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Madeira desmente Cabeludo 

FHG 

visita 

A 

O presidente Fernando 
Henrique elogiou o trabaího 
da Aeronâulica brasileirít 

Acompanhado do 
ministro Lelio b>bo. ele disse 
qiuoFentrotk-l.anvHinerUo 
de Alcântara coloca o Brasil 
em destaque no cenário 
mundial. 
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Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R5 1.0943 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra 
Dólar Turismo 
Venda    
Ouro (g) 
Venda _ 

R$ 1,125 

.R$ 1,135 

R$pa0; 

R$1,110 

.R$11.36 

■ 1,1263% 
Poupança 
Rendimento 
Dfir ' ' 
Valor _ R$0.9108 
Salário Minimo 
Setembro   R$ 120.00 
Salário Família 
Valor Ri 8.25 

ü deputado federal 
Sebastião Madeira, ao tomar 
conhecimento das atitudes do 
ex-prefeito de João Lisboa 
Raimundo Cabeludo, em 
inaugurar o serviço de 
abastecimento de água em 
Buritirana. disse, ficar 
"revoltado". 

O parlamentar desmentiu 
Cabeludo que garantiu realizar 
todo o serviço com recursos 
próprios. 

Na verdade,» os R$ 
200.000,00 (Duzentos mil 
reais) usados nas obras de 
escavação de um poço e 
compra de caixa d'água, 
encanamentos, bomba e 
transformador, foram alocados 
pelo deputado Sebastião 
Madeira por meio de emenda 

ao Orçamento da União, sendo 
a primeira parcela no segundo 
semestre do ano passado, e a 
última no dia 31 de dezembro. 

Em Buritirana. a atitude de 
Raimundo Cabeludo está sendo 
questionada i)or i>opulares. que 
buscam saber as razões pelas 
quais ele não executou esses 
serviços durante o seu 
mandato a frente do município 
mãe, João Lisboa. 

Quem também se mostra 
revoltado, com a situação é o 
prefeito Sálvio Dino, isto por 
que Raimundo Cabeludo 
efetuou o saque do dinheiro no 
dia 02 de janeiro, graças a um 
entendimento firmado entre o 
deputado, o ex-prefeito e atual 
administrador de João Lisboa. 
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Informes 

Sebastião Madeira se revolta com atitude do ex-prefeito de João Lisboa 

■ Futebol j 
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Liga cumpre calendário 

A Liga Regional de Futebol 
Sul do Maranhão cumpre 
calendário da Copa Sul do 
Maranhão e convoca todas as 
equipes participantes do 
evento para se inscrever. 

O atual campeão do 
competição é a equipe do 
Guarani, na época dirigida pelo 
técnico Isnad Antonio. 

No ano passado tivemos o 
Payssandu Esporte Clube 
fazendo o jogo de 
encerramento do 
Campeonato. 

Em conversa mantida com 
o empresário Humberto 
Castro ele confirmou que os 
contatos jã foram mantidos. 
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Esquenta a briga pela 

direção da AIRT 

T 

INDICADOR 

As eleições a presidência da 
AIRT estão sendo bastante 
acirrada nos bastisdores. 

Até o momento, duas chapas 
se mostram interessadas em 
disputar as eleições. 

De acordo com informações 

este número pode dobrar. 
O jornalista Demerval 

Moreno, um dos mais 
renomados da imprensa local 
também está de olho 
entidade. 
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Carvoarias também são responsáveis pela fumaça na região 

O jovem José A. Sena, 
maranhense, solteiro, residente 
no bairro Vila Nova foi assaltado 
na madrugada do último 
domingo quando deixava um 
clube dançante naquela artéria. 

De acordo com o 
comunicante, dois elementos 

armados de revolver calibre 38, 
lhe renderam e fizeram com que 
o mesmo entreguasse todos os 
seus pertences. Na Vila Ixibão a 
falia de energia elétrica favorece 
a ação dos bandidos que estão 
agindo em plena luz do dia. 
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Incra de Imperatriz é ocupado 

por trabalhadores rurais 

Trabalhadores rurais do a burocracia para a liberação do das famílias do Alvorada na 

Semus prepara Campanha 

de Multivacinação 

assentamento Alvorada no Crédito Alimentação, 
município de Amarante, O Instituto de Colonização e 
ocuparam ontem a sede do Incra Reforma Agrária informou que 
em Imperatriz. R$ 80.000,00 (Secenta mil reais) 

O ato, foi um protesto contra está a disposição da Associação 

próxima sexta-feira. 
O tabalhadores dmiticiam o 

abandono que segundo eles, o 
governo vem dando aos 
assentamentos. Página 1-5 

A Secretaria de Saúde por 
meio da Divisão de Imunização, 
promove no próximo sábado, a 
segunda etapa da Campanha 
Nacional de Mult ivacinação. Na 

primeira etapa, Imperatriz 
alingiu 129.17% dX meta 
estabelecida pela Secretaria 
Estadual de Saúde.para a cidade. 
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Por Dentro da Imprensa 
ifi , -2 - .5 Págmã 2Kl 

Pastoral Universitária 

promove feijoada 

() objetivo, é obler recursos () uni - rsilâiiofoi oescolhído Amazonas, nóencouln» I alin- • 
para enviar a Cochabamba na para representar os Estados do americano da fasíora 
Bolívia, o estudante Edson Alves. Maranhão, Piauí, Pará e Universitária. Página 1-8 
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Feira 

O colégio CESFA realizou 
neste final de semana sua feira 
anual de ciências. Durante dois 
dias, a comunidade pode 
conhecer de perto os avanços 
do ensino Cesfa nas mais 
diferentes área de educação. 
Os alunos do complexo não 
fizeram feio ao esclarecer aos 
visitantes os efeitos benéficos 
da ciência para o crescimento 
de nosso país. 

Indefinição 

política 

Uma das mulheres mais 
atuantes na política local, 
Conceição Formiga ainda não 
decidiu se vai disputar as 
eleições do próximo ano. 
Eleita por duas vezes para o 
legislativo Imperatrizense, 
Conceição ainda não decidiu se 
vai ou não concorrer uma 
cadeira para o legislativo 
estadual mais ele continua com 
suas visitas a base, que está 

localizada em comunidades 
católicas e grupos religiosos. 

Cruzada 

evangelística 

A igreja batista da Mangeira 
realizou neste final de semana 
sua cruzada evangelística, e 
reuniu um grande numero de 
pessoas evangélicas ou não. Pra 
falar a cerca da necessidade 
básica de evangelizaçào foi 
convidado o Pr. Ely Fernandes, 
que durante os três dias de 
cruzada, enfatizou a 
necessidade urgente de se 
conhecer o verdadeiro papel do 
cristão na obra missionária. 

Comportamento 

ainda é uma confusão na 
cabeça das pessoas a diferença 
do certo e o confortável. Hoje 
ao sair nas ruas você se depara 
com situações nada agradável, 
no que se refere a moda. 
Pessoas ainda desconhecem 
que vestir agasalho esportivo 
para ir ao restaurante está 

errado. Roupas de ginástica é 
própria para academias e 
clubes. Muitas pessoas 
confundem o confortável com 
o certo. A civilização é feita de 
alguns incômodos que 
resultam em grandes graças. 
Esquecer isso é cair no ridículo. 

Che, traído 

pelo amigo. 

Num artigo intitulado A 
Traição do Comandante, um 
dos últimos três guerrilheiros 
que ainda estão vivos, Doriel 
Árlacór Ramirez, amigo de 
Guevara, dispara sua 
metralhadora giratória e acusa 
Fidel Castro de ler traído o 
amigo e ter mandado o direto 
paraamorfe. A revelação surge 
agora, trinta anos após a morte 
do maior guerrilheiro da 
história. Para o amigo que ficou 
conhecido por comandante 
Benigno o que Fidel está 
fazendo agora nas celebrações 
de trinta anos de morte de Che 
Guevara é um insulto a sua 
memória e a seu ideal de lula. 
De acordo com o documento 
enviado a imprensa, Fidel 
Castro obrigou Che a assinar 
um documento renunciando a 
todas as honras e méritos do 
povo cubano e se despedindo 
dos mesmos como um covarde. 
Na noite da assinatura, Che 
deixou Cuba e se arriscou na 

* 

Conceição Formiga e Terezinha Machado 

maior furada de sua vida, a 
guerrilha do Congo, onde saiu 
perdedor. Anos mais tarde, ele 
embarcou para a Bolívia, onde 
de acordo com Benigno ele caiu 
numa emboscada preparada 
pelo amigo, e onde realizou sua 
ultima luta. Che foi responsável 
por praticamente toda a 
libertação de Cuba e ainda 
lutou em muitos outros países. 
Ele foi assassinado em 1967 no 
povoado de Iloguera, a quase 
SOO quilômetros de Di-Paz. O 

corpo dele foi transladado de 
helicóptero até a base aérea 
onde foi enterrado dois dias 
após a sua morte. Benigno 
afirma ainda que os restos 
mortais de Che Guevara foram 
retirados do sepúculo em 85, e 
conduzido para Cuba, os restos 
mortais que apareceram agora 
ou não são de Che Guevara, ou 
foram recolocados no local, e 
de tudo isso Fidel Castro tinha 
conhecimento. Ele justifica a 
traição i omo rnedo de que Che, 

se destacasse mais no cenário 
político, levando-se em conta 
ser ele um homem honrado, 
respeitado e admirado pelo 
povo cubano. Tanto que trinta 
anos após a sua morte, seu 
símbolo de luta continua vivo 
no mundo inteiro, os jovens 
adotaram sua boina como 
sinal de lula, e os cabelos 
longos e barbas são símbolos 
de militantes de esquerda 
hoje no Brasil em Cuba e na 
Bolívia 

FORTALEZA 

BALSAS, 

DOM ELISEU 

PALMAS 

IMPERATRIZ 

i;:?; 
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Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

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

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

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

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dedPdRECIDd . 

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

VJ /IR1REQD/I 

Reservas de passagens 

721-5687 
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: ííí íííííí; ■'■.•y-" Síslííí 

11: 11 
1 ■w 

'' ;¥íí5í: IPP 4 ^4 £:vxj: &/M Som e Luz 

APOIO: Sistema Tucamís de Comunicação 11 1 
* 



JORNAL CAPITAL 
Editor responsável; Raimundo Primeiro 

Quinta-feira, 23 de outubro de 1997 □ Política □ 1-3 

Livros 

Seduc entrega kits de literatura infantil a escolas do município 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Ladrões 
na área 

Não obstante as 
constantes de n ú n c i a s 
feitas pela imprensa local, 
0 aparelho de segurança 
pública continua alheio aos 
problemas vericados na 
região da praça Brasil em 
conseqüência da ação de 
marginais e viciados. Os 
esta bv1e c i me n t o s 
comerciais localizados nas 
imediações do logradouro 
cjue fb a localizado nõ 
Centro de Imperatriz, estão 
sendo alvos de freqüentes 
arrombamentos. Socorro 
ao setor policial é o que 
estão pedindo os seus 
proprietários. 

Sipat 
1 A Sipat dirigida ao 
quadro administrativo do 
escritório em Imperatriz 
tem início na segunda- 
feira. pela manhã. No 
campo, o evento começou 
terça-feira e vai até sexta. 
Os lemas da Sipat dirigida 
ao quadro administrativo 
do escritório sao 
semelhantes aos da Sipat 
do ano passado. "A 
diferença e que desta vez 
estamos com uma 
abordagem mais voltada 
para o lado psicológico do 
indivíduo", confirmou 
Mauro Seródio. As 
palestras da Sipa no 
Campo, que são 
ministradas pelo médico 
íonçalves, estão ligadas 

aos aspectos de segurança 
e saúde, com ênfase para 
assuntos como Aids, 
llanseníase e ruberculose. 

Renovar 
e Transformar 

Independência e 
atuação, foi este o desafio 
assumidos pela Associação 
Maranhense dos 
Advogados Civis e 
Criminais - AM AC, a 
Associação Maranhense 
dos Advogados 
Trabalhistas - AM AT e 
muitos outros colegas 
advogados diante das 
próxima eleições para 
renovação do Conselho 
Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil - 
Maranhão. 

Deste compromisso 
surgiu a Chapa Domingos 
Vieira Filho por uma OAB 
INDFPFN DFNTF E 
ATDANTF para promover 
a renovação do Conselho 
Seccional e defender os 
interesses de todos os 
advogados do Maranhão. 

Renovar 
e Transformar II 

Colegas de militância das 
diversas áreas, na capital e no 
interior, se juntaram no firme 
propósito de transformar a 
OAB numa entidade de 
classe com ação 
independente dos poderes 
públicos do Fstado. 

Ksla Seccional OAB-MA 
será tão mais atuante quanto 
mais próxima estiver do 
cotidiano dos Associados. 
Afinal, somos mais de dOOO 
advogados em todo o Fstado. 
muitos dos quais se 
ressentem da ausência da 
direção da entidade em 
relação as suas dificuldades. 

A Chapa Domingos Vieira 
Filho, encabeçada pelo 
colega Luis Augusto 
(intei res, apresenta neste 
jornal suas proposta e 
convida os colegas a 
combaterem sobre o real 
papel que desejamos para 
que nossa entidade de classe 
seja forte, atuante e 
independente. F ê esta 
participação ativa que será e 
tônica de atuação da próxima 
direção da OAB Maranhão. 

Renovar 
e Transformar III 

Luis Augusto (iuterres e 
todos os demais membros da 
Chapa, estão empenhados 
para debater nossas 
propostas, iniciando desde já 
um processo que será 
permanente - a OAB 
participando de formas 
atuante no cotidiano dos 
advogados do Maranhão e 
agindo tom total 
independência na luta pelos 
interesses de classe e na 
defesa dos preceitos 
constitucionais do estado de 
direito democrático. 

Para 
reflexão 

"Não ê diminuindo as 
atribuições do Conselho 
Nacional de Política 
Fazendária que o Congresso 
e o governo vão conseguir 
combater a guerra fiscal que 
vem sendo travada pelos 
estados, com graves 
prejuízos para as receitas 
estaduais. Aliás, a guerra 
fiscal ê o único vilão dp 
esfacelamento das finanças 
estaduais". 

(Fliud Pinto Costa, 
professor de Direito 
Tributário da Universidade1 

Federal do Maranhão. 11 FM A, 
em artigo publicado no Jornal 
"Globo", sob o título "Ordem 
na Federal", em 04/08/1)7). 

Começa boje a Semana 
Nacional do Livro, que irá ate 
0 dia 29 deste mês. A 
Secretaria Municipal de 
Fducação (Seduc), através do 
Departamento Pedagógico, 
estará desenvolvendo durante 
este período o programa - 
Livro cm Busca de Amigos em 
cinco escolas da periferia que 
não receberam livros didáticos 
da Fundação de Assistência ao 
Fducando, portanto as mais 
carentes. 

Sob a orientação dos 
supervisores, chegam as 
escolas, os livros infantis em 
forma de kits, que 
proporcionarão ás crianças o 
acesso à leitura, conforme 
determinações do Programa 
de IxMlura (Proler), vinculado 
á Fundação Nacional do Livro 
Infantil. Todas as atividades da 
semana estão relacionadas aos 
livros, de acordo com os textos 
como: dramatizações e 
desenhos interpretaiivos. 

As escolas visitadas a pari ir 
do dia 22 sao: Santos Dumonl. 
Santa Cruz, Getulio Vargas. 
Crescer e Camaçari. As demais 
1 scolas lambem terão 
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Futura em Agistinho Xoleío, secretário cie Educação 

comemoração á Semana 
Nacional do Livro. 

ARTE E LEITURA 
A Seduc também inicia hoje 

(22), na Escola Municipal 
Geovani Zanni, o Projeto Arte 
e Leitura nas Escolas, 
desenvolvido pela Fundação 
Cultural, Locadora de Livros 
Macunaíma e Biblioteca 
Pública Municipal. 

O projeto tem o objetivo de 
proporcionar aos alunos das 
escolas de primeiro grau do 
Sistema Municipal de Ensino, 
o conhecimento e o 
reconhecimento da literatura 
infantil, infanto-juvenil e do 
teatro de bonecos, no processo 
educacional. 

üs alunos da Escola 
Geovani Zanni recebem 
durante três dias, a visita da 
Kombi da Seduc e de dois 
coordenadores do projeto, 
munidos de livros, stands e 
bonecos teatrais. Além da 
leitura, outras atividades serão 
desenvolvidas como musica e 
expressão corporal de acordo 
com o texto a ser adaptado. 

() Projeto Arte c Leitura nas 
Escolas se.rá realizado em mais 
duas escolas durante o mes de 
novembro. 

Saúde 

Semus prepara Campanha 

contra Pólio e Sarampo 

Na primeira etapa, realizada no último dia 17/09. 

o município ultrapassou a sua meta. 

, A Secretaria Municipal de 
Saúde, através da Divisão de 
Imunização, estará realizando 
no próximo sábado (21)), a 
segunda etapa da Campanha 
Nacional de Multivacinaçào. A 
Semus estará adotando todas as 
providências para que a 
Campanha corresponda ás 
expectativas em Imperatriz. 

A prioridade ê a imunização 
contra Sarampo e Polioinu Im 
numa determinação do 
M inistêrio da Saú de, para ev i lar 
que ocorra no resto do País, o 
mesmo que aconteceu em São 
Paulo e outras cidades, onde 
vários casos da doença/como 
o Sarampo, foram registrados 
nos últimos meses. 

COBERTURA VACINAI. 
Na primeira etapa da 

mullivacinação, 17/09/97, 
Imperatriz atingiu Í29,17% de 
cobertura vacinai, de 0 a 04 
anos, ou seja, a meta exigida 
era: 24.882 e foram aplicadas: 
22.129 doses. De 01 a 04 anos. 
a meta exigida era: 19.751 e 
foram vacinados: 27.272, 
portanto a cobertura atingiu 
140,41%. Em menores de um 
ano, o município cobriu 85,89% 
da meta exigida pela Secretaria 
de Estado da Saúde. 

O sucesso da primeira etapa 
de mullivacinação, obtendo 
índices de cobertura jamais 
registrados no município, se 
deva1 ao apoio dispensados pelo 
prefeito lldon Marques e a 

: ••v-v - •.v-xv.w: 
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I)r. C arlos Gomes Amorin. secretário de Saúde 

colaboração de instituições 
públicas e privadas. "Espera-se 
que essa segunda etapa 
obtenha o mesmo êxito, apesar 
das dificuldades enfrentadas 
nesta fase de transição, 

enquanto aguarda-se a posse 
dos novos servidores dos 
Centros e Postos de Saúde, 
aprovados do Concurso 
Público, realizado pelo 
município, em cumprimento ã 

Legislação específica", 
declarou Maria das Graças 
Bezerra, coordenadora da 
Divisão de Imunização e da 
Campanha de Mullivacinação 
em Imperatriz. 

TCI 
TCI 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-344^ 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Vice é Fogo 
Na teoria o vice deveria ser 

fiel ao mandatário maior, no 
entanto a prática mostra 
algumas divergências. Um 
exemplo de que nem sempre 
o vice está afinado, 
recentemente o Governador 
do Estado do Pará Dr. Almir 
Gabriel, que é médico, teve 
que ir as pressas para São 
Paulo onde teve que se 
submeter a uma cirurgia . o 

vice Hélio Gueiros Júnior, que 
é filho do ex Prefeito de Belém, 
assumiu o Governo do Estado 
e imediatamente, no seu 
primeiro ato, exonerou nada 
mais nada menos que cinco 
Secretários, desestabilizando a 
administração do Governador. 
O poder é realmente 
impressionante, muda 
completamente a cabeça das 
pessoas, a figura do vice é 
sempre uma incógnita, 
semelhante a uma caixa de 
surpresas, ninguém sabe o que 
tem dentro. Ainda bem que 
Ildon Marques tem um vice 
equilibrado, até o presente 
momento Luis Carlos Noleto 
tem se comportado como um 
fiel escudeiro, tudo indica que 
o nosso Prefeito soube escolher 
o seu vice. Esse pequeno 
comentário vale até hoje, 
amanhã é outro dia. 

Airt 
A imprensa de Imperatriz 

está prestes a eleger a sua nova 
diretoria, até aí tudo bem, no 
entanto, ao nosso ver, 
deveríamos fortalecer a nossa 
entidade tentando conseguir 
uma chapa única que pudesse 
chegar a um consenso. Se 

entrarmos numa eleição 
divididos, a chapa perdedora 
dificilmente irá contribuir com 
a vencedora. A Airt (Associação 
da Imprensa da Região 
Tocantina) tem que começar 
tudo do zero, aí sim, teremos 
uma entidade forte para brigar 
jxJos interesses da classe. Caso 
tenhamos uma, duas ou mais 
chapas, mesmo assim, vamos 
tentar unir as forças, caso 
contrario não chegaremos a 
lugar nenhum, é 
verdadeeeeeeeee. 

Criação de 
Empregos 

A Camara Municipal de 
Imperatriz deu inicio ontem ao 
1 fórum de debates sobre 
viabilidades econômicas de 
Imperatriz e Região, o objetivo 
é discutir dois temas centrais , 
criação de empregos e geração 
de rendas. A iniciativa louvável 
, foi do Vereador Raimundo 
Trajano Neto e vai até sexta 
feira. A preocupação do 
Vereador é de todos nós, 
queremos aqui, através de 
nossa modesta coluna , 
mandar uma sugestão : 
Publicar em uma Revista de 
circulação Nacional página 

dupla, colocando a 
disposição dos empresários 
brasileiros e estrangeiros 
infraestrutura e isenção de 
impostos durante alguns 
anos. O governo municipal se 
fizer isso, vai ficar na história 
de nossa cidade, é 
verdade  

Caneleiros 
O boa praça Wilson Zara 

informando a programação 
para o final de semana no seu 
"Caneleiros", na Beira-Rio. 

Ontem, 22, houve show 
com Regionaldo Parente, que 
mostrou o melhor da MPB e 
do POP; hoje, 23, será a vez 
de Clauber Martins; que 
cantará pérolas regionais e 
da MPB; na sexta-feira, 24, 
canta Salete Bonatlo, que 
mostrará o melhor do tango 
e boleros; sábado, 25, Wilson 
Zara e Flor de Cáctus, que 
mostrará o melhor da MPB 
e POP (internacionais e 
internacionais). 

O "Caneleiros" é o local 
em Imperatriz onde você 
ouve música ao vivo de boa 
qualidade. Semanalmente, de 
quarta a sábado, a partir das 
22 ;3() horas. 

Final de semana movimentado no 
Caneleiros, hoje quinta feira Cláuber Martins, 

com música regional e MPB, amanhã sexta 

feira o retorno da cantora romântica Sallete 
Bonato, especialista em tangos e boleros, e no 

sábado Wilson Zara St Flor de Cactos 
apresentando o melhor da MPB, músicas 

populares nacionais e internacionais. 

Caneleiros continua sendo o local em 

Imperatriz onde você ouv-e música ao vivo de 

boa qualidade, Rua lõde Novembro606, Beira 

Rio. Vamos marcar este encontro, mulheres 
bonitas é o que não falta, então não falte. 

Dr. Wilson Filho, um dos mais conceituados 
causídicos de nossa região está cada dia 

melhor , com o seu comentário dentro do 

Programa Thompson Mota na TV Capital Canal 

5, Rede Record , horário de 13 ás 14 de 
Segunda á Sexta. Quando o mesmo falta, a 

galera liga para saber porque o grande 
criminalista não compareceu, é isso ai. 

audiência não se compra, se conquista. 

Cultura 

Genésio Tocantins encanta o Brasil em U-Cantante 

Surgido das barrancas do rio Tocantins, o cantor mostra que tem garra e vez na MPB pelo País afora 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

O cantor e compositor 
Genésio Tocantins continua 
jtercorrendo as regiões Norte/ 
Nordeste do País para divulgar 
U-Cantante, seu mais novo 
trabalho. Ele fez o lançamento 
do Compacl-Disc recentemente 
no "Caneleiros", em lm|)eratriz. 
em show que conseguiu contar 
com o apoio da comunidade 
local. 

Na oportunidade, disse que 
Genésio U. Cantante é um 
trabalho que reúne o que de 
melhor existe dentro da música 
jjopular regional. 

Foi lá no município da 
pequena Piacá, hoje Goiatins, 
nas ribeiras do Tocantins 
próxima a uma aldeia dos índios 
Krahô, que eomeçou a ouvir as 
melodias entoadas por sua mãe 
cantadeira e rezadeira, as 
cantigas de mutirão, os 
rci>entistas e os sons do Brasil 
de Luiz Gonzaga, Jackson do 
Pandeiro, Dorival Caymmi, 
Roberto Carlos, entre outros. 
Inquieto, Genésio não coube em 
seus limites geográficos e se 
mandou País afora cantando e 

encantando com sua voz 
vigorosa e seu suingue. 

Quando surgiu, no final da 
década de 70. cantando ao lado 
do amigo e parceiro Juraíldes da 
Cruz, Genésio, que já foi 
Sampaio antes de ser Tocantins, 
chamou a atenção de meio 
Brasil. Voz forte e cheia de 
sotaque da mais autêntica MPB, 
o artista seguiu a trilha natural 
jKTcorrida pelos novatos — os 
festivais, — até chegar a Rela 
Bucho, o tão sonhado primeiro 
disco, produzido i )or Rildo Hora, 
lançado em 1988 e ganhador do 
Prêmio Sharp em 1989. 

Desde então, porém, 
dedicou-se a vários projetos no 
seu consolidado estado do 
Tocantins, adiando por vários 
anos o lançamento do seu 
segundo eliseo. cujas gravações 
comegaram há mais ele três 
anos. Passanelo uma temporada 
em Brasília, Ge-nêsio fechou 
1996 em grande' estilo para 
começar 1997 com os dois ités. 
Está lançanelo Genésio U. 
Cantante, CD que sai pe-lo sedo 
Alefiia Music/2(K)1 Music e que 
ê apenas uma elas múltiplas 
variantes eleste artista que se 
autodeneurtina cangaceiro 

cultural. Além do lançame-nto elo 
ábum e dos conseguemtes she)ws 
que' já esta empwndende) com 
seu bando. Cangaceiros elo 
Zeielíace). (ienésio está envolvielo 
em outros pre>jele)S. Com 
Redanelo Boldrin, Quinteto 
Violaek) e- Gaúcho ela Fronteira, 
diviele o prefieto multimídia 
Quatro Cantos da Terra (que 
cemsiste no lançamenle) ele- um 
calenelárie)/1997, ilustraele» pe'le)S 
quatre)S, um CD com três 
músicas ele- caela artista e- e>s 
shóws). 

Genésie» Tocantins e um 
cantaelor por e^xcelência. O 
Brasil comegou a ver isso em 
1979, quanelo Tempo dc Colheita 
(elele e' ele- Juraíleles ela Cruz) 
barbarizem no Festival Tupi. 
Depois, foi senneanelo sua 
música por esse Pais afora. 
Participou de' eerea de duas 
evnlenas de- festivais, ganhou 
quase a meúaele eleJes e teve' um 
elos peMilos altos ele- sua e arre-ira 
como Prêmio Sharp ele- 1989 e-e) 
Fiat/90. 

Res|H'itaelo e-m vários e-stados 
brasileiros e até fora elo País, 
Genésio começa a colher os 
frutos ela sua seara. Para o 
vanguardista cantor e 

com|K)sitor Arrigo Barnabé, "a 
música ele' Genésio é o que 
cemsideTo i)ós-lropicaIista/I>SD 
e que' apresenta algo realme-nte 
newo numa linguagem regional 
mais eemt outre» embalo". A 
declaração ioi elaela à rewisla 
IstoÉ. 

"Se apresenta|" ae» lado dei 
Genésio T ocantins é umabonra. 
pois trata-se' ele um artista 
popular em sua essência, ele- um 
granele' compeísitor". elisse' elele' 
Almir Sate-r. músieo-sul- 
matogrosse-nse' que e-ncarnou o 
peTSonageMii Firüampo na noveTa 
() Rei do CV/e/e, proeluçao ela Rede- 
Globo ele- TeTe-visáo. A lie-tage-m 
se )bre' (mnésie > | x xle' ser resumiela 
na eleclaração ele- Rolanelo 
Beúdrin. "O resullaelo eleTes 
(Genésio e Juraíleles) é 
maravilhoso, são bons poe'tas e 
têm musicas absolutamente' 
ine-ditas" 

Beirão segue a mesma 
estrada 

Quem também mante-ve' 
cemlato foi o cantor e cennixísitor 
Be-irão, que ne) se'mestre'passaelo 
esteve' eantandei aqui e-m 
ImpeTatriz, faze-nelo o lançame-nto 
edicial ele) seu primeiro CD, 
intitulaelo Isso que é forrock e que 

já é sucesso ele- públice» e- critica 
em eliversas regiões elo País. 

Beirão também tem uma 
lemga historia elentre» elo ce-nário 
cultural elas regiões Norte/ 
Noreleste. 

Iniciou se u trabalhe» musical 
e-m Brasília, participanele» ele- 
vários metvime-ntos culturais 
(Cemce-rtos Cabeças, Levante 
Centre>-()este'). Festival latino- 
Ame-ricane» ele' Arte e- Cultura - 
Flaac). Participou ele» Pixiguinha 
(83). no norte elo País, este-ve- 
com o Circo Veiador, no 
Maranhãe» e. re-eentemente', elo 
I ire )je -te > Enc< )ntr<»ee »m o Brasil, na 
Alemanha, ae > laele) ele - Joáe» B» )sce >, 
Djavan e- Be-th Carvalho, com 
eTeigios ela erítica local. 

"Ele faz parte- eles canlaelores 
elo povo do Brasil; elaqueTe-s.que' 
tocam nos festivais, nos teatros, 
ivs itraças elo mereaelao e nas 
ruas. além da poesia popular 
(raelieioual. ehamaela ele- cordel, 
o cantaelor Beirão faz na sua 
música, uma ligação e-ntre- os 
estilos moelerne) e traelicional", 
afirmam os diretores elo proje-to 
Cl asse Arte, ele Brasília. 

Beirão tambegi atuou, como 
ator, no filme- A TI 'que virou 
estrela dc cinema, ele- Márcio Curi 

e- Yanko dei Pine», quando 
ta-mlx-m com|x»s parle- ela trilha 
m usical. 

Participou elo viele-e» Terra 
prometida ele' Zé Maurício 
Pinhe-ire», com prexlução ela Asa 
Víeleo. 

Em 1992. fe-z a trilha sonora 
elo víele-e» Canudos dc novo, de' 
autema ele- Robe-rle» M. D-vine-, 
pre)fesse)r ele- Historia ela 
Unive-rsily of Miami, Eslaelos 
l Inidos, com prexluçãp elo Banco 
ele» Brasil. No mesmo ano viajem 
para Europa, onele- fe-z várias 
apre-se-ntações, regressanelo 
logoe-m seguielaae) Brasil. Volta 
para a Europa no ano seguinte' 
(93) e- fixa re-sielência na 1 lolanela 
(Amste-rdam) e assina eonlr ú 
com a Ininelaliem lansa. 
proelutora local, onele- re-aliza 
vários projetos. E eonvidaelo 
para partieúpar do festival 1 iva 
Brasil, eom Alecu \alença. 
Margare-ty Meneses. Tbninho 
Horta e-outros. 

Viaja para Alemanha e se- 
aprese-nta ne» Ce-ntro Cultural de- 
Berlin, rece 'be-nelo muitos e-k )gie )S 
ela critica. De-inãs ele- elois anets e 
meio vive-nelo na luiropa. Beirãe» 
vetlta ao Brasil trazenelo na sua 
bagagemi um grande curríeiilum. 
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Verbas para obras em Buritirana foram alocadas por Madeira 

O deputado Sebastião Madeira desmentiu o ex-prefeito de João Lisboa, sobre os recursos por ele investido em Buritirana 

A asscssoria do deputado 
Federal Sebastião Madeira 
informou ontem que o 
parlamentar se mostrou 
"revoltado" com o ato praticado 
Itelo exq irefeiU > de .1 oão I Jsbt )a 
em Buritirana. 

Ainda segundo sua 
assessor ia, Madeira ficou 
insatisfeito com Raimundo 
Cabeludo pelo fato do mesmo 
está "enganando a população 
daquela cidade". 

Conforme matéria |mblicada 
na edição de ontem do Jornal 
Capital, Raimundo Cabeludo 
inaugurou no último fim de 
semana o serviço de 
abastecimento da nova unidade, 
o que poderia ter sido feito, 
segundo o tucano, durante sua 
administração municii tal. 

Sebastião Madeira, 
esclareceu que a verba 
destinada para a perfuração do 
poço e aquisição de uma caixa 
dagua, bomba, encanamento e 
transformador, totalizatIa em R$ 
200.000.(K) (Duzentos mil 
reais), lorãm alocados pelo 
proprio deputado federal por 
meio de emenda ao projelo de 
()rçamenlo da l "nião. 

Ds recursos, fonun alocados 
em duas parcelas, sendo a 
primeira no segundo semeslre 
de 1900 e a segunda, dia 21 de 
lezembro do ano passado. 

O saque do dinheiro, 
realizado por Raimundo 
Cabeludo, foi realizado em 02 
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Raimundo C ahehtdo, campanha política 
benefícios de Madeira 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 I mperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

dc janeiro deste ano, isto graças 
a um entendimento entre o ex- 
prefeito, o deputado Sebastião 
Madeira e o prefeito eleito de 
João Lisboa Sálvio Dino. 

Em Buritirana, a população 
ainda comenta, o que para 
Cabeludo foi um ato de grandeza. 
"Para Francisco da Silva, 21, o ex- 
prefeito "está fazendo 
campanha" ele protestos contra 
a atitude, afirmando que "agora 
Raimundo Cabeludo quer se 
mostrar bonzinho, enquanto que 
durante sua administração não 
executou os serviços necessário 
deste a época". 

João de Sousa, 24, questionou 
o argumento do ex-prefeito de 
João Lisboa, "Quando no 
exercício do mandato, ele dizia 
não iKuler fazer nada por não ter 
o apoio do governo do Estado, 
mas ele recebia os recursos do 
FPM, agora, ele continua sem o 
apoio de Roseana Sarney e sem 
o Fundo de Participação do 
Municípios, e vem fazer o 
serviço", indagou ele. 
acrescentando que os méritos 
pelo benefício levado ao 
município, deves ser destinados 
ao deputado S< bastião Madeira. 

Estudantes de história 

promovem festa 

Os alunos do curso de 
História da Universidade 
Estadual do Maranhão- Centro 
de Estudos Superiores de 
Imiieratriz promove nesta sexta- 
feira, dia 24, a partir das 22:30 
horas, a festa da Capivara. 

A festa tem como objetivo 
arrecadar fundos para a viajem 
técnica dos estudantes ao 
Parque Nacional da Serra da 
Capirvara, município de São 
Raimundo Nonato, no Estado do 
Piauí, onde os universitários 

pretendem estender seus 
estudos e pesquisas. 

A festa, segundos os 
estudantes foi a alternativa 
encontrada, já que a instituição 
não dispõe de recursos para 
cobrir as despesas com a 
excursão. 

A criatividade dos alunos de 
história, não está apenas na 
escolha do nome para o evento, 
mas demonstra-se também no 
slogan "Uma festa para tirar o 
tatu da toca". 

O baile, a ser animado pela 
banda Baetz, terá ingressos 
vendidos a R$ 2,00, e acontecerá 
no pátio da Universidade 
Estadual do Maranhão. 

Os organizadores dizem 
esperar contar com a 
parlicopaão cm massa dos 
osludanlcs da cidade, na festa da 
Capivara. "I ma festa para Caititu 
nenhum botar defeito". 

Trabalhadores rurais ocupam 

sede do Incra em Imperatriz 

O ato foi um protesto contra a burocracia na liberação do 

Crédito Alimentação 
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Trabalhadores assentados enfrentam dificuldades 

Trabalhadores rurais do 
assentamento Alvorada 
localizado em Amarante ã 131 
quilômetros de Imperatriz, 
ocuparam ontem a sede do 
Incra- Instituto de Colonização 
e Reforma Agrária nesta 
cidade. 

O ato, segundo o comando 
do movimento, foi um protesto 
contra o que consideraram 
"descaso" com que o governo 
federal vem tendo para com a 
Reforma Agrária e às famílias 
assentadas. 

Segundo Renato Mendes, 
integrante do grupo que 
ocupou o Incra de Imperatriz, 
os manifestantes também 
protestam contra a burocracia 
liara a liberação do Crédito 
Alimentação, cujos recibos já 
foram assinados e "até o 

momento não está disponível". 
O Incra, decidiu sentar com 

uma comissão de trabalhadores, 
na reunião, o órgão esclareceu 
que R$ 6().00(),0() (Sessenta mil 
reais) destinado a Associação 
das Famílias assentadas, já se 
encontram em São Luís e 
devem ser liberados até a 
I iróxi ma sexta feira. 

Na noite de ontem, os 
trabalhadores rurais decidiram 
desocupar o local, a direção do 
MST, em Imperatriz, informou 
que o ato aconteceu de forma 
pacífica, não sendo registrado 
qualquer incidente. 

Para o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, 
"não basta assentar, é preciso 
garantir condições mínimas de 
sobrevivência, até que ás 
famílias comecem a produzir". 

Os assentados da 
Alvorada, informaram que 
muita gente, inclusive 
crianças "vem passando 
dificuldades", no local, falta 
água potável, remédio além 
de outras carências. 

O MST lembra que a 
realidade de Alvorada, i 
apenas "uma das tantas 
vividas nos assentamentos, 
onde trabalhadores não 
possuem a mínima qualidadi 
devida". 

Esta situação, por muito já 
foi denunciada por órgãos 
como o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de João 
Lisboa, que até elaboraram 
documentos e os enviaram às 
autoridades competentes, na 
tentativa de sensibilizá-los 
para o problema. 

Hospital Santa Maria 

. k\rcu)U^c, - fWe.*723-7^SS 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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■ Viabilidades Econômicas 
riB 

Fórum de Debates vai discutir a agricultura 

O secretário Marcos Rodrigues fala hoje, dentre outros assuntos, da agricultura familiar, no 

'Fórum de Debates' promovido pelo Legislativo 

O secretário do 
Desenvolvimento Rural, 
Marcos Rodrigues, ministra 
hoje, no terceiro e último dia 
do Fórum de Debates sobre 
Viabilidades Econômicas de 
Imperatriz e Região, palestra 
sobre "Agricultura". Km sua 
fala, dará destaque para 
temas como a produção 
anterior, estradas vicinais, 
agricultura alternativa 
(fruticultura, psicullura e 
horticultura), agricultura 
familiar e necessidades de 
levantar a malha viária do 
Município. 

Marcos Rodrigues inicia 
sua palestra às 16 horas, de 
acordo com a programação 
da Comissão Organizadora 
do Fórtim. Km seguida, ás 
16h4(), será aberto debate 
com envolvimento de todas 
as pessoas presentes. As 18 
horas, antes do 
encerramento, o secretário 
de Kstado da Agricultura. 
Francisco Coelho, fará uso da 
palavra tratando do mesmo 
tema. O Fórum de Debates é 
uma promoção da Câmara de 
Vereadores de Imperatriz. 

Comunidade participa 

■ Pró-Sanear 
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Marcos Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Rural 

"Knvolvemos todos os 
segmentos para discutir a 
viabilidade econômica do 
Município", disse o 
presidente Valmir Izídio 
Costa, na abertura do Fórum, 
da qual também participou o 
prefeito Ildon Marques. Os 
vereadores Raimundo 
Trajano Neto (PSDB), autor 
da proposta, Carlos Gomes 
de Amorim (PSDB) e Rui 
Marisson da Costa (PMDB) 
integram a Comissão 
Organizadora, auxiliados 
pelo assessor da Câmara, 
jornalista Luiz Duarte. 

Aberto terça-feira, dia 21. 
o evento contou, ainda, com 
palestras, no primeiro dia. 
dos secretários municipais 
Alair Chaves, da Industria, do 
Comércio e dos Serviços, e 
Kdmilson Sanches. do 
l)esenvolvimento Integrado. 
Além da Câmara e Prefeitura, 
o Fórum contou com 
palestras proferidas por 
representantes de 
comunidades agrícolas, 
empresas e instituições 
publicas, além de sindicatos 
patronais e outras 
associações. 

Parceria 

Seduc e Infraero 

realizam concurso 

de redação 

Por iniciativa da 
Kmpresa Brasileira de 
Infraestura Aeroportuária 
(Infraero), através do 
Chefe de Seção de Apoio 
Administrativo e 
Operacional. 11 ildebrando 
Coelho Corrêa, foi 
celebrada uma parceria 
com o Departamento 
Pedagógico da Secretaria 
Municipal de Kducação, 
visando uni Concurso de 
Redação em homenagem ao 
Dia do Aviador (2:> de 
outubro), para alunos de 4a 

e 8? séries do Sistema 
Municipal de Knsino. 

Participaram setenta 
alunos das escolas 
selecionadas através de 

sorteio: Wady Kiquene, 
Presidente Costa e Silva. 
Santa Maria, Tocantins, 
Frei Manoel Procópio, 
Leòncio Pires Dourado e 
Sucesso da Criança. 

Coino prêmio de 
participação, os seleqta 
alunos irão visitar, hoje, a 
estrutura aeroportuária de 
Imperatriz, durante lodo o 
dia de hoje e os primeiros 
colocados, vão realizar um 
yôo panorâmico sobre a 
cidade. 

Uma equipe de 
supervisores do 
Departamento Pedagógico 
fez a seleção das redações 
que tiveram como tem-— 
Aviador. 

Executivo envia projeto até novembro 

A Prefeitura de Imperatriz 
levanta um diagnóstico com 
todas as informações 
necessárias para executar, na 
periferia, o programa Rró- 
Sanear. A iniciativa atende a 
um convite da Cef (Caixa 
Econômica Federal), que 
dispõe de recursos para 
obras de saneamento básico. 
Até 21 de novembro, o 
diagnóstico e o projeto terão 
de ser encaminhados á 
superintendência da Cef em 
São Luís. 

Bairros problemáticos 
A aplicação de 

questionários iniciou sábado, 
18, nas vilas Cafeteira e 
Redenção I e 11. "São dados 
fundamentais para que 
executemos um bom 
trabalho de saneamento 
básico nestes e em outros, 
totalizando cinco bairros 
problemáticos", explicou 
Joberto Soares, 
subsecretário de Governo. O 
Pró-Sanear prevê três 
etapas: pesquisa, 
conscientização dos 
moradores e execução das 
obras. 

A intenção da Prefeitura é, 
a partir da aplicação dos 
questionários, confirmar os 
problemas que precisam ser 
atacados nos bairros 
periféricos para, em seguida, 
com participação da 
comunidade, realizar as 
obras de drenagem e 

Obras de saneamento serão aplicadas em cinco bairros problemáticos de Imperatriz 

Moradores têm opiniões divergentes 

m 

saneamento integrado 
(água, esgoto, canalização, 
fossas e tubulação). "Por 
isso — reforça o 
subsecretário de Governo, 
Joberto Soares —, os 
questionários estão sendo 
aplicados". 

Outras abrangências 
De acordo com o 

subsecretário de Governo, o 
Pró-Sanear. por ser amplo, 
terá outras abrangências. 
"Vai beneficiar não apenas 
na parle do saneamento 
básico desses bairros 
carentes, mas trará outras 
ações: as pessoas terão 
oportunidade de ter 
treinamento, no que diz 
respeito a educação 
ambiental, e se tornarão 
também agentes 
multiplicadores desse 
trabalho proposto por meio 
de parceria". 

Tanto a Cef, agente 
financeira do projeto de 
saneamento, quanto a 
Prefeitura de Imperatriz 
acreditam que. de outra 
forma, sem haver 
participação comunitária, o 
trabalho não terá o 
resultado esperado. "K 
necessário que essa tarefa 
sofra uma ação contínua, 
cujos resultados satisfatórios 
só surgirão havendo a 
participação dos moradores 
dos bairros", disse joberto 
Soares, finalizando. 
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Bairros problemáticos terão prioridade 

Foi tanto descaso nas 
administrações municipais por 
quase quinze anos que, mesmo 
com as primeiras ações da 
Prefeitura, hoje, no sentido de 
solucionar problemas em 
bairros como a Vila Redenção, 
alguns dos moradores nem 

acreditam. Opinião neste 
sentido foi manifestada, 
sábado. 18, pela dona de casa 
Raimünda dos Santos Alves, 
moradora na rua Raimundo 
Moraes de Barros, que sequer 
se mostrou surpresa ao 
receber a equipe de 

pesquisadores da Prefeitura 
Mu nicipal. 

"Aqui está precisando 
demais e com urgência de 
serviços públicos da 
Prefeitura. Agora mesmo, com 
a primeira chuva, nossas casas 
ficaram alagadas. K um cheiro 
forte e desagradável que 
prejudica a nós todos", disse. 

Residente há dez anos na 
vila Redenção, Raimunda Alves 
tem passado por invernos 
difíceis. Indignada, diz que só 
promessas têm sido feitas ao 
longo dos anos. Ao tomar 
conhecimento de que, desta 
vez, a preocupação partiu da 
Prefeitura, ela disse; "St- por 
acaso vier, é muito importante. 
Acho difícil, porque aqui 
ninguém ajuda ninguém. Até 
hoje, só quisaram o nosso voto: 
em tempo de eleição, 
aparecem mil e um candidatos. 
Passada a eleição, eles dão até 
logo e desaparecem". 

Comerciante otimista 
Diferente de dona 

Raimunda Alves, o 
comerciante Antonio Moura 
Carvalho, também há dez anos 
residindo na vila Redenção, diz 
que considera importante a 
atuação do Kxecutivo 
Municipal que, a partir do 
levantamento dos principais 

problemas, promete, longe de 
campanha eleitoral, solucioná- 
los com o envolvimento dos 
moradores. "A importância é 
que traz ás claras .g^s 
necessidades básicas do piiéo 
do bairro", disse Antonio. que 
foi entrevistado sábado. 

Mas. em outro ponto, ele 
concorda com a vizinha ao 
afirmar que são muitos os 
problemas e elege, dentre os 
principais, a ausência de 
saneamento básico. "K de 
muita necessidade para nós 
todos da Redenção. Dima e 
dejetos são lançados sobre a 
rua, a céu aberto, causando a 
presença de bactérias e 
doenças". Outro problema 
citado por ele é a dificuldade 
de acesso â vila Redenção, para 
o qual pede providências junto 
ao Pró-Sanear, a ser executado 
pela Prefeitura. 

Programa Capital do 

Brega. Todos os 

sábados de 08h00 às 

IlhOO. Apresentação 

Josafei Ramalhoe Wálter 

Silva. Participação do 

Velho Mineiro e Velha 

Bisontina 

Agwa einni 

ise experíunnieinuta 

inia Einuterint 
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Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Segurando legal 
O Roberto Oliveira está 

fazendo bonito apresentando 
o Jornal Meio Dia de Notícias 
na Rádio Capital, enquanto eu 
me recupero de unia 
inflarnação na garganta. 
Dentre suas muitas funções 
na Imprensa, esta e uma das 
que ele melhor desempenha, 
mesmo estando sem praticar 
há muito tempo. K a tal da 
coisa, quem sabe, sabe e não 
se discute. Aproveito para 
falar também sobre a Vitrinne, 
coluna social que ele escreve 
neste Jornal. A maneira de 

falar da sociedade é diferente e 
com certeza bem melhor que 
muitas colunas sociais que 
vemos por aí. apenas com fotos 
e mais fotos. Parabéns para o 
R( )berl <) ()liv< 'ira e obrigada ] tela 
força. 

Mais uma promoção 
A Rádio Terra mais uma vez 

está promovendo show com a 
Banda Fruta Quente em 
Imperatriz. A festa é no próximo 
dia trinta e um e o esj terado i telos 
organizadores é o mesmo 
sucesso dos shows anteriores. 
Aliás, sucesso e o que não tem 
faltado nas promoções da Terra 

em nossa cidade. O publico e 
sempre bom, mesmo porque as 
apresentações são de qualidade. 
F claro que nós estamos 
torcendo por mais esta 
promoção. 

Os bandidos que se 
cuidem 

F, porque o Manoel Cecílio 
(foto), está de olho e não deixa 
escapar das lentes do Bandeira 
Dois nada que esteja ligado ao 
mundo do crime em Imperatriz 
e todas as manhãs mostra o que 
colheu nas ruas da cidade. O 
Bandeira I )ois é sem dúvida, um 
dos maiores campeões de 
audiência da TV Imperalrizense 
e além de fazer os 
telespectadores acordarem 
cedo. deixa lambem muita gente 
sem dormir. Se cuida neném! 
Aquele abraço para meu amigo 
Manoel Cecílio. 

Meninos internados 
l 'ma matéria da Revista Veja. 

da semana passada, mostrou 
como é a vida dos menores 
infratores que vivem internados 
em Instituições de Recuperação 
espalhadas pelo Brasil. Faraós 
meninos, a vida não é nada fácil 
dentro desses que eles 
consideram verdadeiras torturas. 
A verdade é que infelizmente 
falta estrutura nessas casas, no 
entanto estaé a única forma de 
pelo menos tentar amenizar a 
situação da criminalidade infantil 
do país. que como sabemos não 
é i>ouca nem fácil de controlar Já 
que.falta uma política destinada 
apenas a este fim. A maneira 
como a revista apresentou esta 
realidade foi, provavelmente, 
umadas coisas que mais chamou 
a atenção do leitor da Veja na 
semana que passou. 
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HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEH 
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Aries n 
Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
ara se dedicar a tudo o que 

exija senso prático, alençáoe 
ca| lacidade de concentração. 

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

Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutâo dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
(pie sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sticedidos. e você poderá ad()tar 
novos hábitos alimenlares. 

Sagitário 

Câncer Virgem 
tíl 

Flutão dá um tempero a mais 
á sua vida afet iva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Aquário 
yVW 

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

Escorpião Capricórnio Peixes 

Sua ca| tacidade de t niball i< > 
c sta s< >1* Ic > n ?l( trçac la ] xn" Flt itac >. 
que ajuda você a iterseverar 
em seus propositos e ate a 
entendê-los melhor. 

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

Flutão 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. 

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

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRÊE 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
()():()() Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:50 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;2>0F.sporle Total 

' 14:00 Esporte Total Tocai 
14:50 Grafit Vídeo Music 
1 5:00 Frograma II 
1 (i.OO Supermarkel 
1 (1:50 Silvia Foppovic 
1 7:40 Brasil Verdade 
1 0:00 Rede Cidade 
10:1 0 Ferdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:50Faixa Nobre do 
Fsporte 
22' >0 C ine Si nr 
00:50 Jornal da Noite 

OO.OO Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:50 O Agente G 
09:50 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:5.0 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
15:00Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T' Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2'' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:50 Campeões de Audiência 
25:50 Faixões Ferigosas 
00:50 Falavra de Vida 
05:50 Jesus \erd.ide 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
FJiana) 
10:00 Muppet Babies 
10:50 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:50 A Fequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Ifspecial 
12:50 Aqui Agora Maranhão 
15:50 Aqui Agora 
14:50 Cinema em Casa 
10:50 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:50 Fassa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
10:10 Maria do Bairro 
21:00 Frograma Livre 
22:00 ()ss(is do Barão 
22' 15 Curvas Ferigusas (Serie) 
25:45 Jornal do SB T 
JlOvOO Jõ Soares < hi/e . Meia 
01 1 » li>rnal <F> SR j 
01:50 Ferfil 

Canal 

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. 

00:00 Telemanhã 
06:50 Igreja da Graça no l^ar 
07:50 líscula Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:50 Grupo Imagem 
10:50 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:50 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
15:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Fapa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Ifsquenlando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
18; 15 Sliurato 
18:45 ()s Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:55 Na Rola (!>■ t rime 
20:05 lornal da Manchete 

05:00 Fadrão Técnico 
05:50 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
00:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:50 As Novas Aventuras do 
Agente 80 
11:()() Anjos da Lei -líscola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Fonlo de Encontro 
15:00 Cadeia 
15:45 Inlerprõ- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Fdi Corrêa 
18:00 190 Drgente (com 

Carlos "Ratinho'" Massa 
19:50 Ç"NrT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série H.ardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Kfururi 
22:00 Si!ner Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

imperatriz 
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Qiiem esta antversariando hoje e a Lindíssima iIfaynara; filia do 

sonoplasta da 'Jyadio CapitalJ^egina(do Castro. 

'Em família a festa vai se repetir. 
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Os médicos (Douglas Qornes e Tmiíiano em em 

momento de descontração 
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Soraija Luiza ladeada pelos pastores, E rancisco 'Beuno 

'luniore Eedro Alves Sousa 
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O empresário Zildo Mmeida e ^Raiída 

Soamos em recente evento sociaí 
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Atiro Jerraz, Clelio Sdveira e Orlando Aíenezes durante 

acontecimento social aqui na city 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

Ap^ssentação; 

CuMpAdRE 

Chico 

VeIIio 
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Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

CONSÓRCIO, 

CC* - AO&WÍSTRACtOflA De COWgÔfiCIO Í.TOA 

6 
PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alag jr:s, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Francisco do Valle 

Jornal e "jornalzinhos" 
Hu não sou pai de santo, 

mas ultimamente estou 
acertando em quase todas. 
Vários companheiros se 
sentiram ofendidos quando 
citei nesta coluna que os 
"Jornalzinhos" só apareciam 
em época de campanhas 
políticas, e acima de tudo 
sem nenhum compromisso 
com o leitor. 

Cunho político 
l Iltimamente circularam 

vários "Jornalzinhos" a qual 
eu me refiro, e 
coincidentemente ou não, 
estas folhas com matérias de 
cunho político 
desapareceram sem nos dar 
uma explicação. O colunista 
que assim como vários 
leitores adquiriu a Io edição, 
aguarda ansiosamente a 
segunda. 

O mais recente 
O mais recente foi a 

"Folha da Amazônia". Jornal 
de responsabilidade do 
companheiro Costa Neto que 
de acordo com informações 
chegadas a redação do JC já 
esta sendo providenciado a 
segunda edição. Só espero 
que as folhas não atrapalhem 
o andamento do projeto. Por 
favor, eu disse que estou 
acertando "quase todas" más 
não sou "Pai de Santo". Não 
me procure para esse 
assunto. 

Tô fora! 
Essa é a resposta do 

jornalista Demerval Moreno 
em resposta a nota divulgada 
no Jornal "O Progresso" na 
coluna do jornalista William 

Marinho, candidato a candidato 
a presidência da entidade. 
Demerval nega ter prometido 
apoio a chapa do jornalista 
Willian Marinho.Pelo visto, 
Demerval Moreno deverá ser 
indicado à presidência da chapa 
que .está sendo levantada pelo 
ex-presidente do Sindijori 
Josué Moura. 

Tõ na área 
O colunista recebeu 

recentemente o convite para 
participar da chapa que esta 
sendo montada pelo jornalista 
William Marinho. Vimos 
bastante seriedade no projeto, 
e como não tivemos e nem 
ouvimos a proposta da outra 
chapa "continuemos" de pé, ou 
seja, estamos apostando no 
trabalho do baixinho. 

Opinião 
Mesmo sendo convidado a 

participar da chapa de William 
Marinho, respeitamos a idéia 
dos companheiros que irão 
concorrer as eleições. 
Respeitamos por conhece-los e 
saber de suas respectivas 
capacidades. Josué Moura e 
Demerval Moreno, este último 
meu conterrâneo são dois 
grandes valores da nossa 
imprensa. 

Amor ou amizade? 
Pela imagem da (foto), 

tenho certeza que ê amor 
eterno. Na tarde de ontem 
fomos abordado pelo jovem 
talento da telinha Fred Silveira, 
o nome e sobre-nome já diz 
tudo. Fred é uma fera que esta 
.sendo lançada pelo jornalista e 
apresentador de TV Clélio 
Silveira. 

O garoto confessou ao 

colunista que está morrendo de 
paixão. Ao lado de sua amada 
Carmem, ele demonstra que o 
amor é "roxo". No final do papo 
ele disse que ê "Amor mesmo!". 

Tiro o chapéu! 
O marqueleiro l.uis Brasília, 

um dos responsáveis pela 
iniciativa "Fundação Cultural" foi 
destaque do "Programa 
Thompson Mota" exibido pela 
TV Capital na tarde de ontem. 
Brasileiro tem mesmo a 
memória curta, e só para 
lembrar, Luis Brasília também foi 
1 x-ça fundamental na gravação d< > 
CD "Canta Imi>eratriz", um luxo 
da nossa Cultura. Parabéns BSB. 
Já que estamos na moda, para 
I xiís Brasília eu tiro o chapéu. 

Cavalo de Aço 
A coisa esta feia mesma é para 

o lado do Cavalo de Aço. A 
Federação Bangunçada de 
Futebol, coordenada pelo 
empresárw»Alberto Ferreira não 
sabe mais o que fazer. A segunda 
partida envolvendo Sampaio e 
Moto Clube ainda não tem data 
definida para acontecer. O 
presidente do Moto Clube 
entende que sua equiix' nãoixxle 
ficar parada esperando que o 
Sampaio Correia encerre sua 
participação no Campeonato 
Brasileiro da Terceira I )ivisão. 

Zé! 
José Raimundo, disse ontem 

na impre nsa da caj )i tal d o estado 
que a Federação poderia marcar 
logo os jogos do Moto com a 
equipe do Cavalo de Aço, ikms 
segundo ele, o Mais querido já 
estava a seis meses esperando 
ixda conclusão do Campeonato 
Maranhense. Não um Zé! 
mesmo. 

Deu na Imprensa 

As eleições do próximo ano tem tudo para ser uma das 
mais disputadas no Maranhão, exceto, o cargo ao governo 
do estado, esta posição deverá ser sustentada pela 
governadora Roseana Sarney. O governo de um "Novo 
Tempo" tem mostrado ao longo da administração uma 
preocupação com a saúde e a educação. O único ponto 
que está sendo cobrado pelos lideres de oposição e a 
população é o início das obras anunciadas pela 
governadora. 

Nos demais cargos; Deputado Estadual, Federal e 
Senado serão bastantes disputados. Para o senado dois grandes nomes da política 
maranhense; Paulo Marinho e Chico Coelho irão disputar lado a lado uma vaga. Sem 
contar com o deputado estadual Manoel Ribeiro (presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado) também corre atrás de uma vaga. 

s;i 

■ték 
Fred Silveira, nova revelação da TV, ao lado de sua amada Carmem 
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Virgem que riqueza II 

Eu não sou baú... 

Vem ai mais pedradas! 

Vivendo e aprendendo. 

Imperatriz... 

Aqui o filho chora e o mãe não vê... 

Vamos detonando o nosso veneno... 

Quem está com a bola toda é o companheiro.. 

Paulo Negrão - Leia-se... 

Apresentador oficial do "Domingão da Sorte" 

Vamos aparecer garoto... 

Ao vivo, e de preferência no Pivas. 

Alô neném!... 

Um abraço ao Guerreiro...Roberto Guerrero. 

Ivonete...Peça fundamental "Agência Três" 

Sem esquecer da galera... 

Fred, Aldrey Barbosa, Zélia & Cia. 

Este é o timaço de Clélio Silveira 

Luis Brasília e João Victor... 

Esta sim, é a dupla dinâmica. 

Raimundo Primeiro... "O recordista". 

Helder Madeira...Liderança e credibilidade 

é o bicho! 

«A- 

Os Fan tasMíJiminhas 
Gesto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Operador de moto- 
niveladora 

Doméstica 
Manicura 

Caligrafista 
Cobrador 

Encarregado geral 
de ponte 

Encarregado de 
tubulação 

PatrolheLro de base 
Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h; 977-4426 

Exames especializados em: 

Análises Clinicas, Microbiologia. Rotina Completa, Citopatologia. Dosagens Hormonais. Teste de 

Paternidade -DNS, Analise de Agua. Analise de Alimentos. Análises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

BrASÍI podERÁ TER 

dE ÍMpORTAR MAdEÍRA SE 

dEVASTAÇÃO CONTÍNUAR 

() Brasil, dclnitor das maiores reservas florestais do mundo, 
estará importando madeira e seus derivados no ano 2004, por 
falta de maleria-| irinia. Se, a partir do ano que vem. não se investir 
de l '$$ 200 milhões a l $$ dOO milhões anuais em novas florestas, 
o País dificilmente conseguirá recuperar o atraso. A previsão é 
de Kduardo Martins, presidente do (bania. 

"ho^o estaremos importando madeira do Mercosul", alerta 
Ronan Ihisláquioda Silva, presidente do Sindicato das Industrias 
do Perro do listado de Minas Gerais (Sindifer). "Náo queremos 
incentivos fiscais, mas um sistema auto-sustentável", disse. 

A reportagem acima e assinada pela jornalista Regina Scharl. 
de Sao Paulo para a Ga^Ha Mercantil da ultima segunda-feira, 
20/10. com chamada de 1' pagina e eslensa matéria na página 
Vã, desdobrada em Ires segmentos. 

O telefone da representação da Ciazela Mercantil em 
linperaíi i/ e: 72:»-17.)0 (Claudia Sanclu s). 

LobÃo coBra pROVÍdÊNCÍAS 

O senador Kdison Ixibáo (PPI,-MA). cobra provid-enciasdo 
governo federal em relação á devastação das florestas brasieliras, 
inclusive por parle de madeireiras estrangeiras. 

Segundo dados recentes do Banco Mundial, o Brasil é o país 
do mundo que mais perde florestas a cada ano. 

Posíção maís Fírme 

Ide é autor de dois requerimentos, pedindo informações 
sobre a atividade de madeireiras do sudeste asiático no Brasil e 
sobre o processo de licitação para a exploração de madeiras da 
floresta Nacional de Tapajós (PA), a primeira floresta publica 
da Amazônia a ser explorada pela iniciativa privada. 

Pobáo cobra uma posição mais firme do governo na questão 
da destruição incontrolavel das folrestas brasileiras. 

AvíacÍor 

Comemora-se hoje, 2:>, o Dia do Aviador e da Força Aerea 
Brasileira (FAB). 

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

REqisiRO EspEcíaL 

Kudides Antônio Vieira, titular da Maquisul e Paulo lã/aro. 

u 

GANHE 0 

CLIENTE 

— xíMííf: Sfí % ' S-ÍS' 

: ÇV-vV 

> .c- 

\uma distribuição d.i Dimapi, encontra-se' nas bancas, a 
edição de outubro da revista "Pequenas Empresas 
Cirandes Xegócios", considerada a "bíblia dos micro e 
pequenos empresários do País. A reportagem de capa 
fala sobre "os segredos para encantar o cliente ", entre 
tantas outras dicas e matérias de grande interesse dos 
leitores de PEGX. Vale conferir, sem dúvida. 

Ftáuxnceéro- 

PoUpANÇA 

Hoje  1,06% 

Amanhã 1,07% 

Fonte: BC Gazeta Mercantil (723-1759> 

UFír (FecIeraI) 

Outubro 97 

Outubro/97. 

Outubro/97, 

Outubro 97 

Uríí (MunícípaI) 

UFr (EsiAduAl) 

UPC (FEdERAl) 

DóIar 

* IGralelo 

* Turismo  
:k Comercial 

Cotações de 22 10.97 

R$0.9108. 

R$ 09,11 

RS 20.21 

RS 13.99 

RS 1.15 

RS 1.11 

RS 1.10 

Ouro 

O grama no fechamento da BXKVF do dia 22 10 97 

RS I 1.79 

SaLarío Mínímo 

Outubro/97  RS 120,00 

SaIárío FamíIía 

Setembro/97  RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPKKATRIZ. 

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 

Sacando o pènis, o sujeito 

fala baixinho: 

- Calma, garota! Isto é um 

assédio! 

(Playboy/jul/96) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* José Batista dos Santos (Alô Brasil 

Diesel) 

Aniversário 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. 

o Banco do Brasil, recebem hijje o registro especial cÜTeolraia 
% da primryrt InfTrptff^o íwwwel 
Lsil)rt('Tliflíe; c«niiamlatT(» pelo jovem v arrojado presidente, 
Moreira Silva. 

Vale o registro. 

Remí em Amarante 

O presidente em exercício do PMDBestadua. Remi Ribeiro, 
participou da festa de aniversário do município de Amarante. 

No retorno, ele passou por Imperatriz, retornando ontem a 
São Luís por via aérea. 

AMÍqos dE Fé 

Candidato a deputado estadual nas próximas eleições, com 
amplas condições de conquistar uma cadeira na Assembléia 
Ix gislaliva graças ao seu trabalho desenvolvido durante todos 
esses anos em benefício da região sul do Maranhão, Remi 
Ribeiro conta com o apoio de escudeiros (e amigos de fé) da 
estirpe de Bernardino Barbosa e João Ricardo (joaozito) Neto 
entre tantos outros da cúpula do PMDB. seja em nível municipal 
ou estadual, sem falar nos correligionários com mandato no 
.Congresso Nacional. 

Outro registro especial. 

m ^ 
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ISTOÉ Dinheiro esta semana está em todas as bancas, 
numa distribuição da Dimapi e conta porque o investidor 
Xaji Xarras (foto), é condenado a 24 anos de prisão por 
um cheque sem fundos. Uma perda.recorde da Justiça 
que surpreende o meraedo. Confira todos os detalhes 
na edição desta semana de ISTOÉ Dinheiro. 

Mobilete/Vende-se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor: RS 800,00. Tratar com Ana 

Paula pelo ^ 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você clic&i muis 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 

ttd. «• w» 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

ÍÜAÜAÀXm 

Materiais par? 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua SimP,ício Moreira, fflrff L—i W"T f f 1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 ■ 
Imperatriz-MA 

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

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
( áMisultas. ( hrurgias, \ aemações. lixamos 

I .almratonaso Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes da 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CfíMV/Mfí 01 <39 

Clenio Mario dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseco 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues. 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Estudante de Imperatriz representará 

4 Estados em encontro na Bolívia 

Com o objetivo de obter os recursos para a viajem de Edson Alves a Cochabamba, a Pastoral 

Universitária vai promover uma feijoada no próximo domingo 

A Pastoral Universitária 
promove no dia 26, próximo 
domingo no Sesi II, localizado 
no Jardim Cristo Rei, bairro de 
Nova Imperatriz, uma animada 
e suculenta feijoada. 

O evento, previsto para o 
meio dia, e que será temperado 
com muita música ao vivo, tem 
o objetivo de obter recursos 
para custear as despesas de 
viagem do representante do 
bloco Norte, Edson Alves 
Melo, ao encontro Latino- 
americano de Pastoral 
Universitária marcado para o 
período de 03 a 09 de 
novembro em Cochabamba na 
Bolívia. 

O bloco Norte, ao qual 
Edson Alves representará, 
compreende os Estados do 

4 

m. 

i 

José Nilson, "O encontro cie Cochabamba tem um sabor 
especial para a diocese de Imperatriz" 

Maranhão. Piauí, Pará e 
AmazonaslEm Imperatriz, a 
Pastoral Universitária iniciou 
sua caminhada em 09 de abril 
de 1996, com o objetivo de 
"fomentar nó ambiente 
universitário o diálogo, 
ecumênico e propiciando 
momentos de estudos sobre a 
pessoa de Jesus cristo, criando 
assim, um momento novo na 
comunidade universitária". 

"Ao longo dos anos, o 
núcleo de Imperatriz da PU., 
tem participado de vários 
encontros a nível nacional e 
regional, traçando metas e 
vencendo desafios com muila 
sabedoria, sabor e vida", 
garante José Nilson, diretor 
regional do Sindicato dos 
Bancários e um dos principais 

articuladores da Pastoral 
Universitária na diocese de 
Imperatriz. 

Nilson esclarece que o 
encontro de Cochabamba, tem 
um sabor muito especial para a 
diocese de Imperatriz, UEMA 
e UEMA, "acreditamos que o 
intercâmbio propiciará a todos 
nós uma oportunidade ímpar 
de crescimento cultural, 
científico e religioso" afirmou. 

José Nilson, enfatiza que 
embora tenha o objetivo 
voltado para os universitários, 
a feijoada de domingo quer 
reunir estudantes 
secundarislas e a comunidade 
em geral, "queremos fazer 
desta oportunidade, uma 
grande confraternização", 
disse ele. 

Femando Henrique visita o Maranhão 

O presidente esteve por uma hora no Centro de 

Lançamento de Alcântara, onde será lançado mais um 

Satélite brasileiro 

Em companhia do ministro 
da Aeronáutica Lélio I^obo, e do 
diretor do Centro de 
lançamento Coronel Adaílson 
Mendes de Oliveira, o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso, esteve por uma hora 
visitando todas as instalações do 
Centro de Lançamento e 
Plataforma de onde será 
lançado o foguete. 

O coordenador de 
operações de lançamento, 
Coronel Tiago da Silva Ribeiro, 
esclareceu que todos os 
cuidados já estão sendo 
tomados para que não haja 
nenhum imprevisto quando 
chegar a hora de colocar no ar 
mais um veículo espacial. 

Tiago da Silva garantiu que o 
foguete já está completamente 
integrado ao sistema, com um 
Satélite posicionado na parte 
superior. 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso deixou a 
base aérea de Alcântara por 
volta das duas e meia da tarde 
com destino à Brasília. 

Enquanto permaneceu em 
território maranhense, o chefe 
do governo brasileiro estava 
acompanhado de assessores da 
presidência da República, 
alguns senadores, deputados e 
representantes do governo do 
Estado. 

Em Alcântara, Fernando 
Henrique elogiou o trabalho 
realizado pela Aeronáutica, o 
que segundo ele, colocou o 
Brasil em posição de destaque 
no cenário mundial. O 
presidente lembrou, que ao 

lançar mais um foguete, o que 
deve acontecer nos próximos 
dias, o país passa a assumir uma 
posição parecida a dos países 
do primeiro mundo, ele ressalta 
inclusive, que a tecnologia a que 
dispõe o Centro de Lançamento 
de Alcântara, já chamou 
atenção dos Estados Unidos, 
que manifestaram interesse em 

usar o Centro brasileiro. 
Fernando I lenrique, durante 

o pouco contato que leve com 
imprensa em Alcântara ao ser 
interrogado sobre reeleição, foi 
cauteloso quanto as chances de 
vitoria 

Rara ele, ainda e cedo para 
se afirmar "estar com a eleição 
na mão". 
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Fernando Henrique: "Centro de lançamento de Alcântara, 
coloca o Brasil em posição de destaque " 

Passeata denunciará alto 

índice de analfabetismo 

A semana da Pedagogia de Imperatriz prevista para o 

período de 03 a 08 de novembro, será encerada com uma 

manifestação contra a alta taxa de analfabetos 

analfabet jsmo em Imi >erat riz. 
A programação para a 

semana Roriagógica cm 
Imperatriz consta para o final 
dos trabalhos, no pátio interno 
do Campus uma noite cultural 
"A semana da Pedagogia es» 
aberta para professores, aluno» 
do magistério e a comunidade 
em geral" disse Maristela, 
ressaltando a importância da 
presença dc professores das 
cidades de Ckldândia. Senadw 
Edson Lobão, João Lisboa. 
Senador La Rocque, quando na 
oportunidade eles poderão 
adquirir novas experiências. O 
encontro, ainda segundo a 
comissão de organização, 
também contará com a 
presença de educadores do 
Estado do Tocantins. 
Professores de São Miguel, 
Sítio Novo. Axixá. 
Augustinópobs e Aragu afins ja 
manifestaram interesse em 
jtarticipar do condave. Quanto 
ao manifesto em protesto pelo 
alto índice de analfabetismo, a | 
comissão organizadora.: 
pretende chamar atenção do í 
poder pfibUco municipal W 
estadual, para a iH4c<vssidade 
fie maioi^s investimento» 
nesse setor.Outra preocupação 
dos idealizadores da semana da 
Pedagogia, é a qualidade do 
ensino, o que segundo eles. 
deve ser melhorado 

Analfabetismo é preocupação de Pedagogos 

Tudo já está sendo 
preparado visando a realização 
da Semana da Pedagogia em 
Imperatriz.Para o evento, 
previsto para o período de 03 a 
08 de novembro, já foi 
confirmada a presença de 
palestrantes de São Luís. 
faltando apenas a confirmação 
de dois que devem vir do 
Estado da Paraíba. 

Maristéia Rodrigues, 
integrante da comissão 
organizadora, informou que o 
couclave será realizado no 
Campus 11 da Universidade 
Federal do Maranhaoe que os" 
estudantes do curso dc 
Pedagogia preparam para a 
sexta-feira no período da tarde,; 
uma passeata, cujo objetivo é 
denunciar o alto índice de 

Csporte é nci Capital 

na Rede 

Assista de segunda a saxta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale,.ÇIovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

26 de outufaiO' Das lOhs ao meio-dia 

O desafio continua. O 

programo gue Iras uma 

novidade atrás do outror 

e na TV capitai porliíipc você lambem 

Neste oomium^o o díesafiio é entre as 

Escolas IFramicíiscò» Alves e Eidísoim Lobão,. O) 

☆ ☆ ☆ Biilc vai. pcgnar fogo.. 

voce tira "O" ^ ^ ÍX ÍX iz DOMINr;o ALEGRE - A nova 

, , Gincana Show de Gincana imagem da rv 

o chapéu Cultural Calouros Esportiva imeeratí^ense 

0 Jornal Capital está lançando um novo 

projeto destinado principalmente às pessoas 

físicas, com a abertura de espaço bara a 

publicação de anúncios inteiramente ae graça 

Se você quer vender, alugar, comprar 

acesso ao gra: 

ja de Atendiníe 

_ 26 (pré 

Telefone 721-5349,' 

irSmoções que a pa 

5®íaiaço é aberto 

Venha ao nosso 

urç a 

I par 

S8É; 

a 

er 

r o elffS"Si 

lüiii 

q "viços. 

no 

al Capital, na Rua 

zigi) no setor Mercadinho . 

prmações desta e de outras 
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Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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Quadrangu 1 ar começa hoje 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sampaio 
O Time da Bolívia Querida 

joga com o Ferroviário do 
Ceará domingo valendo pela 
quarta fase do campeonato 
brasileiro da terceira divisão. 

Mais uma vez o tricolor irá 
decidir a sua sorte em casa . 
O Primeiro jogo entre os dois 
times acontece no próximo 
domingo em Forlale/a, () 
Jogo de volta está marcado 
para o dia2 de Novembro em 
São Luis. 

C) Sampaio só jogará com 
o Moto pelo campeonato 
estadual na melhor de quatro 
pontos no dia 4 de 
Novembro. 

Flamengo 
0 Rubro Negro da Gávea 

empatou em Manaus com o 
Olímpia em 3 x 3 pela Super 
Copa da Libertadores da 
América. O Time tem 7 
pontos e lidera o grupo ao 
lado do São Paulo. 

No campeonato brasileiro 
, o Flamengo soma 33 pontos 
e joga sábado as 211i3() com 
o Internacional no Beira Rio. 

Amador 
Os jogos de hoje serão 

decisivos para sabermos 
quais os dois times decidirão 
o campeonato de 97. 

Marília e Bananal por 
terem realizados a melhores 
campanhas jogam pelo 
empate. 

Bananal x Ajuventus 
Horário : 19 horas 
Marília x Riengo 
Horário: 21 horas 
OBS: Os jogos serão 

realizados no Municipal. 

João 
Lisboa 

A Seleção começou na 
terça feira os treinos visando 
o jogo de domingo com o 
time de Porto Franco no 
estádio Cafeteirào, valendo 
pelo Copão Maranhão do Sul. 

A Seleção empatou o 
primeiro jogo em 
Tocantinópolis com o time 
local em 2x2. 

O Treinador Peíé disse 
que irá intensificar os treinos 
para melhorar o desemi enho 
do time.O Expectativa na 
terra da Cameleira é das 
melhores para o jogo de 
domingo. O Estádio 
Cafeteirão deverá receber 

um bom público. 

Porto 
Franco 

O Time é o atual campeão 
do Copão e um serio 
candidato ao título deste ano. 

Na estréia venceu o 
Tocantinó] ioIís pelo placar de 
2 x I domingo próximo 
passado. 

O Presidente do time 
jailson disse que o time vai 
completo para João Lisboa . 
onde pretende conseguir um 
resultado positivo. 

O Atacante Bil é um dos 
artilheiros do Copão. 

Segunda 
Divisão 

A final do campeonato foi 
adiada de sábado para 
domingo as 8h3() no estádio 
Municipal. 

Ouro Verde x Vera Cruz 
irão decidir o título da 
temporada. 

Os dois times 
independente do resultado 
do jogo já estão classificados 
para a divisão de elite do 
futebol amador de 
Imperatriz. 

Portuguesa 
A Lusa venceu o Cruzeiro 

na terça feira 21, pelo placar 
de 3 x 2 . Com o resultado o 
time está na segunda 
colocação do campeonato 
brasileiro com 43 pontos 
ganhos Rodrigo fez trésgols 
é está «-m segundo lugar na 
artilharia áo lado de Cristian 
do Inter com 14 gols. 

A Porluguesà joga 
domingo as 16 horas no 
Canindé com o time do 
Goiás. 

Cavalo 
de Aço 

O lime começaria os 
treinos esta semana, visando 
o quadrangular final do 
campeonato maranhense 
que deverá acontecer ainda 
este ano.Mas a diretoria que 
programou a apresentação 
dos jogadores para a segunda 
feira (20) está encontrando 
dificuldades para montar o 
plantei.O Torcedor que foi ao 
estádio na segunda feira e 
não viu o time , voltou pra 
casa na dúvida. Será que 
realmente o Cavalo de Aço 
volta ? 

Dois jogos serão realizados no Municipal 

0 Campeonato amador de 
Imperatriz, começa a ser 
definido nesta quinta feira com 
a realização de dois jogos 
valendo pelo quadrangular 
decisivo. 

Bananal x Ajuventus 
Horário; 19 horas 
Marília x Ajuventus 
1 lorário: 21 horas 
Conforme o regulamento da 

competição que no inicio foi 
discutido pelos dirigentes e 
aprovado, os jogos do 
quadrangular será no sistema 
mata-mata. Apenas um jogo 
para cada time. Marília e 
Bananal que somaram maior 
número de pontos na 
competição ganharam um 
ponto de bonificação e jogam 
por um empate para passar a 
próxima lase .a grande final de 
97.() Rresidenle da Lif . Liga 
Imperatrizense de Futebol . 
Couraça disse que os jogos da 
rodada de hoje pelo 
quadrangular. estão sendo 
esperados com muita 
expectativa pelos torcedores 
que prometem comparecerem 
grande numero nas 
arquibancadas do Municipal. 

A Decisão do campeonato 
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que seria realizada domingo, foi 
adiada após uma conversa do 
presidente com os dirigentes 
na reunião de terça feira (21 ) . 
que em comum acordo 
aceitaram o adiamento. O 
Presidente da Lif. Couraça irá 
definir o jogo final após os jogos 
desta quinta feira, onde 
indicarão os limes que irão 

Ajuventus enfrenta o Bananal 
disputar o titulo do 
campeonato. 

Couraça em entrevista ao 
programa esportivo da TV 
Capital Bola na Rede, fez um 
balanço sobre a sua 
participação á frente da 
mentora maior do futebol da 
terra do Frei. Fie considera de 
positiva a administração da 

junta governativa do futebol 
amador. Couraça afirmou ainda 
que o futebol amador de 
Imperatriz passa por uma fase 
de reorganização O 
Presidente comentou que 
durante a sua gestão no 
comando da Lif, o campeona' 
está ocorrendo seiu- 
transtornos. 

Marília joga pelo empate 

1 ime busca título inédito em sua história 

O Time do Marília joga pelo 
empate hoje diante do time do 
Riengo , as 21 horas no 
M u nicii 'al I 'ara U u -gar a grand< ■ 
final do campeonato amador da 
primeira divisão. 

O Marília, um dos principais 
times da Cidade de Imperatriz 
ainda não conquistou o título da 
categoria e joga a sua cartada 
decisiva para ganhar o 
campeonato. 

O l ime é um dos melhores 
do futebol amador e realizou a 
melhor campanha. Por esie 
motivo tem um ponto d< 
bonificação. 

O Presidente Antonio 
Pereira , disse que este ano . o 
seu time reúne todas as 
condições de conquistar o título 
da temporada. 

O Marília tem uma das 
maiores torcidas da Cidade e 
em dia de jogos ela comparece 
em grande número nas 
arquibancadas do Municipal. 

O Presidente Pereira 
embora sabendo que o time 
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Zagueiro üeline com a taça 

joga pelo empate . afirmou que 
os seus jogadores entrarão em 
campo com um único objetivo 
.vencer o jogo. 

Sobre o adversário . o 
Marília reconhece o seu 
potencial. O Riengo é um bom 
lime ,está entre os quatro 
melhores da competição. Fie 
foi o quarto melhor time na 
classificação geral , ficai, 
atrás do Marília . Bananal e 
Ajuventus. 

A Diretoria do Marília 
afirmou que sabe da força do 
adversário . mas que o seu time 
entrará em campo com garra e 
determinação para conseguira 
vaga na final.O Jogo está sendo 
esperado com muita 
expectativa por parle dos dois 
times e também dos torcedores 
do futebol amador que 
I )r( mietem comi 'arecer (-m bom 
número na noite de hoje.OJogo 
está programado para as 21 
horas, com transmissão ao vivo 
da Rádio Capital com a equipe 
da galera. 

mm •X-X-x' 
Futebol legal 

é na Capital 

Mcuoléa/ )oKC&ntyo- 

Quadrangular final - Campeonato 

Imperatrizense 

Narração : Renilson Sousa 

Reportagens: Cloves Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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JORNAL LALilAL 

NUNCA FOI TAO FÁCIL COMPRAR! 

> : 

Você mantla! 

Condicionador 7.500 BTUs 
R$ 494,00 í7 vista ou 
1+23 Mensais de 

• Controle de função simplificado 
' Termostato regulável 
' Filtro de ar removível 
' Gabinete galvanizado 
' Duas velocidades de ventilação 
' 220 VoltS 

37 

Cônsul^ 

00 

r 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 106,50 

NA COMPRA DE v 
QUALQUER PRODUTO VOnSIII^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
24 tOHG NECK 

15 PECAS 

Fogão Essencial Next 
R$ 163,00 vista ou 
1+23 Mensais de 

12 20 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 35,15 

Cônsul^ 

■ Mesa Inox 1 Botões embutidos 
■ Prateleiras do forno 

com trava de segurança 
■ Tampa de vidro 
■ 4 Bocas 
■ Garantia de 1 ano 

25 PECAS 

BREVE NOVA LOJA 

acau-Akpia 

nms especiais 

HA 

Estante de aço 
R$ 37,0017 vista ou 
1+11 Mensais de •MOVQS CE ACOP 

< 
• 6 Prateleiras D- Q ÜJ 

JS 

a 

H.is í ' " } 
w 

OU 1+4 CHEQUES DE ní 7,98 30 PEÇAS 

TV 20" Cores 
R$ 329,00*7 vista ou 
1+11 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

38 00 
y 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 72,50 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
* TV :VHF,UHF e CABO 
* Entradas de Áudio e Video 20 PECAS 

Vídeo Cassete 
R$ 299,00íj vista ou 
1+11 Mensais de 

TOSHIBA 

34so 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 66,00 

■ 4 Cabeças • Controle remoto 
' Informações em Português/Inglês ■ VHF/UHFeCATV 
' Tracking automático 
' Limpeza automática • Timer 
■ 100 a250V (aut.) 
" Efeitos especiais 

20 PECAS 

TV 14" Cores 
R$ 269,00 <7 vista ou 
1+23 Mensais de 

* Tela azul 
* 181 Canais (VHF/UHF/CABO) 
* Controle Remoto 
" Desligamento automático 

PHILCO 
ia COISMIM lí « Mico f« fM wtl 

19 90 

OC/i+4 CHEQUES DE Ri 58,00 

11 

PH/LCO 

18 PECAS 

Esteira 
R$ 259,00í7 vista ou 
1+11 Mensais de 

Velocidi 

29,20 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 55,80 

Medidor Eletrônico 
c/as Funções 

* Contagem de distância 
" Calorias 
* Velocidade 

CALOI 

10 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 25/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X(l+23) juros de 6% a,m 12X (1+11) juros de 6 e 6,5/o 
a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 e 5% a.m. Plano com ou sem entrada, pgtos. de 
30 em 30 dias. A loja se reserva o dire;+o de não vender no atacado.. Vendas a prazo e 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . 
Internet: http:// www.Hliani.com.br 
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Jovem é assaltado na Vila Nova 

Dois assaltantes armados de revólver deixaram jovem pelado 

José A. Sena, maranhense, 
solteiro, residente no bairro 
Vila Nova foi assaltado na 
madrugada do último domingo 
quando deixava um clube 
dançante naquele bairro. De 
acordo com o comunicante, 
dois elementos armados de 
revolver calibre 38, lhe 
renderam e fizeram com o 
mesmo entregasse todos os 
seus pertences. 

O assalto ocorreu por volta 
de ()2h0() da madrugada do dia 
(19) quando ele retornava para 
sua residência em uma 
bicicleta. Os dois elementos ao 
perceber que José Sena se 
encontrava desarmado lhe 
renderam e levaram todos os 
seus pertences deixando o 
mesmo "pelado" em plena 
madrugada. A delegacia de 
Polícia do bairro Vila Nova. é 
comandada por policiais 
militares gníduados. Há vários 
meses três delegacias de 
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Polícia Militar comanda o distrito policial 
do bairro Vila Nova 

Polícia de Imperatriz esta sendo 
ocupada por policiais militares. 

Os motivos que levaram este 
entendimento de acordo com o 
delegado regional Dr. Luciano 
Abreu é devido a falta de 
material humano para ocupar 
as respectivas delegacias. O 
delegado George Miranda foi o 
último a comandar aquele 
distrito policial. 

Assaltos 
A falta de um policiamento 

ostensivo acaba trazendo 
transtornos para a população 
daquele bairro. 

Como a Polícia Militar não 
faz o trabalho de investigações 
os elementos acabam indo para 
as ruas e colocam em prática 
seus planos de assalto e 
arrombamentos. Os moradores 
entendem que o bairro Vila 
Nova necessita de uma 
delegacia bem equipada e 
homens que possam fazer o 
trabalho investigativo. 

Escuridão provoca 

assalto na Vila Lobão 

Moradores estão sem energia desde da última quinta-feira (16) 

Moradores da Vila Lobão 
também reclamam da 
insegurança vivida nos últimos 
dias naquele bairro. Na tarde de 
ontem a reportagem recebeu 
várias denúncias de abandono. 
Denúncias dão conta que desde 
da última quinta-feira (16), a 
Rua Duque de Caxias - setor 
Marechal Rondou e Sálvio Dino 
encontra-se totalmente as 
escuras. 

Revoltados, os moradores 
em contato com a redação do 
JC disseram que se o problema 
não resolvido hoje, será 
formada uma comissão que irá 
até o escritório regional da 
Cemar em Imperatriz fazer um 
protesto. 

A falta de energia vem 
provocando além do prejuízo 
aos comerciantes, pânico entre 
os moradores em geral. Com a 
escuridão os assaltantes e 
arrombadores voltaram a agir 
livremente. Conforme a 
moradora ll.S.C., elementos 
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George Miranda, último delegado do 3o e 5 DP 

Polícia não tem pistas de quem matou uDvan 

Assassinato divide a opinião da Polícia Civil 

desconhecidos arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos. O fato segundo a 
comunicante ocorreu na tarde 
da última terça-feira. 

Outra informação chegada a 
reportagem dá conta de que o 
gerente da empresa em 
Imperatriz não atende 
nenhuma ligação e muito 
menos recebe moradores. O 
plantão da Central de 
Atendimentos da empresa, 
segundo eles, até o fechamento 
desta edição não tinham ido ao 
local. 

Na Vila Lobão, o 5" DP 
também é comandado pela 
Polícia Militar. O bairro que era 
um dos mais violentos teve uma 
redução de crimes, assaltos e 
arrombamentos quando a 
Delegacia estava sendo 
comandada pelo Delegado 
George Miranda, que mais 
tarde foi transferido para o 
bairro Vila Nova. 

Widvan Martins, 
maranhense, solteiro, 26 anos 
de idade, conhecido pelo 
apelido de "Dvan", foi 
assassinado por volta das 22h0() 
quando trafegava pela Rua 7 de 
setembro no bairro 
Bonsucesso. 

O caso foi registrado no 
Plantão Central da Delegacia da 
Regional e foi transferido para 
o 2o DP. De acordo informações 

colhidas na tarde de ontem o 
delegado Augusto Gabina- que 
responde pelo 2o DP. irá 
presidir o inquérito. 

Widvan Martins, "Dvan" 
era marceneiro e foi 
assassinado com um tiro de 
revolver calibre 38, cujo abala, 
alojou em sua cabeça. O crime 
ocorreu por volta das 22h00, e 
somente às 23h00 a delegada 
Vânia Oliveira tomou 

conhecimento do fato 
A bala atingiu a cabeça do 

elemento que não teve chances 
de reagir. De acordo com o 
perito Mário Amorim, o 
elemento autor do disparo deve 
ter discutido com a vítima e com 
um tiro a queima roupa acertou 
com facilidade a vítima. 

Familiares da vítima 
desmente que ele era envolvido 
com a quadrilha do perigoso 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Agressão 
física 

M.S.B, maranhense, 19 
anos de idade, doméstica, 
residente na Vila Redenção 
comunicou que foi agredida 
pelo elemento Marcos José 
de Oliveira. De acordo com a 
comunicante o acusado havia 
lhe acusado de furtado sua 
carteira porta cédula. 

Agressão II 
Jonas Carvalho de Souza, 

maranhense, casado, 
pedreiro, residente no Parque 
Santa Lúcia, comunicou que 
na tarde da última terça-feira 
após uma discussão foi 
agredido pelo elemento José 
Ariosvaldo de Souza, segundo 
o comunicante seu ajudante. 
O fato foi comunicado as 
autoridades 

Perda 
de documentos 

Maria de Nazaré Mendes 
de Souza, maranhense, 
solteira, residente na Rua 
João Lisboa, comunicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de Identidade 
Civil, Título Eleitoral e outros. 

Arrombamento 
Vilson Maia dos Santos, 

paraense, solteiro, residente 
na Ijjís Domingues, esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que elementos não 
identificados arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos. De acordo com o 
comunicante os larápios 
levaram do interior da 
residência uma TV a cores 
14 polegadas e vários 
objetos de pequeno valor. 

Perda 
de documentos 

Milton Saraiva dos 
Santos. maranhense, 
casado, residente na Rua 

Souza Lima esteve na 
Depol para comunicar 
que perdeu sua Carteira 
de Identidade Civil. De 
acordo com o queixoso o 
fato ocorreu quando ele 
trafegava pelo centro 
empresarial de imperatriz 

Perda 
de documentos 

João dos Santos Vieira, 
maranhense, casado, 
motorista, residente na 
Rua Osvaldo Graça 
comunicou que perdeu 
sua Carteira de 
Identidade Civil e sua 
Carteira Nacional de 
Habilitação. Fato 
ocorrido na tarde desta 
terça-feira quando o 
queixoso trafegeva pelo 
centro comercial 

Perda 
de documentos 

Gilvan Pinto de Souza, 
maranhense, residente no 
bairro Vila Nova- esteve - 
na Delegacia de polícia 
para comunicar que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o 
comunicante o fato 
ocorreu na tarde de 
ontem q.uando ele 
trafegava por aquele 
bairro 

Perda 
de documentos 

Edelson Viana Farias, 
cearense, solteiro, 
residente na rua 
Pernambuco - bairr N 

Nova Imperatriz' 
comunicou que também 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o 
comunicante o fato 
ocorreu por volta das 

1 fibOO horas desta última 
quar ta-feira. 

elemento "Fred" o terror do 
bairro Bonsucesso. 

No dia do crime "Dvan" foi 
visto na companhia de vários 
elementos, cujo, informações 
dão conta de que eram seus 
amigos. 

A delegada Vânia Oliveira 
por sua vez limitou-se em dar 
qualquer informação sobre o 
caso. Para ela o crime ainda é 
um "mistério". 

PLANTÃO POUCIAL 

Quinta-feira, 23/10/97 

1" Distrito 

Delegado 

Renê 

Escrivão 

Pinheiro 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

JosinetQ, Elaine, 

Guilmar e Joçlmar 

Perito 

Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

720-1403 

PHOTO PINHORO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Ímperatnz-Maranhão 

 •' 

Fone: 

721-7090 


