do 
assassinado de Paulo, a Polícia 
ainda procura pistas que leve o 
assassino do taxistas Raimundo 
Fernandes ocorrido em agosto. 

Trabalhando eni cima de 
duas versões, a Polícia acredita 
que a morte do taxista Paulo 
tenha sido premeditada, assim 
como aconteceu com Vicente 
França e Raimundo Fernandes, 
este último, morto final do mês 
de agosto quando dirigia seu 
Voyage, mais tarde abandonado 
pelos elementos. 

No caso do último crine, 
testemunhas que não quiseram 
ser identificadas afirmaram que 
viram Antonio Paulo da Silva, 
passar pelo povoado do 
Bananal em direção ao Túnel, 
e que no intrrior do veículo 
havia mais duas pessoas, 
possivelmente os assassinos 

Conforme levatamentos da 
perícia técnica antes de ser 
morto, o taxista travou uma luta 
corporal com os elementos, que 
o agarraram e a queima roupa 
acertaram um tiro de pistola 
7,63 na parte frontal da cabeça, 
de Paulo. 

O veículo "macabro" 
Santana (taxis) placas HOO 
4586 - Imperatriz era de 
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Coronel Manoel de Jesus Moreira Bastos, conhece a 
fundo as dificuldades da segurança local 

propriedade do também taxista estavam sendo conduzidos para 
Vicente França, assassinado 
em 25 de setembro pelo menor 

de 17 anos de idade. 
Investigações 
O assassinato de Antonio 

Paulo da Silva ainda continua 
sendo um mistério para a 
Polícia Civil. 

O taxistas a cerca de seis 
meses foi atacado por dois 
passageiros desconhecidos que 

o bairro Cafeteira. Os agentes 
da PC anunciaram que iriam 
fazer um levantamento 
completo da vida pregressa do 
taxista para tentar chegar aos 
elementos. 

A primeira de homicídio 
contra o taxista ocorreu em 
junho último, as proximidades 
da distribuidora de bebidas 
Coca-Cola. 

Na época os assaltantes lhe 
deram vários tiros, e ainda 
tentaram levar o veículo, só não 
conseguiram devido o mesmo 
está com problema de partida. 
Socorrido por populares ele foi 
levado para uma clínica onde 
vinha se recuperando. Outra 
versão que chegou a 
reportagem na tarde de ontem 
dava conta de que Antonio 
Paulo teria st1 envolvido com 
uma mulher c asada e vinha 
sendo perseguido pelo marido 
da amante. 0 fato deverá ser 
levado ao conhecimento da 
Polícia Civil e poderá ajudar nas 
investigações. 

Cobrança 
O presidente dos taxistas de 

Imperatriz, Joca, disse em 
entrevista após o episódio que 
o sistema de fiscalização nas 
barreiras vem mostrando 
falhas. O presidente dos 
taxistas de Imperatriz 
acrescentou ainda que se 
ouvesse uma fiscalização mais 
rígida o crime não teria 
ocorrido, pois os elementos 
passaram pela barreira dentro 
do veículo. Durante o dia de 
ontem poucas pessoas 
comparecerem ao primeiro dia 
de debates sobre a Violência, 
que vem sendo realizado na 
Câmara Municipal. Para hoje 
(21) foram confirmados as 
presenças do secretário geral 
de segurança do estado 
Delegado Raimundo Cutrim e 
o comandante geral da PM 
coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos. 

Batista contínua foragido 

Elemento matou a faca o "Merendeiro" em frente um bar no Parque São José 

Outro crime brutal que 
ocorreu na periferia de 
Imperatriz e esta em fase de 
conclusão de inquérito é do 
fnerendeiro Francoá da Cruz 
Barros, 25 anos de idade.. 
Conforme o que foi apurado 
pela reportagem junto a Polícia 
Civil- Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial, através do 
delegado Renê Almeida, o 
elemento conhecido apenas 
pelo prenome de Bálisla, vulgo 
Merendeiro, desferiu uma 
facada certeira no jovem 
Francoá. 

Conforme as primeiras 
investiagações da Polícia, o 
crime ocorreu dentro de um 
bar na Rua 12- no Parque São 
José. A vítima e o acusado se 
encontravam dentro de um bar 
de não nome não levantado, 
quando iniciaram uma 
discursào que acabou na morte 

de Françoá. Na época o 
proprietário do Bar, disse a 
reportagem que o 
"Merendeiro", provocou a 
confusão aplicando um tapa na 
vítima que revidou e foi 
alvejado com uma facada em 
cima do peito esquerdo, que 
segundo a equipe de perícia da 
Delegacia Regional atingiu o 
coração da vítima. 

A esposa de Francoá 
chegou no local minutos 
depois, e disse a reportagem 
que seu marido sempre ia para 
aquele bar, e que ele não 
provocava ninguém, ela disse 
ainda que convivia 
maritalmente com ele a cerca 
de um ano e meio. 

O delegado Renê Almeida, 
que também responde pela Io 

DP de Açailândia esta 
trabalhando no sentido de 
capturar o acusado. 
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Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Arrombamento I 
Hildete Sampaio de 

Aquino, maranhense, 
casada, residente no Jardim 
Cristo Reis comunicou que 
elementos desconhecidos' 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência e 
evaram vários objetos de 
lequenos valores. De 

acordo com a eomunieante 
o fato ocorreu quando a 
mesma se encontra para na 
casa de sua genitora. Fato 
ocorrido na tarde desta 
última quinta-feira (20). 

Perda 
de documentos 

Flizabeth de Souza 
Morais Rego, maranhense, 
solteira, residente no bairro 
Bomsucesso comunicou 
que perdeu uma bolsa 
contendo sua Carteira de 
Identidade Civil, fato este 
ocorrido quando o queixosa 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos 

Sebastião Tavares de 
Medeiros, maranhense, 
casado, residente no 
Parque Anhanguera esteve 
na Depol para comunicar 
que perdeu sua carteira 
porta cédula contendo 
vários documentos 
pessoais. Conforme o 
eomunieante o fato ocorreu 
quando trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos 

João Antonio Cardoso 
dos Santos, maranhense, 
solteiro. cobrador, 
residente na rua Bela 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta dedula 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na manhã desta 
última quarta-feira. 

Perda 
de documentos IV 
Maria José de Lima 

Soares, máranhense, 
solteira, residente na 
Duque de Caxias, esteve 
na Depol para comunicar 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido quantlo trafegeva 
pelo centro empresarial. 

Arrombamento II 
Paulo Roberto dos 

Santos Martins, 
maranhense, casado, 
comerciante, 29 anos de 
idade, residente na rua 
Ceará- Nova Imperatriz 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Tato 
ocorrido na madrugada 
desta última quarta-feira. 
De- acordo com o 
eomunieante os elementos 
levaram do interior da 
residência vários obju; 1 
entre os quais uma Y v 
açores 14 polegadas. 

Furto 
de bicicleta 

Roberto Gonçalves 
M ar t i n s, m ar an he n se, 
casado, residente no 
bairro São José, 
comunicou que elementos 
desconhecidos levaram 
sua bicicleta Moulain Bick 
- cor azul, 96. Fato ocorrido 
quando a bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência na tarde de ontem. 

Cutrim 
O secretário de segurança 

Raimundo Cutrim e- o 
comandante da gera' .a 
Polícia Militar do Maranháo- 
coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos confirmaram 
presença no Fórum de 
I Jebates sobre a violência que 
terá seqüência hoje (21) na 
Câmara Municipal de 
Vereadores de Imperatriz. 

Delegado Renê Almeida na captura do acusado 
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Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


