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Informes 

Especiais 

Ten. Cel. Deladiêr, Juiz 
Fernando Mendonça e 
o major Alan Kardec 
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Dr- Luís e Graciete 
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Caixa dois derruba Jorge Gateb 

da presidência da Telma 

:;í; 

0; ...... 

Sérgio Mota ( com Conor Farias) anuncia demissão de presidente da Telma por praticar irregularidades e colocar 
imagem da empresa em descrédito popular 

0 ministro das Comunicações, 
Sérgio Mota, destituiu Jorge 
Cateb Neto do cargo de 

presidente da Telecomunicações 
do Maranhão Sociedade 
Anônima (Telma S/ A). A decisão 
foi tomada depois de várias 
discussões. O anúncio foi feito 
ontem, em Brasília, pelo homem 
forte do sistema de 
comunicações do País. 

De acordo com as 
informações passadas aos órgãos 
de imprensa por Sérgio Mota, o 
presidente da Telma vinha 
cometendo uma série de 
irregularidades na empresa em 
que comandava. Jorge Cateb está 
viajando para a Suíça e tomou 
conhecimento da sua demissão 
por meio de correspondência 
preparada por assessores do 
Ministério das Comunicações, 
em Brasília. 

Jorge Cateb caiu da 
presidência da Telma por fazer 
•caixa dois na estatal. 

Definida a ordem de 

apresentação do Faber/97 

li Tocantins 

INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,11 
Dólar Comercial 
Vpnria RS 1,11 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1,16 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1,16 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,13 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,13 
Ouro (g) 

RS 11.11 
Poupança 
ReiidimeiUo 1,22% 
Ufir 
Valof  RS 0,9108 
Salário Minimo 
Nov.   RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8,25 

A Comissão organizadora do 
Faber 97 definiu a ordem de 
apresentação dos artistas que 
disputarão os melhores lugares 
na música regional. 

Decidido em sorteio as 
apresentações obedeceram a 
seguinte ordem: 

•l3 Eliminatória - Sexta-Feira 

01- Imperatriz, agosto/94 - L/ 
M: Wilson Zara - Imperatriz 

02- Meninos da Candelária - 
Int. Neném Bragança (Letra: 
Orley Massolti) - Imperatriz 

03- Inversões da vida - Letra e 
música: Luiz Carlos Dias - 
Imperatriz 

04- Beabá - Letra e música: 
Zeca Tocantins - Imperatriz 

05- Reggae do Bacuri- 
Intérprete: Mauro - Letra e 
música: Neném Bragança - 
Imperatriz 

06- O velho Blues - Intérprete 
Reginaldo Parente Letra e 
música - Nando Cruz- Imperatriz 

07- Sabor da Estação- 
Intérprete: Iguará - Letra e 
música; Joelson Braga - São Luís 

08- Vítimas da violência- 
Intérprete: Couro e corda - Letra 
e Música: Miguel Maranhão - 
Imperatriz 

09- Mãe da terra - Intérprete; 
Flôr de Cáctus - Letra e música; 
José Ildeu - Imperatriz 

10- Oferenda dos quintais - 
I^tra e música: Pedrinho Calado 
- Belém do Pará 

11- Candeia - Letra e música; 
Abner Nascimento - Minas 
Gerais 

12- Vícios - Letra e música: 
Washington Brasil - Imperatriz 

23 Eliminatória - Sábado 

01- Voz de versos de porões - 
Intérprete: Albina - Letra e 
música: Pedrinho Calado - Belém 
do Pará 

02-Vento - João Jaime Neto 
03- Poesia de lavrador - 

Intérprete: Ivan Júnior - Letra e 
música: Ivan Júnior e Vando - 
Imperatriz 

04- Lampejo de liberdade 
Intérprete: Júnior Parriul - Letra 
e música: Júnior Parriul e Jacumã 
das Oliveiras - Palmas -TO 

05- Bandeiras - Intérprete: 
Karleyby Allanda - Letra e 
música; Zeca Tocantins - 
Imperatriz 

06- Fenômeno - Intérprete: 
Lena Garcia -Letra e música; 
Serginho Barreto e Sheyla Castro 
- Imperatriz 

07- Nova estação - Intérprete: 
Marcos Campêlo - Letra e música: 
Marcos Campêlo - Belém- Pará 

08_ O Brasil é meu jardim - 
Intérprete: Orley Massoli - Letra 
e música: Orley Massoli - Palmas - 
Tocantins 

09- Canta Brasil - Intérpret: 
Glauber Martins-Letra e música: 
Glauber Martins - Imperatriz 

10- Terra Cidadã - Intérprete: 
Couro e corda - Letra e música: 
Humberto Santos. 

11- Vale das colméias - 
Intérprete: Nilton Nogueira - Letra 
e música: Nilton Nogueira e 
Baiano - Imperatriz 

12- Sina de retirante - 
Intérprete: Renado Godoy- Letra 
e música: Renato Godoy 

As seis melhores de cada 
eliminatória se classificam para a 
finalíssima de domingo. 

Deputado beneficia 

32 municípios 

m» 

m. 

ü 

O deputado federal Osvaldo 
Reis visita municípios do seu 
estado, Tocantins, anunciando a 
viablização de verbas a ser 
investidas em saneamento 
básico. 

Ao todo, serão 32 cidades 
beneficiadas com uma verba 
superior a R$ 40 milhões, 

adquiridas por meio de uma 
atuação dinâmica e 
comprometida. 

Durante visita aos- 
municípios que serão 
beneficiados, Osvaldo Reis 
garantiu outros benefícios até o 
fim de seu mandato. 
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Justiça investiga construção 

do Henrique de Lá Rocque 

Maranhão pode ter novo senso 

Deputados maranhenses 
solicitam ao IBGE um novo 
senso. Os parlamentares 
afirmam que na última contagem 
populacional do estado 
houveram erros considerados 

grosseiros. 
Um documento com o 

protesto dos deputados foi 
enviado ao presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ao Ministério 
do Planejamento e a diretoria 

nacional do IBGE. O objetivo da 
mobilização, é evitar a falência 
total dos municípios, onde os 
prefeitos já não conseguem sair 
do vermelho. 
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O Promotor de Justiça 
Washington Luiz Catanhêde 
instala inquérito civil para apurar 
denúncias de desvio de 
recursos que deveriam ser 
destinados à construção do 
Hospital Henrique de Lá 
Rocque. 

A abertura do inquérito foi 
motivada por uma 
representação popular datada 
de novembro de 95 firmada por 

dirigentes do Comitê 
permanente contra violência e 
negligência médica, Movimento 
Fagulhas, seis sindicatos, 
Umes, PSB e dois vereadores. 

Constam no inquérito, 
diversos documentários, dentre 
eles, matéria veiculada no 
programa Cidade Agora da TV 
Capital em novembro daquele 
mesmo ano. 
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Frei Epifânio Mudando o 
T oroteio faz Homossexuais Fundo beneficia 14 Comemora-se hoje 

será palco de mais 

um desafio 
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conceito de 

administrar 
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três vítimas 
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preparam campanha 
contra a Aids 

Página 2-2 
de alunos 

o Dia Mundial do 
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Roberto Oliveira 

Lélio, de 

novo coração. 

Depois de passar uma 
semana no hospital do 
coração, em São Paulo, 
recuperando-se de uma 
cirurgia na horta abdominal, 
Lélio, marido da 
apresentadora Hebe 
Camargo, voltou ao lar, 
acabando com a preocupação 
da apresentadora. Seu 
primeiro fim de semana em 
casa foi repleto de carinho e 
visitas de amigos. 

Saúde da 

mulher. 

Por se preocupar com a 
saúde e sexualidade da 
mulher, a revista ANA MARIA 

foi convidada a participar do 47 
Congresso Brasileiro de 
Ginecologia e Obstetrícia, no 
Rio de Janeiro. Além da 
diretora da revista, Ana Célia 
Aschenbach, estiveram 
discutindo o tema 
"Sexualidade e Saúde da 
mulher nas revistas e Tvs" 
Cristina Prolis, editora de 
saúde de Claudia, Carlos 
Lombardi, autor de Malhacão, 
Mylla Christie, atriz, Wilson 
dos Anjos, Psiquiatra, e 
Malcolm Montgomery, 
ginecologista. 

Marrom 

Folia, o sucesso. 

Nas comemorações dos 50 
anos da cantora maranhense 
Alcione Nazaré, ocorrido no 
ultimo dia 22, uma 
programação digna do maior 
talento musical do estado. A 

imw $ & 

Milé 
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Lélio e a esposa, Hebe Camargo. 

ao delírio. 

Violência 

contra a 

mulher. 

Aumenta a cada dia a 
violência contra a mulher. 
Os registros policiais 
deixam claro que cerca de 
50% das mulheres 
brasileiras sofrem todo o 
tipo de violência dent ro de 
suas próprias casas. A 
maior de todas as 
violências é o 

espancamento, que muitas 
das vezes pode levar a vítima 
a morte, ou graves seqüelas. 
Na semana passada, a menor 
das iniciais M.S. foi uma das 
muitas brasileiras que 
sofrem violência. Magoada e 
com o corpo cheio de 
hematomas, ela revelou o 
fato a policia, mais 
dificilmente o agressor vai 
parar na cadeia, e se isso 
acontecer, ele jamais vai a 
julgamento, e mesmo que 
fosse não seria condenado. E 
a real situação das mulheres 
hoje no Brasil. Vale repudiar. 

cantora teve missa em ação de 
graça na igreja de são 
Pantaleào, na sexta feira, onde 
também foi batizada e show 
para convidados especiais no 
Artur Azevedo no sábado. Já 
no domingo a festa ganhou as 
ruas, pessoas de todos os 
bairros de São Luis, lotaram a 
Litorânea, para homenagear a 
nossa marrom. Ela como dona 
da festa, estava afônica e não 
cantou, mais ao som das 
Brasileirinhas, Beto Pereira e 
César Nascimento, Alcione 
dançou do começo ao fim da 
festa, que contou ainda com a 
participação de Emílio 
Santiago e Joana. Antes da 
festa começar, a equipe 
organizadora fez a maior de 

todas as surpresas, levou a 
primeira professora de 
canto de Alcione, Marion de 
Araújo e Silva, que 
emocionada não conteve a 
emoção e chorou. O ponto 
alta da festa foi a entrada 
triunfal do grupo de tambor 
de crioula de Anna Jansen, 
que apresentou Coreiras 
pulgantes, onde ao som dos 
atabaques e pandeiros, a 
marron dançou e se 
emocionou. Ao lado da 
governadora Roseana 
Sarney que também caiu na 
folia e dançou do regae ao 
bunba-boi. A festa foi 
encerrada ao som de César 
Nascimento que cantou 
Magnética, e levou o publico 
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Ana Maria, é convidada de honra em 

congresso. 
 I 
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SAO LUIS 

AÇAILÂN 

BEUÉM' 

PARAGOMiN 

TERESINA 

ü 

RTAÇIZA 

BALSA$ 

íELISEU 

PALMAS 

IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 i 

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 dBIRECIDd 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 
dRIRECID/1 uma empresa sempre inovadora. 

Ônibus novos, ambiente agradável com ar 
condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

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

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

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

/IP/IREGD/I 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Mudando o conceito de administrar 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

t) homem é um ser que não 
sabe trabalhar sozinho. Por isso, 
tem de contar, sempre, com o 
apoio de outrem. sobretudo em 
plena era de globalização. 

Nos tempos modernos, em 
franca expansão da tecnologia, 
o homem ainda carece de um 
"empurrãozinho" aqui outro ali, 
do contrário estará correndo o 
grande risco de não alcançar o 
sucesso esperado em seu 
projeto. Sou favorável ao auxílio, 
participação em quaisquer 
projetos e programas que 
busquem o êxito da comunidade 
e/ou de uma empresa, de 
pessoas tarimbadas em funções 
consideradas imprescindíveis. 
Não se pode, jamais, colocar em 
segundo plano a sua presença. 

No trabalho, o quadro sofre 
radical mudança. Torna-se mais 
que necessária uma assessoria 
especializada para cada setor da 
empresa. É o velho ditado "de 
cada macaco no seu galho" 
sendo aqui mais que 
perfeitamente encaixado. Ainda 
bem! 

O conhecimento é elemento 
preponderante, indispensável 
■ " dentro de uma empresa que 

Vasca a excelência. Sendo assim, 
a sua estrutura tem de contar 
com o sustentáculo de técnicos 
altamente qualificados, ou seja, 
pessoas que foram preparadas, 
estudaram vários anos sobre a 
área em que atuam. 

K, aos poucos, é isso que 
estamos vendo em Imperatriz. 
A cidade cresce e entende que, 
para não ter o seu processo 
desenvolvimentisla ocorrendo 
erroneamente, ê que o Poder 
Público Municipal não ficou de 
braços cruzados e saiu 

m 

Ildon Marques administra com o apoio da comunidade 
imp eratrizense 

imediatamente em busca da 
qualidade total. 

A conquista de um ISO 9000, 
instituído como forma de 
incentivar empresas (de 
diversos setores, inclusive o 
público) na adoção de métodos 
modernos de administração e 
novos conceitos na condução de 
seus negócios não está fora de 
cogitação dentro da visão das 
pessoas que, hoje, estão 
administrando o futuro da 
segunda maior cidade do 
Estado. 

Ouvida sobre o assunto ã 
população entende que a 
Prefeitura de Imperatriz teve seu 
jeito de agir e trabalhar 
sensivelmente melhorado, 
Houve uma transformação 
positiva da ordem de 70%. 

0 contabilista Marcos Vieira 
da Silva, 40, disse que 
"atualmente estamos 
observando seriedade e 
transparência na forma de 
governar aqui em nossa cidade. 
Chega de tanta confusão dentro 
do seu processo de 
desenvolvimento. Processo 
esse, que incontestavelmente, 
conseguiu ser bloqueado várias 
vezes. Tudo por causa da falta 
de interesse dos 
administradores". 

Mesma opinião tem a dona- 
de-casa Sebastiana Fe i tosa, dú, 
que há vários anos reside no 
Bacuri, um dos maiores bairros 
de Imperatriz. Iria analisa o 
quadro da seguinte maneira; "até 
bem pouco tempo, quando 
íamos ao prédio da Prefeitura 

resolvermos algum assunto, 
éramos tratados 
grosseiramente. Agora, não. Os 
servidores tratam-nos diferente, 
educadamente". 

No livro "O voluntário a 
serviço da sociedade — como 
organizar, financiar e promover 
uma campanha comunitária", o 
escritor John Huenefeld, 
enfatiza que, para trabalhar 
diretamente em qualquer 
programa que vise a 
transformação e o progresso de 
uma comunidade, só st' pode, 
em geral, contar com uma 
parcela muito pequena da 
população. 

Outro ponto levado em 
consideração pelo autor, é que 
em qualquer grupo social, 
apenas 15%, mais ou menos, das 
pessoas, possuem consciência 
do que deve ser feito e suficiente 
confiança em si mesmas para 
desempenhar um papel ativo à 
frente da comunidade, levando- 
a a tomar as decisões 
necessárias. Dentre elas, um 
número ainda menor poderia 
demonstrar interesse num dado 
projeto,e num dado momento. 
E, como esses "ativistas natos" 
já se encontram, normalmente, 
comprometidos com outras 
tarefas, seus interesses próprios 
e as obrigações assumidas 
perante outras organizações 
existentes levam-nos a mostrar- 
se relutantes a idéia de ingressar 
em novas campanhas. Em 
políticas futuras que os fazem 
evitar a tomada de posição em 
assuntos que possam despertar 
controvérsias. 

Em entrevista concedida 
ontem (24), ãs 14h, o secretário 
do Desenvolvimento Integrado 
do Município, jornalista 
Edmilson Sanches, que é um 

dos maiores estudiosos do 
assunto enfocado na Região 
Tocantina, asseverou, ao 
receber a pergunta "o que quer 
dizer conhecimento em termos 
de administração pública?", que 
"é está em sintonia com as 
principais tendências: produtos, 
processos e rotinas do serviço 
público, gerador de maior 
eficiência e eficácia satisfação da 
demanda dos cidadãos". 

Para isso — continuou 
Sanches —, conhecimento 
significará manter contatos com 
instrumentos e suportes, como 
jornais, revistas, livros, meios 
eletrônicos, dentre outros, para 
adquirir, optar e aplicar o que 
puder nas atividades e funções 
de cada servidor público. 

Conhecimento é trazer a 
qualidade total, também, ao 
serviço público. E fazer 
"benchmarketing", isto é, adotar 
experiências de sucesso 
emsferas do setor público de 
outros órgãos ou cidade, como 
por exemplo, a transformação 
de secretarias em fundações, 
que permite ampliar a gestão da 
coisa pública pela comunidade, 
por meio dos conselhos 
deliberativos dessas fundações. 

Na opinião do titular da Sedin, 
isso permite ainda aumentar o 
portifólio de recursos, visto que 
além das dotações 
orçamentárias legais, as 
fundações podem captar novos 
recursos em outras fontes — 
públicas ou privadas. 

Em síntese, costurou ele, 
conhecer é respeitar, é 
compreender: é fazer bem feito. 

Ainda no seu relato, 
lluenefeíd recomenda que se 
estabeleça uma divisão 
"geográfica de sua comunidade, 
usando para isso uma planta, ou 

um mapa (que as 
administrações locais ou as 
câmaras municipais costumam 
possuir), para que o trabalho de 
cada um seja previsto de forma 
clara e específica. Aos novos . 
líderes se dará o encargo de 
prosseguir na conquista de 
outros aderentes, e os mais 
capazes se incumbirão da 
redação de folhetos e do 
material necessário ao 
inquérito. 

Imperatriz é outra. A cidade 
conseguiu aparecer, não só em 
termos de Estado, mas também 
de Brasil. Várias atividades aqui 
executadas (de forma freqüente 
ou não) já estão fazendo parte 
de calendários de divulgação 
elaborados pelo Governo 
Federal, lá em Brasília. 

A idéia de inverter a pirâmide 
deu certo. Prova disso são os 
diversos projetos surgidos ao 
longo desse curto período 
administrativo. As verbas 
aprovadas para o Município 
estão sendo corretamente 
aplicadas. Tudo está sendo feito 
segundo ainda Huenefeld, pois 
vem sendo feito da maneira 
mais simples que se pode, e 
com um mínimo de 
formalidades; mas lembre-se de 
que existem meios práticos 
para melhorar a produção de 
seus auxiliares e colaboradores, 
submetendo-os a um 
treinamento intensivo e rápido. 
Cada escalão de recrutamento 
deve receber instruções 
escritas a respeito da conduta 
que deve seguir, evitando-se 
qualquer erro de interpretação 
ou falha nas comunicações, à 
medida em que o trabalho de 
aliciamento, explanação e 
supervisão for descendo do 
vértice às bases da pirâmide. 

Saneamento básico 

Atuação de Osvaldo Reis beneficia 

32 municípios tocantinenses 

O deputado federal 
Osvaldo Reis (PPB-TO) tem 
conseguido se destacar 
dentro do cenário político 
locantinense por ser um 
parlamentar municipalista. 
sempre presente nas bases, 
não só nos momentos que 
antecedem eleições, mas 
durante todos os meses do 
ano, como agora. 

Só em novembro, por 
exemplo, Osvaldo Reis 
esteve visitando Goaitins, 
Itacajá. Cannolândia, Sítio 
Novo, São Sebastião, 
Aragominas, Muricilândia, 
Santa Fé do Araguaia. 
Filadélfia e Araguatins. 

Apesar de ficar 
trabalhando em Brasília (DE) 
durante os dias normais da 

semana, Osvaldo Reis faz 
questão de passar os finais de 
semana percorrendo os 
municípios do interior do seu 
estado, a fim de saber quais 
são suas dificuldades e tomar 
conhecimento das principais 
reivindicações feitas pêlos 
moradores. 

O parlamentar informa que 
continuará com esse ritmo de 
trabalho até o término do seu 
mandato, "pois é agindo 
assim que estarei 
efetivamente contribuindo 
com o incremento do 
processo de 
desenvolvimento por que 
passa o nosso estado". 

Osvaldo Reis. só agora em 
97. conseguiu apresentar e 
aprovar projetos 

considerados relevantes. 
Tem lutado por melhoria em 
diversas áreas, como 
saneamento, educação e 
saúde. 

Junto a Coordenação da 
Unidade Regional do 
Ministério da Saúde (MS) e 
da Fundação Nacional de 
Saúde (FNS), por meio da 
Unidade de Saneamento 
(Uname), <> parlamentar 
conseguiu recursos para 
projetos no setor de saúde 
beneficiando 2)2 municipios, 
aprovando a quantia total de 
R$ 4.171.000,00 (Oualro 
milhões, cento e setenta e 
um mil reais, numa das 
maiores aprovações que um 
parlamentar conseguiu 
aprovar individualmente. 

••C-v 

Deputado Osvaldo Reis tem se destacado como um autêntico deputado municipalista 
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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. 
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de nossa região, ja tivemos a 
oportunidade de ouvirmos 
algumas músicas que estarão 
participando, destacamos 
Meninos da Candelária que 
será defendida por Nenem 
Bragança, uma outra quê vai 
ser sucesso absoluto e Be a Bá 
de Zeca Tocantins, Luis Carlos 
Dias participa também com 
uma excelente composição, o 
nível está acima do esperado, 
vamos aguardar o final de 
semana para conferirmos, 
qualquer pre julgamento será 
leviandade, dias 28, 29 e 30 
de Novembro a onda é o 
Faber 97, será no Bic, voce 
não pode perder. 

Próximas eleições 
Ildon Marques o nosso 

prefeito ainda não se 
manifestou com relação aos 
seus candidatos nas 
próximas eleições, lildon 
detem uma forte liderança na 
Região e com certeza deve 
eleger pelo menos dois 
estaduais e um federal. 
Vamos aguaradar para 
sabermos quis os 
privilegiados do nosso 
prefeito. 

D 
O) CO 

2000 

por THOMPSON MOTA 

Faber97 

O Sistema Tucanus de 
Comunicação resgata neste 
final de semana, o maior 
festival do Norte Nordeste 
do País. O Faber foi criado 
no sentido de divulgar os 
valores da musica em nossa 
região, após algumas edições 
o Faber ficou conhecido 
praticamente em todo o 
Brasil, primeiro pelos 

artistas que ja participaram 
como Zé Ramalho,Diana 
Pequeno, Zé Geraldo, 
Raimundo Sodre, Osvaldo 
Montenegro, entre outros. O 
Faber volta neste ano rodeado 
de grande expectativa, nada 
mais que 24 músicas estão 
inscritas, compositores de 
outros estados como Pará, 
Minas Gerais, Tocantins vão 
participar com chanches de 
ganhar, o índice de músicas 
selecionadas está excelente, 
compositores e interpretes de 
nossa região como Nenem 
Bragança, Zeca Tocantins, 
Luis Carlos Dias, Washington 
Brasil, Lena Garcia, Wilson 
Zara, entre outros mais uma 
vez estarão apresentando 
suas musicas e mostrando 
todo o talento existente em 
Imperatriz, o corpo de 
jurados terá uma tarefa difícil, 
a de escolher entre tantas 
musicas de primeira 
qualidade a vencedora. A 
coordenação está sendo 
administrada pelo 
competelfte Henrique 
Guimarães, nome que tem 
respaldo entre todos os 
participantes. As atrações são 

das melhores, dia teremos 
a Banda Nova de Belém do 
Pará, atualmente uma das 
melhores do vizinho estado, 
dia 29 Banda Mel com Terra 
o que há de melhor em 
matéria de forró, e no dia 30 
encerrando com chave de 
ouro o grande festival Banda 
Magnus, a mais importante 
Banda de Reggae do Brasil, 
como podemos observar o 
nível de participantes está 
muito elevado, superando 
todas ás expectativas. Neste 
final de semana agende-se, 
voce não pode ficar de fora 
deste grande acontecimento 
cultural, o BIC está sendo 
preparada para receber uma 
verdadeira multidão que 
estará com certeza 
prestigiando este gigante que 
é o Faber. A nossa cidade já 
começa a viver o clima de 
euforia para receber os 
visitantes que chegarão de 
várias partes deste querido 
Brasil, vamos todos incentivar 
nossos artistas, na realidade o 
Sonho Não Acabou. A banda 
que vai acompanhar os artistas 
é a do amigo Levy, ADL que é 
sem dúvida uma das melhores 

Entrelinhas 

Previsto para o dia 1 de Dezembro a troca de Comando 
do Terceiro Batalhão da Policia Militar da região 
Tocantina, sai o Coronel Linhares e assume o Major 
Melo, o comunicado foi feito pelo Coronel Bastos 
Comandante da Policia Militar do Estado do Maranhão, 
linhares que é homem de confiança do Comandante 
deve assumir um cargo importante na Ilha. 

Paulo Mmarinho continua firme e forte na sua 
campanha para chegar ao Senado da República, a sua 
assesoria está a mil por hora em nossa região, Luis 
Brasília, homem de larga experíencia em marketing está 1 
comandando a campanha na região tocantina. Paulo 
Marinho deve fazer a tabelinha com sua esposa que 
candidata a reeleição para a camara federal. 

O Senador Jose Sarney deve sccr o candidato do 
PMDB nas próximas eleições para o cargo de Presidente 
da República, o partido está decidido a lançae candidato 
proprio, sem chances de apoiar Fernado Henrique 
Cardoso, até o momento o vice não foi divulgado, ficando 
em aberto para possíveis composições, o ex presidente 
Itamar Franco deve ser candidato a Governador em sua 
terra natal. Minas Gerais, 

fali 

Primem 

Deu no jornal 
Apoiado por três milhões 

de associados, o Greenpeace 
vê com ceticismo o 
marketing ecológico". Para 

essa ONG multinacional, 
muitas ações levadas a cabo 
sob esse rótulo não passam de 
"marketing verde", ou seja, 
uma espécie de propaganda 
de produtos ou empresas, que 
apresentam como 
ecologicamente corretos, 
quando, na verdade, causam 
danos ao ambiente. 

"F um jogo de meias 
verdades", diz o engenheiro 

Roberto Kishinami, diretor do 
Greenpeace no Brasil, para 
quem o consumidor deve estar 
atento. 

Ele cita os casos de 
empresas, como a Bahia Sul, 
que apesar de ter a ISO 14000 
usa cloro, considerado 
poluente, para branquear o 
papel, quando já existem 
tecnologias alternativas. 

A Bahia Sul defende seu 
processo de fabricação. A 
empresa alega que as 
concentrações de organo- 
clorados de seus efluentes são 
quase dez vezes menores que 
os níveis admitidos pelos 
países mais rigorosos do 
mundo. 

"Além disso, estudos 
apontam que essas tecnologias 
alternativas, livres de cloro, 
produzem outros efluentes 
igualmente tóxicos", 
argumenta Humberto Chique, 
coordenador do Sistema de 
Qualidade da Bahia Sul. 

Greenpeace manifestou-se 
recentemente contra o anúncio 
de uma geladeira Electrolux, 
lançada com o slogan "Isto é 
que é geladeira: não deixa nem 
a temperatura da Terra subir". 
O aparelho não utiliza o gás 
CFC, destruidor da camada de 
ozônio, mas emprega o HFC, 
que teria a capacidade de 
produzir 3,4 mil vezes mais 

calor que o gás carbônico, 
principal responsável pelo 
efeito estufa. O Conselho 
Nacional de Auto 
Regulamentação da 
publicidade (Conar) 
recomendou a retirada da 
propaganda de circulação. 

Sábado Cidadão 
A quarta edição do 

programa "Sábado Cidadão" 
teve sua primeira etapa 
realizada dia 22, na Escola 
Tancredo de Almeida Neves 
(Vila Redenção). O evento 
reuniu centenas de pessoas de 
diversas regiões da cidade em 
mais uma festa proporcionada 
graças a parceria estabelecida 
entre a Prefeitura e o Poder 
Judiciário local. Durante todo 
o dia, foram tiradas certidões 
de nascimento e de casamento 
e títulos de eleitor. O prefeito 
Ildon Marques e o secretário 
de Governo, Sérgio Macedo, 
estiveram presentes. 

Encontro do PPS 
O Partido Popular Socialista 

(PPS), dirigido em Imperatriz 
pelo vereador Simplício Zuza 
Neto, realizará um grande 
encontro na cidade. O 
acontecimento poderá ter 
participação de lideranças de 
peso da legenda, a exemplo do 
senador Roberto Freire. 
 ... Nos bairros. . _ 

A Prefeitura de Imperatriz, 

por meio da Sinfra (Secretaria 
de Infraestrutura) continua 
realizando diversas obras em 
bairros periféricos da cidade. 
Vale aqui destacar o trabalho 
de drenagem urbana de ágnass 
servidas na rua do Arame, a 
principal da Vilinha. 

A obra, de acordo com 
informações prestadas pelo 
titular da pasta, Jairo de 
Oliveira, antecede a 
pavimentação asfáltica que o 
Igradouro receberá, via 
"Programa de Asfalto", 
mediante convênio firmado 
entre a Prefeitura e o Governo 
do Estado. 

O engenheiro Wagner 
Ramalho, da Sinfra, reafirmou 
que as obras de drenagem 
estão sendo executadas pela 
Construtora Nolasco. 

Resultado proveitoso 
O prefeito Ildon Marques 

voltou satisfeito da reunião que 
manteve, semana passada, com 
técnicos da Superintendência 
da Amazônia (Sudam), em 
Belém do Pará. Foi resgatar 
verba perdida nos cofres do 
órgão e garantidas ao 
município pelo senador Edison 
Lobão. O administrador vai 
usar o dinheiro em obras 
reivindicadas pela comunidade 
e tidas como de fundamentais 
importância dentro do seu 
processo descnvolvimcntista. 

Em cima 

do lance 

A Associação de Moradores do Conju nto Planai» o 
realiza, dia 28, no Centro Educacional MaranhensC 
uma Assembléia Geral para discutir melhorias para ' 
a comunidade. O presidente da ACP. Francisco das 
Chagas, convidou o prefeito IWon Marques e o 
gerente geral da Caixa Econômica Federal, José 
Viana Madeira. 

O vereador Arnaldo Alencar (PMDB) ainda 
comemora a repercussão que cansou o "Seminário 
sobre Violência", promovido pela Câmara de 
Vereadores atendendo a sua proposição. Além do 
Arnaldo, participaram como co-autores da proposta 
os vereadores Rui Marisson (PMDB) e Carlos 
Amor ira (PSDB). 

Moradores da rua Luís Domingues - trecho 
compreendido entre Pernambuco e Bahia - estão 
solicitando aos órgãos competentes a construção 
de um quebra-molas. E que já foram registrados 
vários acidentes por ali e motoristas confinuá ' 
dirigindo em alta velocidade. "Estamos sempre em 
jKTigo", disse a dona-de-casa Maria Ferreira. 

Aos domingos, principalmente na parte da 
manha, o Mereadinho - maior centro de 
hortifrutigranjeiros da Região Tocantina - se 
transfor ma em ponto de vendas de produtos vindos 
de várias partes do País. Muitas das ruas localizadas 
em suas proximidades ficam até interditadas. 
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Parlamentares Maranhenses exigem novo Senso 

I) o]) u lados Maranhense 
solicitam ao IBGK uni novo 
Senço. Os parlamentares 
verificaram erros grosseiros da 
ultima pesquisa. A redução das 
cotas do FPIVl decorreu em 
conseqüência do ultimo Senço 
demográfico, feito por 
mostragem pelos técnicos do 
Instituto Brasileiro de 
Geografiae Estatística- IBGE. 
No Maranhão, alguns 
municípios, tiveram suas 
populações drasticamente 
reduzidos por causa das 
estatísticas do IBGE. A 
Assembléia Legislativa, reagiu 
e criou uma comissão 
parlamentar de representantes 
externa para analisar os 
números de censo . Os 
deputados estaduais, concluíram 
que o IBGE, cometeu erros 
grosseiros na pesquisa, e por 
esse motivo, solicitaram uma 
realização de um novo censo no 
Maranhão. O documento com 
protesto dos parlamentares 

■ João Lisboa 

Deputados do Maranhão acusam erros na pesquisa demográfica 

mm l * - 

maranhenses, foi enviado ao 
presidente da República, 
Eernando Henrique Cardoso, 
ao Ministério do Planejamento, 
e a Diretoria Nacional do IBGE. 
A Assembléia Legislativa, 
continua aguardando a resposta 
e a decisão da comissão. 0 
objetivo e evitar a falência total 
dos municípios, já penalizados 
com a prorrogação com o fundo 
de estabilização fiscal, retirar 
recursos dos municípios, no 
momento de crise, e como exigir 
doação de sangue de uma 
pessoa que esta anêmica, relatou 
o prefeito da cidade de Balsas, 
Luis Rocha que também e 
presidente da Famem, onde 
acrescentou que a cidade 
registrou um crescimento de 
vinte e cinco por cento nos 
últimos meses, e isso somente 
na zona urbana, mais ainda assim 
poderia, ser penalizada com a 
redução das cotas do FPM, ( 
Fundo de participação dos 
municípios). 
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Inmetro transmite 

teleconferência hoje 

A exibição acontece no auditório da 

Receita Federal e tem o apoio da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Novo senso deve ser feito no Maranhão 

Acontece hoje, às 10 
horas, uma Teleconferência, 
que tem como tema Consumo 
e Cidadania. O evento é uma 
organização do Instituto 
Nacional de Metrologia 
(Inmetro). O objetivo é 
colocar em discussão os 
temas relacionados aos itens 
que serão tratados. 

A exibição da conferência 
acontece no auditório da 
Receita Federal, onde será 

montado um telão para que 
os participantes possam 
assistir. Esta transmissão do 
evento 'será em nível 
nacional. 

O diretor do 
Departamento de Defesa ao 
Consumidor (Decon),João 
Marques convida todos os 
setores da sociedade ligados 
ao tema a comparecerem ao. 
local, assim como toda a 
sociedade em geral. 

Prefeitura dar continuidade ao Mutirão Solidário 

Sálvio e lolete Dino participam do evento que no fim de semana beneficiou mais de três mil 

pessoas em dois distritos de João Lisboa 

* 
o 

B 
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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 

IJJV 06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 * Imperatriz, x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

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 x Viração 

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 

• - 
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Sálvio e lolete Dino, e uma campanha pela cidadania 

A prefeitura de João Lisboa 
por meio da Secretaria de 
Solidariedade e Trabalho estar 
dando prosseguimento a 
campanha "Mutirão Solidário". 
A etapa primeira etapa, foi 
realizada na sede do município 
onde centenas de pessoas 
foram beneficiadas com a 
iniciativa do execíftivo que 
beneficia diretamente 
centenas de pessoas carentes 
da cidade. 

"A primeira etapa do 
campanha foi um 
sucesso"avaliou o prefeito 
Sálvio Dino, resslatando d 

importância de dar 
continuidade ao trabalho de 
assistência. 

No último fim de semana, o 
chefe do executivo, juntamente 
com todo o seu secretariado, 
esteve visitando dois distritos 
do municípios onde o Mutirão 
Solidário também foi um 
sucesso. 

No sábado, durante todo o 
dia, a campanha beneficiou 
centenas de pessoas que 
lotaram um dos colégios onde 
consultas médicas, serviços 
odontológicos, carteiras 
profissionais, de identidade, 

certidão de nascimento e 
consultas de vista foram apenas 
alguns dos benefícios levados 
até o povo daquela localidade, 
distante a 8 quilomêtros da 
sede do município. 

No domingo, o Mutirão 
Solidário chegou a Bom Lugar, 
ditante 16 quilomêtros do 
centro de João Lisboa, lá 
também foram garantidos 
benefícios iguais ao de Centro 
dos Carlos. Na oportunidade o 
prefeito e a primeira dama, 
aproveitaram para visitar 
diversas famílias e falar sobre 
o objetivo da cámpanlía que 
será estendida aos distritos de 
Capemba Dágua e Mussambê. 

Segundo assessores direto 
do executivo joaolisboense, 
durante a edição do Mutirão 
Solidário, realizado sábado e 
domingo, foram beneficiados 
mais de 3 mil pessoas nos dois 
distritos, e Sálvio Dino, por sua 
vez, disse ter ficado 
"satisfeito"com os resultados 
alcançados até o momento, 
com um programa criado "para 
garantir ao cidadão de seu 
município, o direito à cidadania, 
"estamos trabalhando com o 
propósito de fazer o 
melhor"disse ele, 
acrescentando que muitas 
dificuldades, como a redução 
do FMP- Fundo de 
Participação dos Municípios, 
"tem impossibilitado e 
prefeitura de executar outros 
projetos já idealizados e que 
esperam pela viablização de 
recursos. 

Para lolete Dino, a prefeitura 
"estar cumprindo sua missão 
num trabalho que visa 
melhorar a qualidade devida da 
população, garantindo o 
exercício de cidadania". 

Hospital, Santa Ma 

O pioneiro da saúde imperatrízense 
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Banda Nova - Belém do Pará - Dia 28 

Banda Mel com r 
Ferra - Forró - Dia 29 

Banda Magnus - Reggae - Dia 30 

( 

r DPM > 

, Comércio e 

^ Representação Ltda 

HC 

Plano de Saúde 

Hospital das Clínicas 

Hotel Shalon 

Fernando 

Antunes 

> 
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^ Luís Carlos Noleto^ 

^ Vice-prefeito ^ 

r Dep. João > 

c Paiva j 

Disbil 

Antárctica 

l ma Paixão Nacional 

Caiman 

S/A 
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Produzindo Álcool 

e Açúcar 

Câmara 

Municipal 

Valmir Izídio 

Presidente 

Sinrural 

Adm. 

Cei. Ventura 

Deputado 

Federal 

Sebastião 

Madeira 

roféus Magno 

Verdadeiras obras de arte 

Fone: 721-5823 

Caninha e 

Vinho Duelo 

APA 

Pref de imp eratnz 

Adm 

lldon Marq ues 

Sec. de Agricuitur? 

do Estado 

Ch\co Coelho 
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Raimundo Primeiro 

União consolidada 
Aconteceu no sábado, 

22, às 2()h, na Igreja de 
Santa d'Avila, o casamento 
da jornalista Durcila 
Cordeiro com Roberto. Kl a 
é funcionária do 
Departamento de 
Comunicação Social da 
Prefeitura de Imperatriz. Os 
convidados foram 
recepcionados no Café 
I jenita, localizado à rua Pará 
— proximidades da Luís 
Domingues. no Centro da 
cidade. 

De licença das suas 

atividades profissionais na 
Comunic, Durcila curte uma 
merecida "lua-de-mei" ao lado 
do maridão. O casal, na sua bela 
e espaçosa residência, trata de 
assuntos relacionados ao seu 
futuro. O que predomina, 
entretanto, como não poderia 
ser diferente, é o clima de puro 
amor. Parabéns e feliz união! 

Novas atrações 
Novas atrações marcaram 

este segundo semestre na Rede 
Record de Televisão 
C omemoiou seus 44 anos 110 
mês de setembro elevou a seus 
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Prímeim 
Durm 

da Comunic) 
dia do "sim" 

telespectadores uma 
programação cada vez mais rica: 
No núcleo de teledramaturgia, 
por exemplo, lançou "Canoa de 
Bagre", sua novela das oito que 
traz para a tela da Record alguns 
dos grandes nomes do teatro e 
da televisão brasileiros, como 
Gianfrancesco Guarnieri e 
Otbon Bastos. 

Já no campo do jornalismo, 
"Passando a Limpo" é o nome 
do novo projeto que 
proporciona ao apresentador 
Boris Casoy, que já vem desde 
o mês de julho ancorando o 
novo "Jornal da Record", 
apresentar seu talk show ao vivo 
para toda a rede. 

Depois de ser o editor-chefe 
do jornal "Folha de S. Paulo" e 
atuar na mídia eletrônica por 
quase 10 anos ancorando 
lelejornais, agora o novo desafio 
é fazer na Rede Record de 

Televisão um talk show 
semanal no qual o caráter 
crítico, marca registrada do 
apresentador, estará 
presente em cada entrevista. 

Com uma média de três 
entrevistados por programa, 
"Passando a Limpo" também 
conta com uma participação 
muito importante: a do 
telespectador. Ele pocfe 
fazer sua pergunta ou 
expressar sua opinião no 
programa através do 
telefone, do fax e também 
via Internet. 

Política e economia são os 
pilares do programa 
abordados toda semana em 
entrevistas com aquelas 
pessoas que comandam este 
País, além daquelas com 
personalidades em geral 
falando sobre cultura, lazer 
e entretenimento. 

©O FISfFf » PMm® ZEM 

T 
Aries n 

Gêmeos 

Converse abertamente 
como parceiro sobre a relação, 
alue ct )m i laciênçia e tud<) ficará 
bem, para hoje. useobranco. 

£1 

Leão 

Presio mais atenção naquilo 
que seu parceiro lhe diz. Não 
seja teimosa, insistindo nos 
mesmos erros. 

11< )jc1 é dia de conversam )m •( i 
amor e esclarecer lulas as duvidas, 
caso contrário, estará ixTdendo-o. 
Pense bem antes de ágir. 

Libra 

Hoje os astros prometem a 
você, nativa de libra, muita sorte 
nas negociações comerciais e 
financeiras, Ligumse. 

Sagitário 

C< )1( ique mais amor no trabalho 
e terá muito mais sucesso, neste 
jieiKxlovocê tende aficar um tanto 
desligada, cuidado. 

Aquário 
xWN 

Aproveite as chances pai a 
aprender algo interessante, pois 
a paciência é algo 
imixirtantíssima Saiba utilizá-la 

Touro bo 
Câncer 

1Tb 
Virgem 

ni 
Escorpião Capricórnio Peixes 

) 

Os momentos a dois serão 
recheados de amor e tesão. 
Seus idéias são mais fortes 
que os obstáculos, confie. 

Seja amorosa, isso lhe trará 
muita satisfação. Ligiu^se. Evite 
discutir com os mais velhos. Seja 
mais paciente, canceriana. 

Trate os familiares com 
carinho e respeito, eles são 
pessoas fundamentais no 
momento que deles vier 
precisar. 

O carinho para com os 
familiares será bem reconij jensaí la 
neste perípdo, mesmo se for 
provocada não revide, seu diahoje 
está um i xmco agitadí >. 

Sonhos de amor podem se 
concretizar. Acredite, mais 
cuidado para não exigir-se mais 
da conta, isso pode causar um 
estress. 

Trabalhe hojeasu maisamc )r, 
os astros indicam umasurpresa 
no trabalho, pôde até ser uma 
promoção, mais também jxxle 
ser uma chance de crescer. 

M TV - VHF/UNT - 

Canal 
TV 

CRC Canal ^ TV 

^ Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
TV 

Mirante 

04;00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07.00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
09:30 Amaury Jünior 
10:55 Vamos Falar c/Deus 
11:00 Acontece 
ll:30Esporte Total * 
12:00 CRC Realidade 
13:30 Barra Pesada 
14:00 Superniarket 
14:30 Programa II 
15:20 Silvia Poppo.vic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela- Maria Celeste 
18:15 Rede Cidade (local) 
19:00 Jornal dá Band 
19:30 Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre 
21:30 Força Total -Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:3>0 O Agente G 
09:30 0 Mundo de Beakiuan 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00'niompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - P' Edição 
18:25 Cidade Alerta- 23 Edição 
20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua 

onda no ar.. 

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

Canal 10 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico 

que é líder 

de 

audiência. 

Na TV 

Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
19:35 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:30 Mandacaru 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com 
Canário 
13:45 Interpró- 

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente com 
Wagner Montes 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20; 15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10 JucaKforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

ilmes em VHS, S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

Produção de áudio editado por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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■ Corrupção 

Inquérito civil apura desvio de 

dinheiro na construção de hospital 

Por meio de uma representação, a Justiça quer saber onde estão os recursos destinados à construção do 

Henrique de La Rocque, cotado para ser um hospital modelo na região 

Motivado por uma 
representação popular datada de 
novembro do ano passado, 
firmada por dirigentes de 
movimentos populares e de 
entidades em Imperatriz, como 
o Comitê permanente contra a 
violência e a negligência médica, 
Movimento Fagulha, seis 
sindicatos, Umes, FSB e por dois 
vereadores o Promotor de 
Justiça Washsinglon Luiz 
Catanhêde, instaura inquérito 
civil para apurar notícia de 
malversação de recursos 
financeiros destinados à 
construção do Hospital 
Henrique de La Rocque, bem 
como, desvio dos equipamentos 
sob vista das autoridades 
públicas municipais e estaduais. 

A representação foi 

oferecida para que "em nome da 
moralidade, da legalildade e do 
bem estar social, esyiecialmenle 
no campo da saúde pública", se 
apurem as responsabilidades. 

No inquérito, estão diversos 
documentários, entre eles, 
informações veiculadas no 
programa Cidade Agora, 
exibido pela TV Capital em 
novembro de 1995, as quais 
esclarecem as afirmações 
contidas na representação, cuja 
gravação em fita de vídeo foi 
ofertada a Promotoria. 

O inquérito, ainda vai acolher 
elementos de informação sobre 
os fatos e precisar a autoria, 
visando a posterior propositura 
de ação civil pública, como de 
obter contra os responsáveis a 
condenação, á reparação dos 

11 

v-x: 
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Desvio de dinheiro para construção do Hospital Henrique de La Roc 
será investigada pela Justiça 

que 

donos e outras medidas cabíveis, 
promovendo, em caso de 
inexistência de fundamentos 
para a ação, o arquivamento dos 
autos, tudo nos lermos da lei. 

Rogério Oliveira de Aquino, 
foi nomeado como secretário 
para conduzir os procedimento 
legais do inquérito civil. 

Amplamente anunciado 
como estando sendo preparado 
para st1 ser tonar um "Hospital 
modelo", o Henrique de La 
Rocque, está hoje em completo 
estado de abandono, servindo 
apenas para esconderijo de 
vândalos, ou para abrigo de 
vítimas de enchentes, esta 
última, uma ocupação vista com 
bons olhos, mesmo que não 
ofereça condições de uma 
moradia digna. 

Homossexuais preparam campanha para 

o dia mundial de combate a Aids 

A praça de Fatima será palco do evento que ocorrera no 

dia Ia de dezembro 

Em primeiro de dezembro 
de 97, será desenvolvida uma 
vasta programação na Praça de 
Fátima, alusiva as 
comemorações ao dia mundial 
de luta contra a Aids. A 
associação dos gays de 
Imi K-ratriz, a exemplo de outras 
programações já realizadas, 
estará mais uma vez 
participando desse evento 
considerado de suma 
importância . O presidente da 
entidade, Rafael, informou que 
entre a programação esta 
incluído pedágios nas ruas 
principais da cidade e até 
brincadeiras com crianças 
durante todo o dia na praça de 
Fátima. Ele acrescentou ainda 
que haverá distribuições grátis 
de balões para as crianças, bem 
como balinhas, shows de danças 
juntamente com um grupo de 
meninas que irão dançar e 
também a participação do 
pessoal do grupo sempre vida. 
O representante dos gays cm 
Imperatriz, diz que o dinheiro 
arrecadado nos pedágios , será 
destinados ao grupo sempre 
vida que cuida de pessoas 
infectadas com o vírus HIV da 
Aids, e que necessitam de 
cuidados es] icciais. A cami 'anha 
este ano visa priorizar todos os 
casos, mais com especialidade, 
o de crianças infectadas pelo o 
vírus HIV da A Aids. Outra 

entidade que também 
desenvolvera uma ] trogramação 
vasta e parecida, e a Apra ( 
Associação de prevenção e 
referência a Aids), que também 
estará colaborando com o grupo 
sempre vida e distribuindo 
gratuitamente balas e 
refrigerantes para toda as 
pessoas que visitarem seu stand. 
A Apra contará com pessoas que 
serão desginadas a trabalhar nos 
transportes coletivos e no 
próprio trem da Companhia Vale 
do Rio Doce, levando a 
informação precisa aos 
passageiros que ali trafegam 
continuamente. E preciso 
entender a necessidade de 
colaboração mútua e 
responsabilidade pela vida, não 
só a da gente, como também das 
pessoas que nos rodeiam; ajudar 
não doe, colaborar nà( > custa nada 
e muito para os que estão 
necessitando; bom seria se eles 
não estivessem assim, doentes, 
mais i )or cau sa da d( -si >b( •( liência 

que invade o mundo todo, ai esta 
a conseqüência dos seu s j h•caclos 
e irreverência. Quando haver 
mais dignidade e 
reconhecimento de 
responsabilidade para com a 
vida. talvez tudo mude; mas, o 
mais imix)rtante de tudo isso, e o 
indivíduo reconhecer o seus 
erros, e assumir de uma vez por 
toda a sua iniqüidade, ou seja, a 
Aids, doenças maléfica do século 
XX, e uma conseqüência do 
lebianismo, homossexualismo 
que ai está em nossa cidade e no 
mundo e que cada dia cresce 
mais ainda o número de adeptos. 
O único jeito de se livrar da Aids 
e, | )regand< > as \ )ess< )as a verdade 
antes delas serem acometidas 
com a doença, ou seja, pregando 
o amor sincero e verdadeiro sem 
máculas. Todos que desejarem 
ajudar a essas entidades que ai 
estão, não podem perder tempo, 
o momento exato e esse, vá, 
contribua com o que você puder, 
Iodos agradecem. 

9». 

Moxiniento acontece. na praça de Fatima 
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Out-hus 

"A imagem de sua empresa 

indo mais longe" 

) 
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Externo 

Divulgue sua empresa cm um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda Junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721'6222 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayào 
Impera triz-xMaranháo 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

£ 

Credenciada pelo Detran-MA e (Ia 

Ciretran). Habilitação, Aulas Práticas e 

Teóricas, renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: Homero e Franco 

^uti Ceará, 1133 - Mercadinho 

Cel. Manoel Bandeira - Centro 

Impera triz - MA 

Fones: (098) 72 1 -24 1 5 Cel. (098) 977- 3245 
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Capital 

Social 

Linda Veioso 

^peííf da vida 

O médico jAia+oi-aio Lei+e oiacIo jíeli^ cio vicio coma o 

opi^ovíAçõo cio primcii^o curso poro suo uiAiversiclocle em 

OnApero+ri^-y eu+re olguus cios cursos deslocou aos o cie 

Ocl oiaIoIocjil \. A oprovoçoo por+iiA cio ;V\iuislé rio cio 

íc^d 1 vccaí^oo e do seiAoclor L^oruey. l-^oroTeus 00 

oinipo jAuloulo Lei+e. 

Otimíâmo- 

Ou em a emcou+ro o ex-prejeifo cie Ooxi^^/ "Poulo yVloriuUoy 

percebe, de coro o olimisiiAo cio coudidolo poro o Se-Uoclo 

Leclerol. yV\oriuUo cjue sempre visi+o o recjiõo Xocou+iuoy 

1 jí'\ coucj 1 \islou o sinApolio cie miviios eleilores/ e por ocj-ui 

coita cer+e^o iro orroucor muilos vo+os. 

t * 'Roda dc 'Tiapócite 

A primeiro Rodo cle yNiepocios do regiôo Xoconfino 

ocon+eceró nos dios 05 r 00 de de^embiAo no soloo cie 

conveiAç-ões cio é7mp'eV-cxlrÍ2* Rork T lole I. y\ rocio cie 

yXJeqocios obje+ivo oproxinAor os empresos e o 

resivl+odo clesfo infecjroç,õo é o |ormoçõo cie novos 

porcericTS/ iclenli|icoç-õo cios clemondc\s e dos 

necessiclocles reoíoiacaÍs^ olém cio ivAoior enlrosomen+o 

Anlre Sebroe e o empresos. A>oon+ecero no período cio 

Lei ro de yN)ecjóc ios. 

m 

m- 

Lois cíasoís eleoon+es cie nosso socieclocle Tdr0 Luís 

Arocie+ey Loulo e suo bonito 

e 

li 

m 

m 

7\]ewton Bostos; C veorcje^ Aorcés e Ademor Velósoy 

os simpoticos juncionórios cio Sebroe - Xmperotri^. 

dcyottdia a uitía 

Cduem )ó esto coita tudo preporodo o espero do 

cegonbo pue viró oincjo este mèsy sõo os omigos 

pjuronclir e /\)eylome7 que estõo contonclo os minutos 

o espero cie ver o corinl\o do Kercleiro (Scluordo. Os 

orqmll\osos popois bostonte entusiosmodos ote jó 

comentom serd o |esto de boos vindos cio goroto. 

^ammtonaçÕA 

/do ultimo jinol de semono o én a preso ri o Sli íSoelbo 

yVlorinbo/ recebeu os omigos poro umo jesto 

surpreso que |eo enA Komenogem o suo noivo ^/oro 

Soores pelo possogem cie seu oniversórioy o gronde 

|esto oconteceu no (Sontino Dom Vito e com muitos 

pompos. X^esejomos o omigo muitos jeliciclodes 

pelo belo doto. 

m 

W'." 
m 

1 i 

(Sosol simpoticoy coronel Venturo e yV\c\rto dividindo 

pose com o elegonte domo 2ilmo 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

jmnpm |i«k Excelência em educaçãoinfantil. 

y- Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

3 
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Francisco do Valle 

Cavalo de Aço 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz tem um difícil 
compromisso na noite de hoje 
diante da Caxiense. A equipe 
dirigida pelo técnico Nonato 
Santos, vem de duas derrotas 
consecutivas diante do Moto 
Clube nesta reta final do 
Campeonato Maranhense. A 
partida esta prevista para 
20h3() com transmissão da 
Rádio Capital Am. 

população daquele periférico 
vem reclamando 
constantemente da falta de 
segurança. A única delegacia 
do bairro vem funcionando de 
forma precária. A insegurança 
que toma conta dos moradores, 
faz que sejam constantes as 
reclamações junto as emissora 
local. 

lolete 
D/no 

lolete Pino, primeira dama 
■ivízin! idade João Lisboa, 

vem fazendo um trabalho 
frente a SOLICIT dos mais 
comentados da região 
tocantina. Com tanta 
dedicação assim, a primeira 
dama vem conseguindo a 
simpatia do povo de João 
Lisboa. Perguntada sobre as 
próximas eleições, lolete 
Dino informou a reportagem 
do JC que ainda não definiu 
se participa ou não do 
processo eleitoral de 98. 

VilaNova 
O bairro Vila Nova também 

entra na onda da violência. 
Neste último final o palco da 
violência foi no Ixigifs Bar. O 
clube que fica as margens da 
Pedro Neiva de Santana não 
'• in um sistema de segurança 
a altura para o recinto. 
Elementos armados 
conseguem entrar no clube, e 
promover a desordem. Na 
madrugada dc sábado um 
policial reformado da PM, abriu 
fogo contra os seguranças do 
clube ferindo a bala três 
pessoas. Uma delas o moto- 
taxista Vanderley Bandeira de 
Araújo que não resistiu aos 
ferimentos vindo a falecer em 
um dos leitos do Santa Teresa 
(Plantão). 

crianças for de sala de aula. 
A maiof parte desse 
contigente está nas regiões 
Norte e Nordeste, em que as 
taxas de escolarizarão de 
crianças e adolescentes de 7 
a 14 anos atingem no 
máximo 86%. 

Além de beneficiar 
todas as crianças que não 
estão na escola, a expansão 
do atendimento deve 
considerar a migração 
acentuada no Norte e no 
Centro-Oeste. 

A contagem da 
população revela que as 
maiores taxas de 
crescimenIo populacional 
no período de 1991 a 1996, 
causado por contingentes 
migratórios, ocorreram nas 
duas regiões (2,44% e 2,22%, 
respectivamente) .Os 
estados de Tocantins, Pará, 
Amapá e Goiás são os 
maiores receptores dessa 
população migrante. 

Sucesso 
Multirào Solidário 
O Multirào Solidário vem 

sendo realizado com sucesso 
em João Lisboa. O prefeito 
Sálvio Dino, vem mantendo 
seus compromissos firmados 
em campanha. A visita aos 
povoados da sede do 
município vem sendo 
realizada quase que 
diariamente. Aassessoria de 
comunicação do prefeito 
informa que o projeto 
Multirào Solidário também já 
chegou aos povoados. 

Pesquisa 
Mais de 14 milhões de 

alunos, matriculados em 
cerca de 117 mil 
estabelecimentos públicos 
de ensino, serão o universo 
beneficiado nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro- 
Oeste pelo Fundo de 
Fortalecimento da Escola. 
Os resultados da contagem 
da população (IBGE) feita 
ano passado e dos censos 
educacionais do INEP 
justificam a prioridade do 
Ministério da Educação 
nessas regiões. 

Vila Lobão 
A Vila Lobão vem se 

tornando o maior centro de 
"gangueiros" de Imperatriz. A 

IBGE 
De acordo com o IBGE, 

há no Brasil 2.7 milhões de 

Atenção 

Vende-se uma 

lanchonete em 

perfeito estado 

de conservação. 

Tratar no 

Sunset Boulevard. 

F one: 

721 - 5800 

(Júnior) 

Deu na Imprensa 

Pelo menos no âmbito do Hospital Santa 

Isabel, (leia-se, Dr. Deusdeth e a suplente 

Teresinha), os candidatos da preferência dos 
médico e funcionários serão Nice Lobão/ André 

Paulino D' Albuquerque. Nice Lobão pela 
amizade do Dr. Deusdeth com o senador Edison 
Lobão, e André, porque além da amizade, uma 

vez "eleito cederá sua vaga na Câmara para 
Teresinha, que é a suplente da vez na coligação que elegeu Ildon 
Marques de Souza. Deu no programa Imperatriz 24 horas. 
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George Miranda, delegado, é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Os manifestantes de Golias continuam... 

Sem tomar a água da paz. 

Como não tem água o jeito é Coca-Cola. 

Vem ai o Faber 97 

Dia 28 (Sexta-feira)- Banda Nova 

Dia 29 (Sábado)- Mel Com Terra 

Dia 30 (Domingo) Banda Magnus. 

BIC - Balneário Iate Clube 

Dança quem vai... 

E quem não vai dança! 

Imperatriz riquíssima em seus valores. 

Quem esperava vitória do Vascão... 

Quase morre do coração. 

Eu digo e nego dúvida (Palavras de Marcelo Rodrigues) 

O Mengão é time de chegada...! 

E quando chega...Não tem quem segure. 

Apa...Apa...Apa 

Um abraço ao companheiro Luis Duarte/Gente nossa. 

Hoje é dia de Cavalo de Aço. 

Imperatriz x Caxiense. O Show é da equipe da galera. 

O bom dia de hoje e para o comentarista Carlolo Jr. 

Pedra 90. 
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Chupa-cabrasi 

0 x... 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 
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Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Os FttnttMsMiMmInhcts 
Gosto - O Pensador 

Vaqueiro 

i 

LABORATÓRIO 

C)r. Cíésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

Exames especializados em: 
Análises Clinicas, Microbiologia, Rotina Completa. Citopatologia, Dosageim Hormonais. Teste de 

Paternidade -DNS. Analise de Água, Analise de Alimentos. Análises Toxicológicas 

J 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CÂMARA CONCEdE TÍlLllo 

de CídAdÃo Imperatrízense 

AO TeN. CEI. DAlAdiÊR 

A Câmara Municipal aprovou projeto de autoria do vereador 
Raimundo Costa, concedendo o título de "Cidadão 
Imperatrizense", ao sub-comandante do ãO" BIS, Ten. Cel. 
Miguel Daladrêr Barros. r]ue também é advogado e se prepara 
l )ara vôos mais altos na área do judiciário. 

Natural de Rarnamirim, interior do Rio Crande do Norte, 
Daladiêr Barros checou em Imperatriz em com a [jatente 

(!(> Capitão. Recebeu curtas transferências para o Rio de Janeiro 
e posteriormente para São Luís, retornando a Imperatriz, sendo 
hoje Ten. Cel. e sub-comandante do SO" BIS. Além cie advogado, 
formado no Campus local da UFMA e um cidadão totalmente 
integrado na sociedade imperatrizense, assim como sua mulher, 
a Lngenheira Civil Rosamaria Ferraz Cézar Barros, gerente do 
escritório regional da Cemar. 

Por tudo o que Daladiêr Barros tem feito por Imperatriz na 
área de segurança, na qualidade de Oficial Superior do Fxército 
Brasileiro, a Câmara Municipal, atendendo proposição do 
vereador Raimundo Costa, aprovou a concessão do título de 
Cidadão Imperatrizense ao ilustre militar que está mais uma 
vez assumindo o comando do âO" BIS na ausência do Ten. Cel. 
D renes Dantas Filho, que infelizmente estará deixando a 
Cidade no início de janeiro. 

A entrega do título será no dia 11 de dezembro. 
Parabéns. 

Qlína (552) 

02, 28, 51, 53, 77 

Meij xodoziiMho 

Sc1 você está esperando mais um herdeiro e ainda não 
comprou o enxoval, dê uma ligada para a Caminha (721-8058) 
antes de sair por aí gastando tempo e dinheiro. 

A Carminha traz de Goiânia, enxovais completos para recém- 
nascidos. tudo de acordo com a encomenda de futura mamãe. 

F o mais importante: a preços realmente sem concorrência. 
Vale conferir. 

li 

ilÉiiiy 

SEMINÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA ■ No último dia do I 
Seminário sobre Violência, promovido pela Câmara 
Municipal no final da semana passdada (20 e 21/11), foi 
colhido o flagrante pela lente de Moreira Silva, presidente 
do Marwel, o Ten. Cel. Daladiêr Barros, aguarada o 
momento de falar sobre as ações do NO9 BIS no combate 
à violência, substituindo o Comandante DiúgenesDantas 
Filho, ladeando o Juiz Fernando Mendonça, também 
palestrante, juntamente com o Major Man Kardec, diretor 
da Ciretran, responsável pelo tema "Violência no Trânsito". 
No dia 11 de dezembro, Daladiêr estará voltando à Câmara 
Municipal para receber o título de Cidadão Imperatrizense. 

Mercado- 

financeiro- 

PólpANÇA 

Hoje   1,20% 

Amanhã 1,23% 

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

llfiR (FEJERAL) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MuNÍcipAl) 

Novembro/97 RS 09,11 

UFr (ESTAdUAl) 

Novembro/97 R$20,21 

UPC (Frd eraI) 

Novembro/97  RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo  RS 1,16 

* Turismo RS 1,13 

* Comercial RS 1,11 

Cotações de 24.1 1.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 24 11.97 

RS 11,12 

SaLárío Mínímo 

Novembro/97 RS. 120,00 

SaLárío FamíIía 

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): R$ 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

Humor 

Para muitos holandeses que vieram ao 

Nordeste do Brasil no Século XVII, a 

Companhia das índias passou a significar 

estar o tempo todo ao lado das nativas. 

(Playboy/nov/97 nas bancas via Dimapi). 

Aníversariantes 

ACII 

* 23/11: Maria Zélia Fonseca Pinto 

(Cerâmica São Bernardo) e José 

Alberto de Sousa (Ortec). 24/11: 

Eduardo Akinoga Vassori (Casema). 

Hoje: Celso Tomé Sousa Júnior 

(Dispama). 

Recebem 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. 

DoAdoR dE SANqUE 

Comemora-se hoje, 25, o Dia Mundial do Doador de Sangue. 
Em Imperatriz, a exemplo do que estará acontececendo em 

lodo o País, o Dia do Doador de Sangue será lembrado 
festivamente por iniciativa do Hemomar. 

Às 19h30 na Associação Médica, haverá a abertura da 
programação, com a exibição do filme "O Poder do Entusiasmo". 

A programação será encerrada no dia 30, com uma corrida 
ciclistica até a sede da AABB. 

Você que é doador de sangue, receba os parabéns da coluna 
e da Otorrinocenter. 

SuperSena (147) 

l55 Faixa: 01, 05, 14, 32, 33, 45 
2a Faixa: 03, 04, 05, 12, 22, 24 

CoNTAqEM REqRESSÍVA 

Está em curso a contagem regressiva para a realziação entre 
os dias 28 a 30 deste mês, do Faber/97 - Festival Aberto Estância 
do recreio, que tem à frente da Comissão Organizadora, o 
empresário e comunicador Conor Farias, presidente do Sistema 
Tucanifs de Produções. 

O Balneário Iate Clube (BIC), está recebendo as modificações 
necessárias para a realização do Faber/97. que promete mais 
uma vez, confirmar o talento dos artistas já consagrados e revelar 
novos talentos da música regional. 

MEqA SENA (090) 

09,21,26, 40,52, 54 
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NOVOS SÓCIO- O Dr. GilbertPereira Barreto, advogado 
conceituado em Imperatriz, acaba de entrar para o 
quadro social do Marwel, por indicação do diretor- 
secretário do clube, o também advogado Paulo Jessé. 
Valendo ressaltar que o Dr. Gilbert é sogro do craque • 
Augusto, que morreu na Bélgica. Ele recebe as boas- 
vindas da Família Marwel. Vale o registro. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Vocc 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 - >.S.' 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Matet^ais para 

MJ/l/l/lJ/j. es-rilóri0. escolar, é i^lÁJ/UÁJr bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
j 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal,, 

353, Cep. 65.901- 490 V 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes da 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/Mfí-0190 

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

em Evidência 

Ademir Sousa 

Recepção 

Aconteceu no mês de ou turbo a baba fada recepção do casamento dos noivos 'Danilo 

'Jernandes e 'Marífia, na cidade de Vitória-DS, onde várias personalidades dos meios 

social, empresarial e político baqueia região se f deram presentes. O evento foi um dos 

mais befos do ano. Daqui de Açailãndia seguiram a mãe do noivo, senhora 'Ez-ilda 

'Jernandes, os irmãos João Demandes e j anua ria, em compabua do administrador do 

Tequiá e empresário ffoef Dafqueto. 9\(áo resta duvida que o evento foi muito prestigi- 

ado e estão de parabéns os Demandes. Daqui, os cumprimentos da coluna. 

Gincana blekau+e 

D oi um sucesso a Çincana 'Bfeíçaute do Dequiá, reaíizada no úftimo domingo, que 

teve como vencedora a equipe Dar/ç. O mais importante do evento foi a participação 

da juventude, com o bonito trabalho, onde ao mesmo tempo em que eles se divertiam, 

ajudavam as comunidades carentes. O totaf de arrecadação passou de 3.000 kg de 

alimentos. Dstào de parabéns os movimentos estudantis e a população do Dequiá. 

Evento 

Acontece no próximo dia 13/12, no 2001 Disco Shozv, o primeiro concurso Cf a rota/ 

Cj aro to 1 ntercofegiaf da legião 'Tocantina, onde vários cofégios apresentarão seus 

candidatos e candidatas. O evento vai marcar o encontro dos jovens bonitos de nossa 

cidade e região, reunindo participantes de Açailândia, Imperatriz, ítinga e Dequiá. 

Isfao devçe de participar deste evento. As inscrições podem ser feitas na Umes, à rua 

'Bom jeus, 439JB. 

Evento II 

Será no próximo dia 29, ás 21h00 no 2001 Disco Shozv a festa 'JVÍufheres em Desta- 

que, onde mulheres de Açailândia serão homenageadas com o Troféu 'Mulher/97, em 

suas respectivas atividades durante todo o ano. O evento e de caráter beneficente, 

que tem como objetivo angariar recursos para a reforma do Abrigo dos Velhos Lar 

D rei Daniel. [Participe deste evento, adquirindo seu convite pelo 738-1903/ 738- 

1385. Organiz.açào deste colunista. 

De realce 

* Qrupo de senhoras de nossa cidade foram vista circulando e 

aproveitando o final de semana em Butiticupú... 

* Tstá cada vez pior a prostituição de travestis no entroncamento das 

'B(]{:222 e 010. O pior de tudo é que alguns são menores de idade. 'Policia, 

cuidado... 

* 'Muito dinâmica e competente a apresentadora lide Paiva, do TJ 

Maranhão (SBT)... 

* A Sdeltur está realizando dois movimentados campeonatos de f utebol. 

'Um socyete, na Sunil e outro de Dutsal na quadra da Sedei. Vale a pena 

assistir... 

* Vale a pena lembrar novamente que a Dernandes Depresentaççoes, está 

promovendo todas as linhas de automóveis através do sistema de 

consórcio. Dfão faça nenhum negócio antes de consultar seus 

representantes de vendas... 

'Vv 

PT' 

VH 

Joel Falqueto, sua filha Emily, Juldy Fernnades, Ezilda Fernandes, Danilo 
(noivo), Valéria, Marília (noiva), Walter Fernandes eJoão Fernandes (no alto), 

na recepção do casamento em Vitória ES 
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Dldvia 

Barrose 

seufilho 

Igor, 

durante a 

cavalgada 

realizada 

em 

Açailândia 
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'Dr. Dernerüat Cjuirmraes e sua filha jpaysa 

Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

KUA BONAIKE, 307 - FONE (098) 738-1080 - AÇA1LANU1A 

INDUSTRIA: Rim Paraguai, s/ das NaçÕes-Fonc (098) 738-185 -Aoaílâudia-MA 
DEPÓSITO: Qd. 23 Ixjte 09/A, 72-vila ííderaar-Fone(098) 738-1890-A^iilandia-MA 
LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Açailândia-MA 

CEP 65926-000 
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Rodovia Araguaína-F iladélfia 

incrementará economia do estado 

O governador Siqueira 
Campos continua investindo 
alto na Conclusão da< obras 
que marcarão o seu everno. 
bem• fieiaiido i i l Tacão 
loeantinense. 

No ultimo sabailt». por 
exemplo, agilizou o 
cronograma de inaugurações 
do sou governo, aproveitando 
as solenidade^ lesiivas 
realizadas pela passagem do 9" 
aniversário de eriação do 
vizinho estado. 

O que eslava sendo 
esperado há vários anos, 
aconteceu com Siqueira 
Campos vistoriando dois 
Ir» ehos la Rodovia TC) 222. 
lemlo iniciado sua maratona às 
oito horas e trinta minutos, no 
aeroporto de Aragominas, na 
presença de populares e 
autoridades convidadas. 

tez o descerramenlo da 
placa inaugural do trecho 
asfáltico entre aquele 
um nu ípio e ;sauta Fe, 
I'r* ndo por Murieilàndia. A 
ol)'il tem um percurso 

compreendido de trinta 
quilômetros e custou 10 
milhões e quatrocentos reais 
ao< cofres públicos do 
Tocantins. 

No mesmo dia. em 
Füadellia. Siqueii a t. ampos 
assinou ordem de serviço 
autorizando o inicio das obras 
de pavimentação do trecho 
ligando Araguama àquele 
município. 

Houve carreai a e unia 
programação especial para 
recepcionar o chefe do poder 
executivo. 

O governo tocantinense, de 
acordo com Siqueira Campos, 
gastará RSÜl.aS milhões Sera 
a ultima |)arle da rodovia a sei 
asfaltada. "Minha intenção é 
ligar o Tocantins a Iodas as 
regiões do Tais", afirmou. 

Fm contato mantido com à 
imprensa, o secretário de 
Transportes e Obras, José 
Francisco dos Santos, garantiu 
que «i outro trecho da rodovia. 
0(575 quilômetros já em fase dt 
conclusão. 
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Leia e assine o 

Jornal 

Capital 

O seu líder diário 

Siqueira Campos assina ordem de serviço em Araguaina e anuncia que quer liga o 
Tocantins ao resto do Brasil 

4006 

Domingo Alegro 

Neste domingo o Bic 

vai pegar fogo com as 

atrações e a disputa 

das escolas na Gincana 

i* * * M M * 
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TV Capita 
Cultural 

☆ ☆ ☆ 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

☆ ☆ ☆ 

Gincana 

Cultural 

e 

esportiva 

☆ ☆ ☆ 

Show de 

Calouros 

APRESci 

FRANCISCO 

FUEHE FR 

m 

ii 

^ae Jornal Capital 721 

Assine 0 Seu líder Diário 
2506 
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Sampaio empata e mantém invenciblidade 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copão 
Teve a realização do 

primeiro jogo da final que 
aconteceu na Cidade de Porto 
Franco domingo próximo 
passado dia 2'.> de novembro. 
Os donos da casa, 
conseguiram vencer pelo 
placar de 1 x(). Este resultado 
lhe dar direito de jogar pelo 
empate na decisão que 
acontecerá no próximo 
domingo na cidade de 
Açailândia. 

O público compareceu em 
grande número e lotou a 
arquibancada do Estádio 
Manoel Panelada. 

Cavalo de Aço 
Realizou uma leve 

recreação na tarde de ontem 
em Porto Franco. O treinador 
Jailson poderá contar para o 
jogo de hoje com os reforços 
tio goleiro Sidney. Dilvan 
(zagueiro) e do (meia) 
Alencar que não participaram 
do jogo com o Moto Clube. 

Para o Cavalo de Aço 
somente a vitória lhe 
interessa para continuar 
sonhando com a classificação 
para a final. 

Brasil ei rã o 
Sábado 22 / 11 
Inler 2x0 Atlético MG 
Portuguesa 2x0 

Juventude 
Domingo 23 / 11 
Flamengo 1 x 1 Vasco 
Palmeiras 3x3 Santos 

Maters 
JV Liderai / Dner, venceu 

o união pelo placar de 2 x 1 e 
sagrou-se campeão do 
campeonato da categoria no 
último sábado 22. 

O campeonato deste ano 
não conseguiu repetir o 
sucesso dos anos anteriores. 
Mas valeu aos organizadores 
que não mediram esforços 
liara realizar a competição 

Bolívia Querida lidera quadrangular decisivo 

Sampaio 
O time empatou em São 

Paulo com o Juventus e se 
mantém na primeira posição 
do quadrangular final do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão ao lado do 
time do Tupi. 

O Sampaio joga amanhã 
quarta feira enfrentando o 
time do Tupi em Juiz de Fora. 
Domingo joga em São Fuis 
com a Francana. 

Segundona 
O secretário da Sedei 

(João Lisboa), Euripedes 
Batista vem mostrando muito 
jogo de cintura no sentido de 
conduzir o Campeonato 
Amador da Primeira Divisão 
daquela cidade. Euripedes, 
disse recentemente a 
reportagem do JC que o 
Campeonato Amador da 
Segunda Divisão deverá 
acontecer ainda este ano. 

O Sampaio Corrêa 
conseguiu devolver ao time do 
Juventus o empate que 
aconteceu em São Luis entre 
ambos em 1x1. Em São Paulo 
no último sábado empataram 
em 2x2 no Estádio da 
Portuguesa, o Canindé. 

O Time da Bolívia enfrenta 
o Tupi na próxima quarta feira 
em Juiz-ile Fora. No domingo 
dia 30 encerra a sua 
participação no quadrangular 
enfrentando o time da Francana 
no Estádio Castelão em São 
Luis. 

O Sampaio para garantir a 
classificação só depende de sí. 
Terá que no mínimo empatar 
amanhã com o Tupi e vencer 
domingo a Francana. 

O Tricolor de São Pantaleão, 

M Jí 

m 

Sampaio lidera quadrangular 

ainda não foi derrotado neste 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão. Esta invicto e 
pode levar de volta o futebol 
maranhense para a segunda 
divisão do campeonato 
brasileiro. 

Classificação: 
1) Sampaio - fi pontos 

Tupi - 6 pontos 
3) Juventus - 5 pontos 
4) Francana - 4 pontos 
Próximos jogos 
Quarta feira: 
Tupi x Sampaio - Juiz de 

Fora 
Francana x Juventus - São 

Paulo 
Domingo 
Sampaio x Francana- São 

Luis 
Juventus x Tupi - São Paulo 

Campeonato Maranhense 

Imperatriz e Caxiense no Frei 

Grêmio 
Perdeu pelo placar de 1 x 

0 na cidade de Amarante para 
a Seleção local. O Presidente 
Ninho e alguns jogadores 
reclamaram das condições 
péssimas do campo de jogo. 

O jogo de volta acontecerá 
sábado dia 30 no Estádio 
Cafeleirão. Amarante joga 
pelo empate para passar á 
próxima fase. 

Sàlvio 
D/no 

Para o prefeito Sálvio 
Dino só resta agora a boa 
campanha do Grêmio 
Futebol Clube na Copa 
Mirante de Futebol. E por 
falar em Copa Mirante a 
equipe do Guarani foi 
impiedosamente goleada 
pelo MAEC de Montes Altos 
pelo placar de 5 x 0. 

Porto Franco 
Venceu o primeiro jogo 

pelo placar de 1 x 0. Com este 
resultado joga pelo empate 
domingo na decisão que será 
realizada domingo as 16 horas 
no Estádio Pedro Maranhão 
em Açailândia. 

Vale lembrar que o time de 
Porto Franco corre atrás do 
bi campeonato. 

Série "B " 
Jogos que foram realizados 

no final de semana 
Náutico 4x0 Vila Nova 
América MG 0 x 0 Ponte 

Preta 
Próximos jogos: 
Sábado 29/11 
Ponte Preta x América 
Vila Nova x Náutico 

Brejão 
A Seleção de São 

Francisco do Brejão também 
estreou vencendo no 
Campeonato. A vitória de 2 a 
1 diante da equipe do 
Comercial de Dom Elizeu 
(dentro de casa) deu mais 
tranqüilidade aos dirigentes 
que jogam pelo empate no 
jogo de volta. 

A Sociedade Atlética 
Imperatriz (SAI), realiza logo 
mais as 20h3(), o segundo jogo 
pelo quadrangular final do 
campeonato maranhense de 
futebol. O adversário será o 
time da Caxiense que não tem 
mais chances de classificação 
para a final, pois foi derrotada 
pelo Moto Clube nos dois jogos 
em que disputaram. 

O Cavalo de Aço foi 
derrotado pelo Moto Clube no 
dia 18, uma terça feira pelo 

placar de 2x0 em pleno Frei 
Epifânio, mas para o jogo de 
hoje, o técnico Jailson poderá 
contar com algumas novidades. 
O lime treinou na sexta feira na 
vizinha Cidade de Porto Franco 
e realizou ontem uma 
recreação , também em Porto 
Franco, devido vários 
jogadores terem atuados no 
jogo Porto Franco 1 x 0 
Açailândia, que aconteceu 
domingo 23. 

O técnico Jailson não quis 

adiantar a onzena que 
enfrentará o time da Caxiense, 
mas deverá mandar á campo a 
seguinte formação : Sidney, 
Régis, Duílio, Dilvan e Vanin: 
Biro Biro, Marcones, Dinax e 
Bebê : Bil e Serginho. 

O diretor de futebol Wiliam 
Marinho disse que está em 
contado com o ex jogador do 
Cavalo de Aço , Alencar que 
esteve no futebol do Tocantins, 
mas já está de volta a 
Imperatriz. Alencar poderá 

jogar na noite de hoje, devido 
está regularizado perante a 
FMF. 

Outro reforço que poderá 
ser aproveitado é o atacante 
Paulão que foi contraladc | ílo 
ao futebol Malrogrosenae.1 O 
Jogador já foi integrado ao 
elenco e está na Cidade de 
Porto Franco treinando e 
segundo informações chegadas 
daquela Cidade, ele poderá ser 
aproveitado no segundo tempo 
do jogo. 

■ Copão Maranhão do Sul 

Porto Franco vence primeiro jogo da final 

Fora 
Juslino Filho foi mesmo 

afastado do quadro de 
organização da 11 Copa 
Mirante. A informação é do 
diretor técnico do 
Campeonato Valdemar. O 
novo diretor estreou 
fazendo várias mudanças no 
regulamento, mudanças 
consideradas por ele 
necessária para o bom 
andamento do Campeonato. 

O Copão Maranhão do Sul, 
leve no domingo próximo 
passado dia 23 de novembro a 
realização do primeiro jogo da 
final que aconteceu na cidade 
de Porto Franco. 0 time local 
venceu a Seleção de Açailândia 
pelo placar de 1x0. 

O público lotou as 
dependências do Estádio 
Manoel Panelada. Vários 
torcedores de Açailândia foram 
prestigiar o seu time. No lado 
de Porto Franco, ninguém ficou 
em casa, todos os torcedores 
com bandeiras e butucadas 

estiveram presentes no 
Estádio. 

As duas cidades, Porto 
Franco e Açailândia entraram 
em campo para disputar o título 
do campeonato pela segunda 
vez consecut iva. Em 95, Realce 
e Porto Franco jogaram a 
decisão. No primeiro jogo em 
Açailândia os donos da casa 
venceram pelo placar de 1x0. 
O mesmo placar foi aplicado 
pelo time de Porto Franco no 
segundo jogo, levando a 
decisão para a prorrogação. 

Porto Franco venceu e ficou 

com o titulo. Este ano a história 
se repete só que em favor de 
Porto Franco que venceu 
domingo 23. o primeiro jogo e 
pode jogar por um empate para 
sagra-se campeão de 97. 

O time de Porto Franco 
entrou em campo sabendo que 
somente a vitória, era o 
resultado que interessava para 
continuar sonhando com o 
título e no jogo final na casa do 
adversário entrar em campo 
bem mais tranqüilo. Os 
jogadores entraram com muita 
disposição com destaque para 

Bebê, Jailson, Bil e Dilvan que 
comandaram o lime na vitória. 

Na seleção de Açailândia ( 
técnico Paulo César entrou cqir 
o mesmo intuito de Porte 
Franco, conseguir um 
resultado positivo. Masj Jado 
fora de seus domínios e ue sua 
torcida o time encontrou 
dificuldades para chegar ao gol 
adversário. Placar final Porto 
Franco 1 x 0 Açailândia. O Jogo 
final está programado para 
domingo dia 30 as 16 horas no 
Estádio Pedro Maranhão na 
Cidade de Açailândia. 

Futebol Legal 

é na Capital AM 

Covcdcr de^A ÇCr 

X Caxéeme/ 

Cobertura total da 

equipe da galera, a 

partir das 19h00. 

Campeonato Maranhense 

Hoje, às 20h30 

no Municipal 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Hélio Torres 

Comentários: Cloves Aguiar, Mariano Neto e 

Edvaldo Cardoso 

Centro eletrônico: Ocione Araújo 

Rddio Cíijntíil AM 950- Eífiíyc da Galera - 

Qualidade e Credibilidade 

VAMOS FECHAR AS 

PARA OS PARA 

APA 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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I 
íá c natal 

ofertas pta Papai Noel nenhum botar defeito 

Refrigerador 
R$ 415,00^7 K/>/<7 01/ 
1+23 Mensais de 

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

39. 90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 92,00 

33 Electrolux 

10UND 

Violão Rei 
R$ 69,00 j visto OU 
1+11 Mensais de 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 15,30 10UND 

Na compra à partir de 

3CDs 

Fogão Pratice PGS 
R$ 279tf visto ou 
1+23 Mensais de 

28. 

* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* Tampa devidro 
" Luz no forno 
' Acendedor automático 

20 

C v4 CHEQUES DE R$ 61,90 

Cônsul^ 

20 UND 

Lavadora super 
R$ 235,00tf visto ou 
1+23 Mensais de 

ARIMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

* Entrada de água automática 
" Controle dreno • 
" Lava e enxágua até 4.3 kg de roupa 

seca ou 12,90 kg de roupa molhada por vez 
' Seletorde programas de operação 

com desligamento automático 

23. 70 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 52,15 18 UND 

Ferro automático 
R$ 16,00 tf visto OU 
1+11 Mensais de 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

/. 

* Design moderno e arrojado 
* Leve; não cansa para passar 
* Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição.de descanso 

96 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,55 25 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

Ofertas válidas até 29/11/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente p/ as 

lojas de Imperatriz, Plano Carnet 24X 
(1+23), 9,2% e 10%, 12X (1+11) juros de 8% 
a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 5,5% 

a.m, Plano com ou sem entrada, pgtos, de 
30 em 30 dias, A loja se reserva o direito de 
não vender no atacado. Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do 
cadastro 

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

Micro Computador 
R$ 1.599,00 tf K/5/tf OU 
1+11 Mensais de 
( Cheques) 

* Monitor 15" 
' Proc. Pentium 133 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB 
' Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansível até 128 MB 
-Modem 33,6/14,4K bps 
' CD ROM 8X 

196. 

COMPAQ. 
PRESARiO 

CHEQUES 00 

T 'LA: 
■ V ~ - VLLAÀ-A LT 

— yj? Mt, »» : :; ' m SS 

05 UND 

Na compra 

de Relógios 
de aualquer marca 
você paga em afé 

Stereo System D.Deck 
R$ 239,00tf vista ou 
1+23 Mensais de 

* Equalizê 
* Entrada 

24.oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 53,00 

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

18 UND 

Vídeo Cassete 
R$ 299,00tf visto ou 
1+23 Mensais de 

TOSHIBA 

29. 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
* Informações em Português/Inglês 
* VHF / UHF e CATV 
* Tracking automático 
* Limpeza automática 
-100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 

• Timer 

98 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 66,35 

í? " Í- ~ 
mmM 

mm 

25 UND 

Bicicleta Ceei 
R$ 119,00 tf visto OU 
1+23 Mensais de 

12. 00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 26,40 

CALOI 

15 UND 

Estante de aço 
R$ 38,00tf visto OU 
1+11 Mensais de 

' 6 Prateleiras 
' Perfeito acabamento 
' Aço 

4. 60 

""TIrandin • MO/E1SCEACO» 

30 UND 
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Tiroteio no Lagvfs Bar 

faz 3 vítimas 

Mototaxista não resiste um balaço na cabeça e morre ao dar 

entrada no Hospital de Plantão 

A violência nos finais de 
semana vem aumentando 
assustadoramente. Não foi 
diferente na madrugada do 
último sábado quando um 
policial reformado tentou 
entrar na marra no clube 
Lagu's Bar e foi impedido. 

Aborrecido com por ter 
sido barrado, o policial sacou 
de um revolver 38 e detonou 
vários tiros contra os 

seguranças do clube. Segundo 
informações fornecidas por 
testemunhas que 
presenciaram o tiroteio o 
policial estava embriagado. 

Os tiros atigiram Valdir 
Nunes, Elismaf Pereira, e 
Vanderley Bandeira de 
Araújo, maranhense, 25 anos 
de idade, (este último foi 

mi 

■ím 
m 

:S:Í. 
Ü 

Delegado Regional Dr. lajeiano Abreu preocupado com a 
violência 

atingido com um balaço na 
cabeça e não resistiu aos 
ferimentos) vindo morrer em 
um dos leitos do Hospital 
Santa Teresa (Plantã) minutos 
depois. 

As três vítimas da violência 
se encontravam do lado de 
fora do clube, e segunda a 
Polícia não estavam 
envolvidos na confusão. 

A vítima residia na rua 
Monte Castelo. vinha 
trabalhando como 
mototaxistas a cerca de um 
ano. 

Após cometer o crime o 
acusado desapareceu sem 
deixar pistas. Até o 
fechamento desta edição a 
Polícia não tinha nehuma pista 
do paradeiro do acusado. 

"Gangueiros" infemizam periferia 

Moradores exige mais ação da autoridades policias 

Diariamente são registrados 
vários assaltos, 
arrombamentos, homicídios e 
conflitos entre gangues na 
periferia de Imperatriz. 0 
número de gangueiros vem 
crescendo assustadoramente. 

Com isso os moradores vem 
exigindo mais ação da policia 
militar e civil no sentido de 
desarmar e prender estes 
marginais. Os bairros: 
Cafeteira, Santa Rita, Parque 
São José, Vila Macedo, Vila 
Nova e Vila Lobão são os mais 
agitados (principalmente nos 
finais de semana). 
Recentemente a Polícia Militar 
conseguiu tirar de circulação o 
perigoso Daniel dos Reis Pinto, 
maranhense, solteiro, 22 anos 
de idade, residente na Rua 
Collorde Melo, Cafeteira. 

O elemento vem sendo 
acusado de participar de um 

■ Últimas 

grupo "gangue" que vem 
agindo com freqüência na 
grande Cafeteira. 

Ao tomar conhecimento da 
prisão de Daniel, moradores 
foram até o posto policial 
daquele bairro pedindo que a 
Polícia fizesse com que ele 
pagasse pelos roubos, assaltos 
e crimes que cometeu 

Uma das vítimas foi até o 2" 
DP, onde confirmou ao 
Delegado titular daquela 
especializada José Augusto 
Cabina, que fora vítima de 
Daniel. 

Um outro elemento 
identificado pela alcunha de 
"Gordo" também sendo 
procurado pela Polícia. Gordo 
é acusado de praticar vários 
assaltos, arrombamentos e 
homicídio na companhia de 
Daniel. 

O comerciante Audri Soares 

da Silva, maranhense, 46 anos 
de idade, também procurou o 
delegado titular do 29 DP, para 
comunicar que Daniel, é o 
principal acusado pelo 

assassinato do seu filho Kenedy 
Soares da Silva. Conforme o pai 
da vítima, Daniel dos Reis Pinto 
é considerado como elemento 
de alta periculosidade. 

3ÍÉ mm- 
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    Pt m imm 
População quer mais ação da PM na periferia 

PC não tem pistas 

dos assaltantes do BEM 

As investigações continuam na estaca zero 

A agência franqueada do 
BEM- Banco do Estado do 
Maranhão, anexo a 
prefeitura Muncipal de 
Imperatriz foi assaltada na 
tarde do último dia (12) por 
dois homens ainda não 
identificados pela Polícia 
Civil. 

O assalto segundo 
informações da Polícia 
ocorreu por volta das 
13h00 quando a agência 
operava normalmente 
atendendo ao público. Os 
homens chegaram em duas 
motos, e armados de 
revolver calibre 38, e 

agiram rápido. Uma 
quadrilha especializada em 
assaltos, e outros crimes, 
como roubo de moto, 
assaltos a mão armada vem 
agindo quase que 
diariamente em Imperatriz. 
A falta de agentes e 
delegados especializados 

vem fazendo com os 
assaltantes possam agir 
livrimente na cidade.0 
delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu, aguarda 
com muita expectativa pela 
aprovação de agentes e 
delegados (no concurso 
público) já realizado. 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Homicídio 
Um policial reformado da 

PM (de nome não levantado 
pela reportagem) disparou 
vários tiros contra os 
seguranças do clube (Lagus 
Bar). Três pessoas foram 
atingidas, uma delas o 
mototaxista Vanderley 
Bandeira Araújo, que morreu 
monutos depois. 

Perda 
de documentos 

Joelson Martins Lemos, 
maranhense, solteiro, 
residente no Parque 
Anhanguera comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, C.P.E, Título Eleitoral e 
outros. Fato ocorrido na tarde 
do último sábado quando 
trafegava pelo centro 
Comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos II 

Manoel de Almeida Filho, 
maranhense, casado, 
mecânico, residente na Vila 
Macedo esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
carteira porta cédula contendo 
vários documentos pessoais. 
Além da referida 
documentação, segundo o 
comunicante havia dentro da 
bolsa cerca de R$ 60,00 
(Sessenta reais). 

Perda 
de documentos III 

Gilson Rodrigues do 
Nasc 5 mento, maranhense, 
solteiro, promotor de vendas, 
residente na rua Maranhão 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta dedula contendo 
vários documentos pessoais. 

Perda 
de documentos IV 

Edna Cardoso dos Santos, 

maranhense, solteira, 28 anos 
de idade, residente na 
Godofredo Viana, também 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido na última 
semana. 

Arrombamento 
Jonacir Tavares de 

Oliveira, maranhense, 38 anos 
de idade, casado, residente na 
rua Piauí- Nova Imperatriz 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato ocorrido 
na madrugada do último 
sábado. De acordo com o 
comunicante os elementos 
levaram do interior da 
residência vários objetos, 
entre os quais uma TV açores 
16 polegadas, e um aparelho 
de som 3 em 1. 

Furto 
de bicicleta 

Lindoval dos Reis Míá^ ... 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Santa Rita, 
comunicou que elementos 
desconhecidos levaram sua 
bicicleta Monark- Barra 
Circular - cor vermelha, 95. 
Fato ocorrido quando a 
bicicleta estava estacionada em 
frente a Merceária São 
Francisco na manhã do último 
domingo. 

Terrror 
Os moradores dos bairros 

de Vila Novae Vila I x)bão, vem 
reclamando constantemente 
ilo grande número de 
marginais que vem tomando 
conta do bairro aos fina v- 

—i 
semana. Clubes como CCN e 
Inglês Bar vem se tornando o 
maior centro de "gangueiros" 
nos finais de semana. Com 
tanl< is i les< x ui »ad( «s nas ruas, < > 
numero de badernas, assaltos 
e homicídio vem aumentando 
assustadoramente. 

PLAMTÃO POLICIAL 

Terça-feira, 25/11/97 

1° Distrito 

Delegado 

Renê Almeida 

Escrivão 

Pinheiro 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Josinefo, Eliane, 

Guilmar e Jocimar 

Perito 
Joacilo Guimarães 

* 


