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Homicídios mobiliza Polícia 

Civil no fim de semana 

■ Política 

PT de João Lisboa 

será reestruturado 

0 Partido dos novembro. 
Trabalhadores de João Lisboa O na vizinha cidade, o PT 
vai eleger sua comissão será dirigido por jovens, 
provisória no dia T- de Página 1-8 
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Gincana movimenta 

novo município 

^ A realização da X Gincana A E~quipe Águia Dourada 
Culturalagitaofimde semana chega ao seu sexto título na 
de centenas de jovens de competição. 
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Dias de fogo. Foi assim o fim 
de semana das policias civil e 
militar no combate ao crime na 
cidade. 

Embora as operações 
realizadas, o crime volta 
acontecer e de forma brutal. 

No bairro do Bacuri, um 
jovem de 26 foi morto quando 
se recusou a pagar a conta no 
bar onde bebia. 

Um telefoiieitia anônimo, 
leva a polícia ao bairro Bom 
Sucesso. 

Do outro lado da linha, uma 
pessoa nervosa e preocupada, 
comunicava um homicídio. 

No local, policiais constaram 
a morte do elemento conhecido 
pela alcunha de Devan. 

Com várias passagens pela 
policia, suspeita-se de que sua 
morte foi um acerto de contas. 

Página 1-12 

■ Informes 

Especiais 

O Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro- 
PMDB, realiza no próximo 
domingo convenção 
municipal. 

' , matéria completa, os 
nu-ieros da Quina Super 
Sena, Mcga Sena o Mercado 
Financeiro e um especial da 
sem terra Débora Cristina, 
você confere nos Informes 
Especiais do colunista 
Machado Neto. 

Página 1-7 

Inverno preocupa 

moradores 

As fortes chuvas que cairam 
sobre a região tocantina nas 
últimas horas, deixou os 
imperatrizense aliviados. 

A fumaça que cobria toda a 
área esta aos poucos 
desaparecendo. 

De acordo com informações 
de técnicos do Ibama, existe uma 
bácia nesta região que aglomera 
toda fumaça das queimadas 
impedindo sua circulação. 

Por outro lado. o 

imperatrizense terá o.utro 
problema sério para enfrentar 
neste período invernoso. 

As péssimas condições de 
algumas ruas dos bairros 
periféricos preocupa os 
moradores que ficam sem 
condições de deixaram suas 
residências. 

O bairro Cafeteira e o Porque 
Alvorada II, são os mais 
prejudicados com a chegada das 
chuvas. Página 2-4 

Capital Social 

Página 2-3 

INDICADOR 

Sociedade em Expressão 
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Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda   

 R$ 1,125 

 RS 1,135 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1,080 
Dólar Turismo 
Venda    R$1,110 
Ouro (g) 
Venda  RS 11,36 
Poupança 
Rendimento   1,1263% 
üfir 
Valor   R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8,25 

■ Campeonato Amador 

Guarani cai para 

a segundona 

O campeonato amador de rodada do fim de semana foi um 
Imperatriz vive momentos sufoco.Embora tenha se 
tensos- . esforçado, o clube foi para a 

Para times como o Guarani, a segunda divisão. Página 1-10 
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Apesar dos protestos, camelôs ainda dividem espaço e clientes com os 
comerciantes 

Página 2-1 

Errata 

Na matéria publicada no 
dia 19/10/97 - Contratação 
d Servidores por 
Município, devem ser feitas 
as seguintes correções: 

Na página 1-3, no nono 
parágrafo, onde se lê Á 
MEDIDA DE SUAS 
NECESSIDADES CRIAR 
NOVOS CARGOS, leia-se. Á 

MEDIDA DE SUAS 
NESCESSIDADES CRIAR 
NOVAS VAGAS. 

Na página 1-4, no décimo 
oitavo paágrafo/onde se lê A 
PREOCUPAÇÃO COM AS 
COISA PUBLICADAS, leia- 
se A PREOCUPAÇÃO 
COM AS COISAS 
PUBLICAS. 

■ Movimento jovem 

DNJ será celebrado 

em Imperatriz 

Pastoral de Juventude da Juventude.. a concetração Na programação, uma noite 
diocese de Imperatriz prepara jovem da região, reunirá de vigília e uma caminhada pelas 
para o próximo fim de semana a representantes de todas as ruas do parque São José. 
celebração do Dia Nacional da cidades que integram a diocese. Página 1-5 
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O o o 

Ruth 

Cardoso, no 

banco da 

verdade. 

A primeira dama do país, 
Ruth Cardoso 64, já tem uma 
diversão para as horas de folga 
nos intervalos da conferência 
mundial de mulheres, que 
começa no dia 04 de novembro 
em Mahatan. A primeira dama 
foi uma das convidadas de 
honra do programa Hebe, e 
ficou tão apreensiva ao saber 
quais eram as perguntas da 
apresentadora que pediu um 
tempo de vinte minuto antes de 
entrar no palco para pensar 
melhor nas respostas. Ruth 
falou dos direitos da mulher 
que está sendo desrespeitados 
a cada dia no Caribe, onde a 
figura dà mulher assume um, 
papel exclusivo decorativo, 
mais esqueceu de dizer do 
quanto estas mulheres 
recebem para se tornarem 

peças decorativas, e do mesmo 
papel que assumem as 
adolescentes brasileiras em 
cidades de cunho turístico aqui 
mesmo no Brasil, apontado 
pela primeira dama como um 
dos países da América onde a 
mulher é mais valorizada em 
todo o seu potencial. Coisa que 
Hebe discordou e disse que 
aqui as adolescentes não são 
em nada respeitadas, e a cada 
dia são mais usadas no turismo 
sexual, em cidades onde o 
turismo é maios. Ruth Cardoso 
só voltou ao seu estado normal 
quando foi presenteada com 
uma cesta de cremes da grife 
Hebe e um buquê de flores. 

Josélia Melo 

A imprensa Imperatrizense 
está muito melhor 
representada depois que 
Josélia Melo assumiu a coluna, 
com uma capacidade 
impressionante a redatora 
chefe da Rádio Capital vem 
mostrando um lado da 
comunicação pouco observado 
pelos colunistas da área, como 
a necessidade de um melhor 

com Hebe, a primeira dama 

viu o ovo. 
aperfeiçoamento dos 
profissionais da comunicação, 
objetivando uma informação 
com qualidade total. Tudo sem 
falar na simplicidade e boa 
redação desta profissional. 
Parabéns. 

Especulando 

Começa a contagem 
regressiva para festa do ano. 
Nossa equipe única convidada 
as especulações do aniversário 

do Cabeleireiro THESKO já 
está em campo, e vamos revelar 
todos os preparativos para este 
evento, menos o local, claro. 
Chegou ontem no final da tarde 
a Imperatriz a decoradora da 
revista Designe, Júlia Costa, 
responsável pelo visual da festa, 
o namorado da decoradora 
Robson Alves, empresário do 
setor madeireiro de Goiânia, 
também convidado a festa 
chega na sexta-feira. E no final 

de semana socialites e 
personalidades de todo o país 
deverão desembarcar na 
cidade, dentre os convidados 
confirmados, figuram o 
também cabeleireiro Jules 
Rimet, responsável pelo visual 
pessoal do anfitrião, também 
desembarcam na sexta a noite, 
a socialite Sônia Oliveira, e 
Scalet amiga intima do 
cabeleireiro, os demais nomes 
de peso convidados para a festa 
ainda não tiveram os nomes 
divulgados, sabem-no entanto, 
que poucas pessoas de 
Imperatriz figuram na lista. 
Embora a data oficial seja o dia 
22, o festa só será realizada no 
final de semana, e o bufet será 
organizado pela empresária do 
setor hoteleiro Maria dos 
Remédios, do Columbia Hotel. 

Moda, nada 

caro 

A roupa brasileira nunca foi 
tão barata. Nas lojas ou nos 
camelôs, é possível encontrar 
por exemplo camisas de dez 
reais, e calças de 12. Isso feitas 
aqui, e não na Coréia, de ótima 
qualidade. Como não tem 
preocupações com moda e 
trabalham em grande escala, os 
fabricantes de roupats 
populares podem oferecer bons 
produtos por preços baixos. Já 
as roupas de grifes são caras; 

como em qualquer lugar do 
mundo. Seus custos de 
produção são muito altos, há 
maior diferenciação de peças, 
exclusivas de pequenas 
quantidades e investimento 
em publicidade. Talvez os 
preços pudessem ser 
menores se a indústria não 
desperdiçasse tanta matéria 
prima e o mercado fosse 
maior. Se tivéssemos uma 
classe média numerosa, as; 
roupas sairiam mais baratas 
porque seriam produzidas em 
maior quantidade. 

Quebrando o 

protocolo 

Desde que a cantora Faíá 
de Belém contou pra o papa 
no aterro do Flamengo, que a 
cantora vem se mostrando 
mais religiosa, a prova disso 
foi durante o show de Fafá no 
Canecão no Rio, onde antes de 
subir ao palco ela fez orações 
católicas e abriu o show com 
a música Romaria de Elis 
Regina. Fafá também foi a 
única pessoa a quebrar o 
protocolo ao ir de encontro do 
papa e beijar as suas mãos de 
sua santidade. A decisão da 
paraense deixou o clero de 
cabelos de pé e com certeza 
a igreja vai pensar duas vezes 
antes de convidar a cantora 
para novas apresentações. 
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FORTALEZA 

AÇAILÂNDIA BALSAS 

BELEM 
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DOM ELISEU 

PARAGOMINAS PALMAS 

TERESINA IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 
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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 

/IRIRECíDd 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 dedP/IRECID/l. 

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

V APAPECíDA 

sííS: 

Reservas de passagens 

721-5687 

Sonorí» br 

, 

â Som e Luz 
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Polegada é eleito presidente do PMDB 

Convenção municipal aconteceu domingo, no diretório, e foi prestigiada pelo prefeito lldon Marques e pelo 

presidente em exercício do PMDB no Maranhão. Remi Ribeiro 

Côncavo & 

Convexo 

■Ç 

Conor Farias 

Reunião 
impossibilitada 

Reunião de ne^oc iação 
que estava marcada para 
acontecer recente mente, 
foi suspensa pela diretoria 
do Banco do listado do 
Maranhão. HF.M O 
Sindicato esta buscando 
solução para o caso-, só que 
Pé o momento não houve 

■ ida d( !inilivo sobre nova 
'■'.união.. 

,\ minuta de 
reivindicações dos 
bancãrios do BFM foi 
entregue a diretoria desde 
o dia 19 de setembro, em 
audiência com o 
^residente do banco. 
,\fonso Celso Fantoja. 
quando ele sinalizou 
disposição em negociar e 
pairar um abono. A 
comissão de negociação do 
banco foi constituída, mas 
até aRora, nada de 
concreto foi apresentado. 

A expectativa e de que 
o banco apresente Ioro 
uma proposta sobre a qual 
o sindicato discutirã com a 
caleRoria. A orientação e 
manter a mobilização e 
participar alivamenlc da 
assembléia. 

Participação 
popular 

O Rrande público de 
nnperat riz par t icipou 
ativamente * da 
programação elaborada 
pelo Sindicato Rural por 
conta da realização do 1 
Rodeio 1- spura de Ouro. 
levado a efeito no final de 
semana passado, no Parque 
de Fxposicões Fourenc<» 
Vieira da Silva. 

O comando ficou por 
conta do coronel 
Guilherme Batista Wnlura. 
presidente do Sinrural. que 
conseRuiu envolver não so 
ã população da Região 
Tocantina, mas todos os 
associados da entidade. 

Show 
contagiante 

No que diz respeito ao 
esquema elaborado pelo 
Sinrural, o 1" Rodeio 
Fspora de Ouro foi 
efetivamente marcante. O 
evento, realizado na noite 
do ultimo sãbado, 
conseguiu contagiar 
•Imperatriz e municípios 
vizinhos. 

Aparece 
de tudo 

Vereador tem cada 
coisa... Agora, em São 
Paulo, foi apresentado 
projeto de lei tornando 
obrigatório o fechamento 
dos velórios ás seis da 
manha. As famílias se 
rei iram e os corpos ficam 
sob a guarda da 
adminiração d-a cap< la. 
Justifica o vereador que os 
familiares, já abalados pela 
morte do ente querido, 
precisam ser poupados do 
sofrimento continuado do 
velório. 

O autor do projeto 
paulista se chama Toninho. 

"Ildào" 
a n/Versa r/a 

Ontem. Imperatriz 
esteve em festa por conta 
da passagem do aniversário 
do prefeito lldon Marques. 
Durante todo o dia. o 
administrador recebeu 
cumprimentos de 
familiares e amigos. 
Aproveitaram e renovaram 
o credito de confiança que 
depositam no 
administrador, a exemplo 
da comunidade da segunda 
maior cidade do listado. 

Milagres 
acontecem 

Sérgio Noronha, do 
"Jornal do Brasil", disse, no 
último dia d. que "o papa já 
fez seu primeiro milagre: o 
Irànsiiu esta uma bele/a' 
Nesse mesmo dia, 
professora da l Diversidade 
Federal do Pará, l FPA. se 
assustou com a sensação de 
segurança e bem-estar ao 
passar pela avenida 
Allántida em direção a um 
congresso científico. De 
volta a Belém, outro susto 
— o de ver a limpeza de 
canais e de ruas para o 
Círiode Nazaré. Ilã tempos 
o escritor português 
Almeoda Garrei, no livro 
"Viagens na minha terra" 
dizia que as ruas de Lisboa 
só melhorariam se os 
ministros fossem obrigados 
a se mudar de rua e de 
bairro a cada três meses. A 
visita do papa. o Círio de 
Nazaré e a seleção de 
Zagalo. que também fez o 
seu "milagrezinho" no 
Mangueirào. atualizariam 
de sobra o grande (iarret. 

()s diretórios municipais do 
PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro) foram 
renovados domingo, dia 19, em 
praticamente todas as 
unidades administrativas 
maranhenses. Fm Imperatriz, 
o ex-interventor 
peemedebisla, Raimundo 
Carvalho Costa Polegada, foi 
reconduzido ã presidência da 
executiva municipal, tendo por 
primeiro vice-presidente o 
secretário de Fducaçáo, 
Agostinho Noleto Soares. A 
convenção foi aberta com os 
votos do prefeito lldon 
Marques e do presidente em 
exercício do PMDB no 
Maranhão, Remi Ribeiro. Fm 
clima de festa tomou conta da 
convenção do partido, em 
Imperatriz, onde o PMDB 
renasce e volta a ser mol ivo de 
orgulho de Iodos os seus 
filiados, novov c antigos 

Gente histórica no partido, 
a exemplo de Bernardino 
Barbosa, participou da festa e 
demonstrou satisfação em ler 
Raimundo Polegada, pessoa de 
confiança do prefeito lldon 
Marques, como presidente da 
executiva municipal. 
"Gostamos da filosofia do 
prefeito. Sempre o 
defendemos e acreditamos 
que, hoje, ele constrói a 
Imperatriz para o futuro", 
disse. Sílvio Mesquita Macedo, 
membro da executiva, afirmou 
que a eleição de Raimundo 
Polegada significa a 
continuidade do que o PMDB 
sempre fez em Imperatriz, 
agora sob a nova dinâmica e a 
liderança do prefeito lldon 
Marques, "Sempre lutamos 
pela unidade do partido. O 
prefeito municipal conseguiu a 
comissão provisória e delegou, 
ao interventor Polegada, que 
fizesse a unificação do partido, 
e isso ele conseguiu", afirmou. 

O presidente em exercício 
do PMDB no Maranhão. Remi 
Ribeiro, considera importante 
a renovação do diretório 
imperatrizense. acrescentando 
que o PMDB éo maior partido 
(Io Brasil e do Maranhão, mas 
que precisa crescer na 
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lldon hidendo pur R.úinundo Polegada e Remi Ribeiro 

proporção, na necessidade e 
na vontade de fazer 
transformar essa região snl- 
maranhense e tocantina. "O 
partido se renova em todos os 
municípios maranhenses. F 
muito importante o que 
acontece em Imperatriz, 
porque estamos nos 
preparando para a eleição do 
ano que vem. para lermos 
candidatos a deputados 
federais e estaduais e a 
senador da República. Fsta 
cidade tem uma participação 
efetiva com a bancada que 
esperamos eleger, o que é 
importante para o 
desenvolvimento do 
Município", afirmou, durante 
discurso e entrevistas, 
domingo. 

O presidente eleito, 
Raimundo Polegada, afirmou 
que continuará seguindo a 
orientação do prefeito lldon 
Marques, a exemplo do que fez 
quando da inlerventoria 
exercida até a data da 
convenção. "Fie é o grande 
líder do partido. Sempre estou 
para ajudar Imperatriz", 
afirmou. "Para mim. é motivo 
de muito orgulho, porque, há 

anos, venho na militáncia do 
PMDB. F o que me dá mais 
força para trabalhar é o fato do 
prefeito de Imperatriz, 
liderança reconhecida no 
Maranhão e de uma 
competência administrativa 
muito graiiífe, me convida para 
assumir a direção do partido, 
do qual ele também é membro. 
Isso demonstra que eu estou 
navegando no caminho 
correto e vou continuar assim, 
seguindo o exemplo do meu 
pai que sempre afirmou: 'a 
dignidade do homem está 
acima de qualquer coisa'". 

Ao comentar a convenção 
municipal realizada, em meio 
a uma das mais bonitas 
manifestações políticas da 
cidade, o prefeito lldon 
Marques disse que 
"precisamos ter um princípio, 
e não um caminho". "Fsse 
princípio — defendeu ele — 
são os olhos voltados para as 
questões sociais, para o povo 
da cidade". Para o prefeito, não 
teria sentido deixar suas 
atividades e o seu lar. para 
participar de reuniões 
públicas, senão para fazer 
mudanças e transformações 

sociais. "Fm partido deve ler 
essa vontade. Eu quero que me 
acompanhem essas pessoas 
que têm um ideal político, no 
sentido maior que essa palavra 
significa. Aqueles que têm 
interesses pessoais, até de 
vender seu apoio, podem 
desagregar da gente. Não 
queremos quantidade, mas 
qualidade, pessoas que 
tenham sua vida voltadas para 
o povo. No momento que eu 
queira cuidar da minha coisa 
particular, vou para o meu 
negócio, porque não lenho 
razão para vir para a vida 
pública". 

PITDR - Comissão 
Executiva 

Presidente: Raimundo 
Carvalho Costa Polegada 

Primeiro Vice-Presidente; 
Agostinho Noleto Soares 

Segimdo Vice-Presidente: 
Salomão Santana Filho 

Secretário-Geral; Cláudio 
Roberto Pereira dos Santos 

Secretário-Adjunto: Sílvio 
Mesquita Macedo 

Tesoureiro: Fdeomedes 
Aguiar 

Líder da Bancada: André 
Paulino IVAIbuquerque. 

Sefaz tem oito dias para liberar documentação 

Os documentos só serão liberados com a comprovação bancária 

de quitação dos impostos municipais 

A partir de ontem (20). o 
contribuinte deverá aguardar 
oito dias para que a 
documentação de processos seja 
liberada pelo Departamento de 
Arrecadação da Secretaria 
Municipal da f azenda (Sefaz). 
Este prazo é o tempo necessário 
I )ara que os bancos credenciados 
entreguem os comprovantes de 
pagamento dos impostos 
municipais. Esta medida faz-se 
necessária tendo em vista um 
grande numero de fraude nos 
DAMs (Documentos de 
Arrecadação Municij tal). 

Antes desta medida, o 
contribuinte linha seu processo 
liberado imediatamente e. com 
isso, procurava um meio para 

fraudar o pagamento do DAMs. 
Então, agora a liberação de 
alvarás, Certidão Negativa de 
Imposto Municipal e IPBI 
(Imposto de Transmissão de 
Bens Intervivos), ou seja. 
transmissão de imóveis, só 
poderão ser liberados mediante 
compn )vaçã( > bancária. 

"Desde que chegamos, no 
início do ano, nós detectamos a 
existência de documentos 
fraudulentos. ou seja. 
autenticados em computadores. 
Já tomamos várias medidas e 
ag( ira tem< ts que j tar t ir ] tara ("ssa 
medida drástica de oito dias de 
enl rega dos (1( )cuim'nt<)s j tíira V(t 
se acaba com essa bandalheira", 
disse o assessor-chefe da Sefaz, 

Fdeomedes Cordeiro Aguiar. 
Os DAMs só podem ser 

pagos nos bancos credenciados 
pela Prefeitura Municipal. As 
agências bancárias habilitadas 
para isso. em Imperatriz, são o 
Banco do Estado do Maranhão 
(Bem), Banco do Brasil (BB), 
Itaú, Bamerindus e Caixa 
Econômica Federal (CEE). 

() recadastramento 
Desde o mês de março , a 

Secretaria da Fazenda está 
fazendo o recadastramento de 
todos os contribuintes da cidade. 
O trabalho está sendo feito de 
maneira minuciosa e a Sefaz já 
detectou um grande volume de 
documentos autenticados de 
maneira fraudulenta. 

O que ocorre, é que muitos 
Documentos de Arrecadação 
Municipal estão sendo 
autenticados em máquinas não- 
oficiais. De forma que os 
contribuintes devem se 
preocupar em verificar a 
situação de regularidade de seus 
documentos junto ao órgão da 
Secretariada Fazenda. 

O trabalho de 
recadastramento tem como 
objetivos principais, reconhecer 
a realidade do contribuinte 
imperatrizense, a situação de 
regularidade com a Prefeitura e 
o perfil da economia de 
Imperatriz. A secretaria espera 
terminar este serviço até o final 
do ano. 
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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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Paulo 
Marinho 

Ex-prefeito do 
Município de Caxias lança 
sua candidatura para o 
Senado. Com o título de 
um dos melhores prefeitos 
do Estado do Maranhão, 
que durante a sua 
administração serviu de 
modelo para os outros 
prefeitos, Paulo Marinho 

sai na frente e 
independente da aprovação 
ou não pela Governadora 
Roseana Sarney já lançou 
sua candidatura. A sua 
juventude a exemplo do 
candidato a presidência da 
república Ciro Gomes, 
Paulo Marinho vem 
conquistando a admiração 
dos eleitores de toda 
Região Tocantina. Paulo 
Marinho já confirmou a 
presença de um cidadão de 
bem de nossa cidade como 
suplente em sua chapa, isso 
significa que está 
realmente interessado em 
ajudar na condição de 
Senador da República o 
povo da Região Tocantina. 
Segundo alguns 
comentários de analistas 
políticos, é provável que o 
Secretário e Presidente do 
PMDB tio Maranhão João 
Alberto , em função do 
crescimento do nome de 
Paulo Marinho, , venha 
candidatar-se a reeleição 
para a Câmara Federal. 

Luis 
Brasília 

ü produtor Cultural Luis 
Brasília, estará a frente da 
candidatura Paulo Marinho 
na Região Tocantina, 
considerado um dos 
grandes articulistas 
político, *em recente 
entrevista , disse ter 
tomado consciência do 
novo, nas próximas 
eleições. O que na 
realidade Luis Brasília quis 
dizer é que está na hora de 
renovação, trocar o estilo 
de política velha pela 
nova. Paulo Marinho, 
político jovem e inteligente 
, colocou na linha de frente 
de sua campanha um 
profissional da mais alta 
competência, que já 
demonstrou em campanhas 
anteriores o seu valor. 

Chuvas 

Segundo o Centro 
Metereológico da cidade de 
Belém, no estado do Pará, 
as chuvas irão continuar 
na região tocantina por 
mais três dias 
consecutivos tudo em 

função do El Ninõ, em 
conseqüência , as obras em 
andamento realizadas 
pelos governos Estadual e 
Municipal não sofrerão 
interrupção, informações 
prestadas pelo Secretário 
da Infra-estrutura Jairo 
Oliveira. 

Concurso 
Público 

Professor Deusimar 
Negreiros, presidente do 
Sindicato dos 
Trabalhadores na 
Educação e funcionalismo 
Público, disse em 
entrevista ao nosso 
programa, que vai tentar 
acordo com a Prefeitura no 
sentido de resolver o 
impasse com relação as 
d e m i s s õ es que v e m 
acontecendo com alguns 
servidores públicos, 
principalmente os da área 
de educação. Caso não 
consiga resolver com 
diálogo, vai entrar na 
justiça reivindicando os 
direitos dos profissionais 
ligados ao seu Sindicato. 

Entre Linhas 

Iate Clube conrinua sendo bem freqüentado por seus 
associados, aos Domingos Lanei ias e Jets descem o leito do 
magestoso Rio Tocantins, o papo fica bem alegre e 
descontraído nas ilhas espalhadas ao longo do Rio, com gente 
importante discutindo os problemas de nossa região. 

Breve {(Temos em nosso Jornal os trabalhos do competente 
jornalista Coló Filho, aguardem para breve o Jornal Capital 
com uma nova roupagem, nov idades na diagramação e no setor 
gráfico, você não perde {>or esperar. E verdade  

Coronel Ventura, homem serio arcou coma premiaçao dê 
um Ford Ka, para uma jovem ganhadora. Segundo o 
presidente do Sinrural. Ó carro deveria ser pago pelos 
promotores do show dos cantores Cristian & Ralf. o que não 
aconteceu. 0 presidente Coronel Ventura cumpriu a promessa 
e já entregou ontem a tarde as 17 horas o carro para a jovem 
ganhadora. 

Aqui no Jornal Capital existem certos colunistas que quando 
assumem, escrevem que ê uma maravilha, mas a cada dia 
que passa diminuem a quantidade de tópicos de sua coluna. 
Alguns ate elogiam os editores eletrônicos jx-la capacidade 
que eles têm de fazer milagres, conseguindo completar o seu 
material, mas mesmo com todos os elogios, estou sabendo 
que os editores preferem não receber elogios, a receberem o 
material imeompleto. Que os redat ores então leiam e enledam 
a mensagem, 

E tenho dito! 

Prefeitura realiza pesquisa nos bairros de Imperatriz 

O objetivo é traçar o diagnóstico sócio-econômico da população e conhecer as principais dificuldades dos 

bairros carentes. A administração pública está pleiteando verbas junto a CEF para a 

realização de obras de saneamento básico nesses bairros 
A Prefeitura de Imperatriz 

iniciou, sábado, dia 18, uma 
pesquisa de campo com o 
objetivo de conhecer as reais 
necessidades de saneamento 
dos bairros Vilas Cafeteira, 
Redanção I e II e Vilinha. 

O levantamento ainda Será 
estendido a outros bairros 
carentes de Imperatriz, 
considerados problemáticos, no 
que se refere a saneamento" 
esgoto e drenagem. A 
administração pública está 
pleiteando junto a Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
verbas para a execução de 
obras de saneamento nesses 
bairros, através do Programa 
Brasil Nosso Teto (Tró-sanear). 

A jiesquisa de campo é só a 
primeira (Tapa desse trabalho. 
Num segundo momento a 
Prefeitura fará um trabalho de 
conscientização da população e 
por último, depois da liberação 
das verbas, a execução dos 
trabalhos. 

A partir dos dados coletados 
na pesquisa, será feito um 
diagnóstico dos principais 
problemas desses bairros que 
será encaminhado juntamente 

com relatório para a Caixa 
Econômica Federal (CEIO, para 
que seja analisado e aprovada 
a liberação das verbas do 
Programa para que a Prefeitura 
inicie obras de saneamento nos 
bairros mais carentes de 
Imperatriz. 

Pró-saneamento 
0 Projeto Pró-saneamento 

da CEF, tem por objetivo 
prctmovet- á melhoria das 
Condições de vida da população 
por intermédio de ações de 
saneamento, integradas e 
articuladas com outras políticas 
setoriais, através de 
empreendimentos destinados 
ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de 
água. esgotamenlo sanilário. 
drenagem urbana, 
desenvolvimento institucional e 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos. 

Modalidades do Brasi/ 
Nosso Teto 

□ Abastecimento de água 
□ Esgotamento sanitário 
□ Prosanear 

Saneamento Integrado 
□ Desenvolvimento 

Institucional 
Drenagem Urbana 
Resíduos sólidos 

_ Elaboração de estudos e 
projetos 

0 Projeto Brasil Nosso Teto 
prevê o atendimento de 
famílias com redimento, 
preixmderantemente, de até 12 
salários mínimos, sendo que no 
Prosanear , famílias de até 3 
salários mínimos, residentes 
na área de intervenção. 

As fontes de recursos do 
Programa são oriundos do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e de 
recursos próprios dos Estados, 
Distrito Federal, Municípios e 
Concessionárias. 0 Programa 
tem como gestor o Ministério 
do Planejamenlo e Orçamento 
através da Secretaria^ de 
Política Urbana (Sepurb). 
Como agente operador e 
agente financeiro a Caixa 
Econômica Federal e como 
mutuários, os estãdos, 
municípios, o Distrito Federal. 
Concessionárias de Serviços de 
Saneamento e órgãos 
autônomos municipais de 
saneamento. 
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Diocese celebrará Dia Nacional da Juventude 

O DNJ deste ano terá uma programação mais ampla contando com uma noite de vigília. 

A Pastoral de Juventude da 
diocese de Imperatriz está 
ultimando os preparativos 
para a celebração do Dia 
Nacional da Juventude. 

O evento que anualmente 
reúne jovens de todas as 
cidades que integram a 
diocese, está sendo 
programado para o próximo 
fim de semana, no Ciei do 
parque São José. 

Conforme a assessoria da 
PJ, este ano, ao contrário dos 
anteriores onde a data era 
celebrada em apenas um 
domingo, será diferente, 
sendo aberto às 8:30 horas da 
noite com apresentação de 
todos os grupos presentes, 
varando a noite de sábado, 25 
para o domingo, 26, quando 
todos os jovens farão uma 
caminhada pelas ruas do 
bairro, quando relembrarão a 
história da Pastoral de 
Juventude. 

Para elaborar a 

programação que deve 
preencher a noite de sábado 
para domingo, a coordenação 
diocesana se reuniu na noite 
de ontem no Centro de 
Pastoral, onde definiu-se um 
espaço para todos os grupos, 
onde poderão ser 
apresentadas peças teatrais 
cômicas, ou que narre os 
problemas sociais do país, do 
Maranhão e de Imperatriz. 

O trabalho da noite da 
vigília, que também contará 
com momentos de 
espiritualidade, será 
coordenado, por diversos 
representantes de grupos e 
comunidades que por dupla 
se alternarão a cada duas 
horas. 

"O objetivo" disse 
Edinardo Filgueira, assessor 
da PJ, "épossibilitar à todos 
uma participação mais direta 
no evento". 

A Dia Nacional da 
Juventude, este a ser 

celebrado em 26 de outubro, 
será vivida em todos o país, 
quando grupos ligados a 
Pastoral de Juventude estão 
promovendo reflexões e 
momentos de muita 
animação, "Queremos 
resgatar todo o dinamismo 
antes registrado em nossos 
grupos de jovens"disse 
Jailson dos Santos, 
catequista e assessor da 
Pastoral de Juventude na 
comunidade São José do 
Egito e na paróquia de Cristo 
Salvador. 

Ao longo desta semana, 
segundo informou a 
coordenação diocesana da 
PJ, outras reuniões deverão 
acontecer para que a 
programação do encontro 
seja totalmente fechada. 

A PJ, espera com 
expectativa, a confirmação 
da presença do bispo de 
Imperatriz dom Afonso 
Felipe Grégory no evento. Animação da juventude será o ponto alto do DNJ deste ano 

Grupos preparam Io show Gucaff 

O evento marca a abertura de mais um espaço para a apresentação de artistas da terra 

e para a descoberta de novos talentos 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha Freqüência 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rui Branco 

Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x J uazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento ' 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

í:í 

Irmã Lúcia, participará do ls Show Gucaff 

Tudo está sendo 
preparado para a realização 
do 1Q Show Gucaff. O evento 
que recebeu esse nome por 
ser promovido numa 
pareceria entre os grupos de 
jovens Guc- Grupo Unido em 
Cristo e Jucaff- Juventude 
Caminhando Firme na Fé, 
ambos da comunidade de São 
José do Egito- paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, 
contará com a presença de 
outros grupos da cidade que 
na oportunidade farão 
apresentação de músicas, 
peças teatrais e poesias, e 
ainda de diversos artistas da 
terra. 

O show Gucaff, previsto 
para o dia 08 de novembro, 
tem, segundo os 

organizadores, o objetivo de 
promover entre os jovens, 
"uma maior integração 
cultura". 

Já confirmaram presença 
para o evento do início do 
mês, grupos de jovens da 
paróquia de Cristo Salvador 
e comunidade São Sebastião, 
no bairro da Caema, a 
comissão organizadora, 
encabeçada por Ewanio 
Messias e André, acreditam 
que no próximo fim de 
semana, durante o a 
realização do DNJ- Dia 
Nacional da Juventude, 
outros participantes venham 
a confirmarem presença, 
"esperamos contar com o 
maior número de grupos", 
disse Ewanio Messias, 

ressaltando a importância de 
que "a massa" desses grupos 
também se façam presente. 

André, por sua vez, afirma 
que por meio da realização 
de encontros desta natureza, 
a Pastoral de Juventude da 
Diocese de Imperatriz, vem 
sendo fortalecida, "isso por 
que se procura trabalhar a 
formação moral, espiritual e 
cultural de cada pessoa", 
disse. 

O 1° show Gucaff, terá 
início a partir das 08:00 horas 
da noite no Centro 

■ Catequético da comunidade 
de São José do Egito, 
localizado onde fi icionavao 
colégio Frei Gil, à rua 
Coriolano Milhomem no 
bairro do Bacurí. 

Hospital Santa Maria 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 



1 - 6 J cidade J Terça feira, 21 de outubro de 1997 Editor responsável: Thompson Mota 
JORNAL CAPITAL 

lldon recebe homenagens pela passagem de aniversário 

Estudantes, professores, vereadores, aprendizes e guardas-mirins parabenizam prefeito de Imperatriz 

Ao eompletar mais um ano 
de vida. ontem, dia 20. o 
prefeito lidou Marques 
recebeu diversas liomeuagens 
patrocinadas por diferentes 
segmentos da sociedade 
imperalrizense. IVla manhã, 
ele participou de um almoço 
realizado na Hscola Municipal 
Tocantins, na rua Simplicio 
Moreira (Centro). 
Acompanhado do 
subsecretário da Educação, 
l.ourenço Pereira. ' e dos 
secretários de Governo. Sérgio 
Macedo, e do Planejamento. 
JbSe Oliveira, além do 
presidente do PMDB, 
Raimundo Polegada, lldon 
Marques almoçou, com alunos 
e servidores da unidade pública 
de ensino, o cardápio do dia da 
Merenda Escolar Ele recebeu 
homenagens bíblicas dás 
aluna-- I1 a i Aguiai Silva e 
MaiI biiane Marques, da d ' 
serie, e da |ii oli ssora C leomar 
Moreirados Santos. 

A estudante Sandra Silva 
Moteira. da 4' serie, o 
parabenizou e agradeceu pela 
oportunidade de l omparlilltar 
0 almoço com o chefe do Poder 
Executivo municipal. O 
subsecretário da Educação, 
1 xmrenço Pereira, considerou o 
gesto altamente importante 
para o prefeito e para todos os 

■ Debate 
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I * rafes soros parabenizam lldon Marques pela passagem do seu aniversário 

presentes. Também o 
homenagearam a assessora- 
i hefe da Secretaria da 
Educação (Sedúc), Helena 
Aires, e a professora Edelvira 
Marques, lambem da Seduc, 
além da diretora da Escola 
Pocanlins. Neilde Sousa de 
Oliveira. "Eu recebéo .esse 
gesto como um dos melhores 
pit senles de aniversário, 

porque eu estou no meio de 
gente que eu gosto e, 
sobretudo, daqueles para quem 
os meus olhos estão voltados, 
que são todos vocês", disse, em 
discurso improvisado, para os 
alunos e professores da escola. 

Vereadores 
As homenagens pelo 

aniversário do prefeito lldon 
Marques, ontem, prosseguiram 

ao meio dia na Cabana do Sol. 
Um almoço foi patrocinado pelo 
grupo de vereadores que dá 
sustentação ao seu governo, 
estando presentes nove dos 
dezenove parlamentares da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. 0 vereador Arnaldo 
Alencar (PMDB), líder do 
Governo na Câmara, em nome 
dos demais presentes — José 

de Arimateia (PFL), Rui 
Marisson (PMDB), Mary de 
Pinho (PFL), Raimundo Costa 
(PPB), Raimunda Angélica 
(PSL), Antonio Pimentel 
(PMDB), André Paulino 
(PMDB) e Valmir Izídio (PTB), 
presidente da Câmara—,pediu 
proteção a Deus para o prefeito 
lldon Marques e para todos os 
que governam a cidade. 

"Neste dia, em que estamos 
contando mais um dia de vida 
do prefeito municipal, 
queremos agradecer a Deus 
pela atenção da sua existência 
no nosso meio, e da existência 
de todos nós, que fazemos o 
Governo e que contribuímos 
para a cidade de Imperatriz. Em 
nome de todos os colegas, 
quero parabenizá-lo e desejar 
que Deus continue abençando 
a vossa pessoa, a Prefeitura, os 
seus secretários e assessores, 
de tal forma que, em sendo 
abençoados os três poderes - 
- Executivo, Legislativo e 
Judiciário —, essa cidade seja 
beneficiada, com a promoção 
do bem-estar que todos 
desejamos", disse o vereador. 

Mirins 
A tarde, em seu gabinete, o 

prefeito recebeu um grupo de 
11 aprendizes e 9 guardas- 

mirins que, a exemplo dos 
segmentos anteriores, o 

homenagearam pela passagem 
do aniversário. Os integrantes 
do Frojeto Alfa, da Secretaria 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct), estavam 
acompanhados de 
coordenadores e de diretores 
dos programas sociais 
desenvolvidos pela pasta. Eles 
cantaram para o prefeito lldon 
Marques, agradeceram a Deus 
pelo dom de vida que lhe foi 
dado e o parabenizaram, 
pessoalmente, um a um, no 
instante em que lldon os 
agradecia. A secretária Sofia 
Oliveira, da Sedesct, também 
estava presente. "São atitudes 
iguais a estas que nos 
empurram, que nos fazem 
continuar acreditando que a 
Imperatriz de hoje será a 
cidade de daqui a quinze anos. 
A mensagem me emociona, 

porque vem das pessoas mais 
sinceras, mais puras, que são as 
crianças. Eu fico feliz por saber 
quê todas as quatrocentas 
crianças do projeto queriam vir 
aqui. Esses gestos nos 
incentivam a continuar 
trabalhando e, também, 
compensa aquelas agressões 
injustas e gratuitas que. 
infelizmente, às vezes, estamos 
submetidos pela presença lie 
poder pública", concluiu. ^ 

Prefeitura participa do I Fórum Sobre 

Viabilidades Econômicas de Imperatriz e Região 

Na oportunidade serão debatidos temas que abrangem tanto áreas urbanas quanto rurais 
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Ímporaíriz o do sedo de debate sobre 
A t amara Munieipal (h 

Impi ra!riz éstara iniciamb 
hbje'.- a pari ir das 9h. o 
I <>rii m de Debates Sobr< 
\ iabilidades Econômicas de 
Impt ratriz e Região O 
Eorum. que terá duraçao de 

-I res dias, encerrando 
'sempre as DsdfO. <• um 
inlerc ãmbio entre a t amara.. 
a ITefeilura Municipal. 
Sindicalos. As<(u iaçôi s c 
demais scgiqcuDis 
rc presentativos da sociedade 

ern geral. 
<) discurso de abertura 

<erã feito pelo vereador. 
Raimundo Trajano, autor da 
proposta do evento, e que 
também faz parte da 
comissão organizadora. 
Segundo ele. o encontro será 
uma busca de informações e 
dados para que a população 
e, sobretudo, a classe1 

política de um modo geral, 
possa dar uma contribuição 
mais eletiva de seu trabalho 

economia 

enquanto político. "Nesse 
primeiro momento, não 
vamos resolver todos os 
problemas referentes a 
geração de trabalho, 
emprego e renda, mas 
faremos uma análise do que 
somos, lemos e poderemos 
ler futuramente", analisa 
Trajano, que espera contar 
com a presença do prefeito 
lldon Marques e demais 
secretários durante a 
abertura dos trabalhos. 

Os temas debatidos 
abrangerão tanto a área 
urbana quanto rural, e serão 
de livre escolha dos 
palestrantes. 

Ainda no primeiro dia do 
Fórum, no período da 
manhã, haverá palestras 
proferidas pelo secretário da 
Indústria, do Comércio e dos 
Serviços, Alair Chaves 
Miranda e pelo secretário dó 
ltesenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches. No local, 
também estarão presentes: 
representantes do Sindicato 
das Indústrias Moveleiras 
de Imperatriz 
(Sindimóveis). da Celmar - 
Indústria de Celulose e 
Rapei e do Banco do 
Nordeste. Após cada 
palestra, haverá pausas para 
debates. 

Na quarta-feira (22), o 
secretário municipal de 
Planejamento, José Oliveira, 
irá falar sobre Economia 
Informal. Também estarão 
na Câmara: representantes 
da Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, do 
Clube de Diretores Lojistas 
(CDL), do Serviço 
Brasileiro de Apoio as 
Micros e Pequenas 
Empresas (Sebrae), e 
demais sindicatos. 

No dia do encerramento 
- quinta-feira (2.'») - haverá 

palestra sobre 
Cooperativismo, proferida 
pelo vereador, Pavão Filho - 
da Câmara Municipal de São 
Luís. O evento também 
contará com a presença 
representantes da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento (Serur), 
do Sindicato Rural de 
Imperatriz, da Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), 
de Comunidades Agrícolas 
São Francisco e São Patrício 
e Banco do Brasil () 
encerramento será feito 
pelo secretário de listado da 
Agricu li u r'a. Francisco 
Coelho 

Programa 

Show da 

Tarde 

Apesafeção 

Wálter Silva 

De segunda 

a sexta-feira 

das IShÜÜ às 

TThOO 

Convocação de 

empregado 

A empresa Sistema TucamCs de Rádio e 
Televisão Ltda, sito a Super Quadra 602, rua 03, 

Casa 04 - CGC 06769921/0001-08 convoca o 
funcionário abaixo relacionado a comparecer ao 

seu escritório e/ ou retornar ao trabalho, no prazo 
de 72 horas, sob pena de ser demitido, conforme 
Art. 482 Letra I do Decreto lei Ny 5452 da CLT - 

Consolidações das Leis Trabalhistas. 

Leomar dos Santos Lima 
CTP.S N- £4042- Serie 00007 MA 

/vofora em 

rase expfrpiai 

iri a- !í mi ihfpdr mi t 'i-'..., í; ; i i: • V. ' U .i.... 

GU 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 



Fique por dentro dos 

principais fatos que" 
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Os bastidores político de 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Grande estréia 
O Programa Passando a 

Limpo, que estreou na noite 
do último domingo sob o 
comando de Boris Casoy, na 
TV Record, mostrou que 
promete muito daqui para 
frente. O jornalista, ao 
entrevistar personalidades 
como o ministro das 
comunicações Sérgio Mota, 
deixou claro mais uma vez o 
seu talento e imparcialidade 
ao passar a informação para 

telespectador. Na 

esclareceu diversos pontos 
ligados ao sistema de telefonia 
Brasileira, os investimentos, 
mudanças e melhorias que os 
usuários deverão ter 
futuramente. É inegável que 
programas desse tipo servem 
para enriquecer nossa televisão, 
que infelizmente está um pouco 
distante da necessidade de 
levar cultura e informação onde 
o povo está. Parabéns para a 
Record, que mais uma vez 
acertou. 

oportunidade, o ministro Stúdio Um 

Esse é sem dúvida o nome 
da melhor opção que Imperatriz 
possui em Audio e Vídeo. 
Antigo Tucanu's Produções, o 
Stúdio Um pode ser 
considerado como uma 
revolução na área em nossa 
cidade. Funcionando na Super 
Quadra 602, anexo aTV Capital, 
ele oferece o que há de mais 
moderno em matéria de 
recursos em som e imagem. 
Portanto, se é qualidade que 
você procura, está aí a solução. 
Vale lembrar que o Stúdio Um 
é dirigido pela simpática e 
competente Fernanda Farias. 

Se dando bem 

O Jornalista Marcelo 
Rodrigues (foto), bastante 
conhecido em Imperatriz, está 
agora mostrando seu trabalho 

em Lago da Pedra, onde 
dirige a Rádio Santa Maura 
AM. Por aqui ele deixou a 
lembrança do grande 
profissional que é e sem 
dúvida muita saudade no 
coração dos amigos. 0 que 
sabemos é que ele está se 
dando muito bem e como 
sempre faz nos lugares onde 
chega, conquistando um 
grande número de fãns e 
amigos. A ' mim 
particularmente, como sua 
aluna que fui e sou, passou 
grandes ensinamentos, que 
tenho certeza sempre me 
serão úteis vida afora, sem 
falar da nossa amizade, que 
se consolidou ao longo do 
tempo. Para o Marcelo 
Rodrigues desejamos 
mesmo de longe muita 
sorte. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão Libra Sagitário Aquário 
yWA 

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

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

Touro Vjo 

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

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

Câncer 
íQ» 

Virgem rrt 

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

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

Escorpião Capricórnio Po Peixes 

Sua capacidade de trabalho 
está sendo reforçada por Plutão, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

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

Plutão e Vênus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

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

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

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

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 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 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 

' Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
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 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 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 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
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 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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em Expressão 

Da redação 

Slnísio, 'Rubens e Qeíuèer os representantes do Sindicato 

Tatronaí que vêm a cada dia fortalecendo a ciasse 

Tenente. 'Brandão em momento 

depura descontração 

V, 

Laércio l/asconceíos ao lado de Leonardo Queiroz 

em recente acontecimento sociaí 

O secretário Cézar Viana e o titular da 

Saúde do município Daívadísio Santos 

lòninfia de Castro é o destaque 

 da cofuna de hoje  

i 
^r 

V. 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação; 

CuMpAdltE 

Chico 

VeIIio 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

'Vítáfonda a ctty 

ÊKvcop\fm-se acjui na ci+y a versátil medica Sandra 

Packeccv que aproveitou a data que komeuageia o Dia 

do yVDdico para passar ao lado do maridão Dr. Sdson 

Packeco. Desejamos boas viudas a uossa couterrauea. 

ÇeíjoacUi 

Com muito pagode o coluuista JJonas Ribeiro recepcionou a 

sociedade neste línal de semana no "Hap -klour para mais uma 

grande promoção. Deijoada Society contou com inúmeros 

convidados e o pagode rolou até a tarde, a animação só |oi ali. 

Dét médica 

Para comemorarem o Dia do yMédico a y\W\D programou 

festividades para komenagear os profissionais da classe 

trazendo Dr. jjaime Banarros para uma palestra com o 

tema ^Ansiedade e Depressão na Clínica. y\.inda foi 

celebrada uma missa em ação de graça. 

(^mtemomcãa da /íWfl 

y\inda falando em comemoração aconteceu um jantar 

dançante para os médicos. 7A amiga e colunista J^Aar\a 

L_eonia fez uma komenagem aos mesmos, mas a grande 

surpresa da festa foram prestadas a Dr. ;Antonio Leite e 

Dr. Cvilãsio, que por sinal esses profissionais merecem 

todos os dias nossas komenagens. 

'TJíudou de idade 

AJeste espaço que parabenizar o nosso prefeito Dldon 

Acerques pela passagem do seu aniversário que aconteceu 

ontem. C de todo o coração desejo-lke toda felicidade do 

mundo. São os nossos votos aqui do Capital. Parabéns. 
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Destaque 

Para Paulo 

Cézar, filko de 

Sciro jp^^rio, 

gerente de Peças 

da Xocauto, 

nosso 

aniversariante da 

semana. 

Cie completou i3 

anos semana 

passada e 

recebe os 

parabéns e 

desejo de 

felicidades de 

toda a equipe 

que faz o Capital 

LAm close do prefeito Dldon /Vlarques que trocou de 

idade ontem ao lado de Fernando ^Antunes 

lip. 
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Dr. S0óo Peixoto divide a cena com a artista plãstica 

Vitória e o simpático Dr. Bene 

Casal bastante apaixonado Dr. Fabiano e Dr. Denise 

Portugal. Foram flagrados pela colunista em 

acontecimento social recente 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

CCA ■ AOMWtSTHAOOSA D€ COWSO«CIO LTOA, 

PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alag ns, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Francisco do Valle 

Dupla de Fé II 
A assessoria de Chaffi 

Braid e Sérgio Macedo em 
contato com este colunista 
revelou que o 
empreendimento da 
instalação da "Produtora de 
Audio e Vídeo" avaliada em 
200 mil dólares surgiu da 
economia e indenização de 
mais "de doze anos de 
profissão; Chaffi Braid. filho 
de família tradicional em São 
Luís, proprietário do Frigobar 
e outros investimentos (local) 
e recentemente foi indinizado 
pelo Sistema Mirante de 
Comunicação. 

Dupla de Fé II (III) 
Sérgio Macedo, filho do 

renomado jornalista Jurivè de 
Macedo, à vários anos 
encabeçou a 
superintendência do SMC 
(São Luís). Durante todo esse 
tempo os dois fizeram seus 
investimentos e economias. 
Recentemente, Sérgio 
Macedo e Chaffi Braid 
resolveram somar o fruto do 
trabalho e investir em uma 
produtora de Audio e Vídeo 
(já que os dois são do ramo), 
e segundo eles sem milagre 
e sem mágica, apenas com o 
trabalho. 

Ditado se confirma II 
O presidente do Sistema 

Tucamfs de Comunicação 
Conor Pires de Farias, 
ratificou a este colunista na 
manhã de ontem que em 
momento algum foi 
desprestigiado pelo prefeito 
ITdon Marques, muito pelo 
contrário, tem um bom 
relacionamento e um respeito 
mutuo entre ambas as partes. 
Conor Farias, definiu em suas 
palavras que ninguém 
carregou Ildon Marques nas 
costas e muito menos o 
elegeu, a não ser o povo. 

No entendimento do 
jornalista Conor Farias, o 

prefeito de Imperatriz tem o 
carisma, a simpatia carinho, e o 
respeito do povo. "Foi isso que 
levou Ildon Marques à vitória" 
disse. O jornalista acrescentou 
ainda que continua prestigiado 
e respeitado com o cidadão, o 
empresário e o prefeito Ildon 
Marques. 

Chaffi 
fíesponde 

O publicitário e proprietário 
da "Mídia Produtora" , Chaffi 
Braid enviou a redação do Jornal 
Capital um comunicado 
dizendo: "O sr. Luis Brasília, em 
momento algum contribuiu com 
a produção de Marketing da 
campanha de Ildon Marques de 
Souza, primeiro: Todó trabalho 
de produção e vídeo da 
campanha de Ildon, foi feita pelo 
jornalista Sérgio Macedo, à 
produção de Audio pelo Nilson 
Takachi, música Lena Garcia, 
produção gráfica (por mim), 
comício e palanque Raimundo 
Polegada» e caminhada Cleonir. 
Luís Brasília foi dispensado da 
campanha por não contribuir, e 
ainda por cima provocar brigas 
internas entre os 
companheiros" desabafou 
Chaffi. 

Em rápidas 
pinceladas... 

Tai o que o colunista não 
sabia...! 

Inverno 
As fortes chuvas que caíram 

sobre a região tocantina nas 
últimas horas, deixou os 
imperatrizense aliviados. A 
fumaça que cobria toda a área 
esta aos poucos desaparecendo. 
De acordo com informações de 
técnicos do Ibama, existe uma 
bacia nesta região que aglomera 
toda fumaça das queimadas 
impedindo que a mesma circule. 

Intrafegáveis 
Por outro lado o 

imperatrizense terá outro 
problema sério para enfrentar 
neste período invernoso. As 

péssimas condições de algumas 
ruas dos bairros periféricos 
preocupa os moradores que 
ficam sem condições de 
deixaram sua residências. O 
bairro Cafeteira e o Parque 
Alvorada II. são os mais 
prejudicados com a chegada do 
inverno. 

E agora? 
Recentemente a 

governadora Roseana Sarney 
anunciou varias obras na regiã( 
tocantina. Com a chegada do 
inverno, provavelmente esta 
obras terão seus trabalhos 
interrompidos.. Os políticos de 
oposição terão cerca de seis 
meses para conseguir votos da 
situação. O ex-deputado e ex- 
prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo é um dos 
políticos que já iniciou esta 
caminhada mostrando a 
população através do seu canal 
de TV (Nativa) as obras que 
ainda não foram iniciadas. 

Cavalo de Aço 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz vai mesmo disputar 
as semi-finais do Campeonato 
Maranhense de Futebol. A 
apresentação que estava 
marcada para ontem não foi 
realizada. De acordo com 
William Marinho alguns 
contatos ainda estão sendo 
mantidos no sentido de definir 
o nome do treinador. De acordo 
com William Marinho, o técnico 
Sérgio Belfort teria pedido 
muito alto para comandar a 
equipe neste restante de 
campeonato. 

S/C 
Mais uma grande festa foi 

realizada no Balneário late Clubt 
O médico e vereador André 
Paulino de D' Albuquerque 
convidado especial do programa 
Domingo Alegre por pouco não 
bateu o recorde tirando todos os 
chapéus. Inteligente, André 
Paulino, tirou o chapéu até para o 
deputado federal Davi Alves. 

Deu na Imprensa 

Que o técnico Sérgio Belfort é o 

novo técnico do Cavalo de Aço. De 

acordo com informações do próprio 

treinador, o mais querido vai brigar 

pelo título maranhense de 97. 

Sampaio e Moto Clube já iniciaram a briga pelo título 

da campeão da capital do estado. 
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O oftamologista Levi Madeira é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Oi nós aqui de novo... 

Nada melhor do que um dia atrás do outro. 

Sábado, domingo e segunda... 

Uma maravilha. 

Ontem foi aniversário do craque Mazinho... 

Que maravilha. 

Só faltou a Draft Beer... 

Belco teve de montão. 

Virgem que grandeza. 

Eu digo e nego dúvida. 

Eu era feliz e não sabia... 

Estou correndo atrás da minha profissional... 

Afinal de contas ainda está assinada pelos SMC 

Quem sabe terei a mesma sorte! 

Sorte tem quem acredita nela 

Um abraço ao companheiro Aurino Brito 

Vice-presidente do Sindijori...,'pesado" 

Pisei na bola com meu amigo "Léo Costa" 

E por falar em Léo... 

O homem tem gravações comprometedora... 

Tudo por uma "mamadeira" 

Um abraço galera. 

Para 

ibertarL. 

Produzir 

o o 
9 9 

w 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Oj FantaÇêíininlui 

Marimí Bondo 

* Domestica 
* Manicura 
* Caligrafista 
* Engenheiro de 

Armação 
* Engenheiro Geral 

de Ponte 
* Engenheiro 

Tubulação 
* Patroleiros de Bas 
* Vendedores 

externos 
* Recepcionista 

(masculino) 

LABORATÓRIO 

br. Clésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

Exames especializados em: 

Análises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, Teste 

Paternidade -DNS, Análise de Água, Análise de Alimentos, Análises Toxicologicas    
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PMDB de iMpERATRÍZ 

eIe(|E o novo Díretórío e 

a Executiva MunícípaL 

Como estava previsto, foi realizado durante todo o dia de 
domingo, 19, a Convenção Municipal do PMDB de Imperatriz, 
para escolha do novo Diretório; da Comissão Executiva e 
Suplentes; da Comissão de Ética e Suplentes; do Conselho Fiscal 
e Suplentes; e dos Delegados à Convenção Estadual e Suplentes. 
O presidente estadual do partido (em exercício), Remi Ribeiro, 
marcou presença, o mesmo acontecendo com o prefeito Ildon 
Marques de Souza, fazendo questão de comparecer na abertura 
e no encerramento dos trabalhadores da convenção. 

A NOVA EXECUTÍVA 

A nova executiva do PMDB de Imperatriz, é encabeçada pelos 
seguintes membros: 

O presidente, Raimundo Carvalho (Polegada) Costa; 1" vice- 
presidente, Agostinho Noleto Soares; 2Q vice-presidente, 
Salomão José de Santana Filho; secretário geral, Cláudio Roberto 
dos Santos Pereira; secretário adjunto, Silvio Augusto Mesquita 
Macedo: tesoureiro, Edeomedes Cordeiro Aguiar; l9 vogai, 
Haroldo Cristóvão Chagas; 28 vogai, Rubens Lopes Jardim; líder 
da bancada, André Paulino d'Albuquerque. 

SupER Sena (1XZ) 

la. Faixa: 18, 19, 31, 37, 41, 62. 
2a. Faixa: 15, 24, 28, 23, 37, 47. 

Quína (142) 

Ql, 09, 51, 59, 74. 

BrínquecIos 

A Associação Médica de Imperatriz, todos os anos escolhe 
um bairro para escolha de brinquedos a crianças carentes. 

Na última sexta-feira, 17, acompanhado do Dr. Jairo Casanova, 
diretor da entidade, o presidente Itamar Dias Fernandes esteve 
na Vila Lobão, para a distribuição de brinquedos a crianças 
carentes de uma escola dirigida pela Dr. Maria Helena Ventura 
Oliveira, vice-presidente do Centro Espírita José Grosso. 

Uma festa simples mais que significa muito a cada criança 

UNANIMIDADE NACIONAL - A mais nova unanimidade 
nacional tem 29 anos de vida e de querra. Nasceu em 
Bela Vista do Paraíso(PR). filha de caminhoneiro, 
nasceu nas estradas casou-se cedo e, separada aos 20 
anos, foi a luta com duas criança pra cuidar. Só a vida 
real poderia esculpir a beleza brejeira e marcante de 
Débora Cristina de Moura Rodrigues, a sem-terra que 
ganhou os corações dos brasileiros. Ela está na Playboy 
deste mês, distribuída na região pela Dimapi. 

Mercado- 

financeiro- 

PoUpANÇA 

Hoje 1,03% 

Amanhã 1,08% 

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

UFír (FecIeraL) 

Outubro/97 R$0,9108. 

UrFÍ (MliNÍCÍpAl) 

Outubro/97 R$09,11 * 

UFr (EstacIuaL) 

Outubro/97 R$ 20,21 

UPC (FecIeraL) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,15 

* Turismo RS 1,11 

* Comercial R$ 1,10 

Cotações de 20.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 20.10.97 

R$ 11.80 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97 R$. 120.00 

SaUrío FamiTía 

Setembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60): R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478. 

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

Humor 

Em sua primeira noite com 

Pedro, a Marquesa de Santos tem 

um susto com o urro do amante. 

- No momento do orgasmo: 

- A-AltezaL. Mas que brado 

retumbante! 

(Playboy/jul/96) 

AN í VERSAR! ANTES 

ACM 

* Vera Lúcia de Castro Rosignoli 

(Tocantins Madeiras) 

Aniversário hoje e recepe .os 

parabéns da ACII e do FEITO A 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. 

presenteada com um brinquedo, doado pela, A.\JI. 

IVkqA Sena (085) 

06,15,30,37,45,47. 

Convenção em São PEdno 

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro realiza no 
próximo sábado, 25, a Convenção Municipal para a escolha do 
Diretório e da Comissão Provisória, Nerias Teixeira de Sousa, 
encabeça a chapa única de denominada "São Pedro tem jeito". 

Ex-vereador de Imperatriz( 82 a 88) ao lado de companheiros 
como Raimundo Polegada e Cláudio Roberto, Nêmias Teixeira 
foi candidato a prefeito de São Pedro nas ultimas eleições, cujo 
resultado está sendo consertado na Justiça Eleitoral, com amplas 
possibilidades a seu favor, segundo o próprio faz questão de 
ressaltar. 

ím 121 "t 

i * 

rz 

ANIVERSA RIOU ONTEM -O prefeito Udon 
Marques de Sousa (na foto com O industrial IIdo 
Eugênio Costenaro, da Laminadora Paraná), 
encabeçou a lista dos ilustres aniversariantes de 
ontem dia 20. No domingo, véspera do seu 
aniversário, os amigos já faziam fila para 
cumprimentá-lo na Convenção Municipal do 
PMDB, antecipando assim as manifestações de 
apreço, amizade e admiração que todos tem pelo 
empresário e atua! prefeito de Imperatriz. 
O seu nome não constou na lista de aniversariantes 
da ACII. Publicada nesta coluna, por conta de 
equivoco na repasse das informações ao colunista. 
Fica hoje o registro e o nosso tim-tim. 

Mobilete/Vende-se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma rpobilele JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor: R$ 800,00. Tratar com Ana 

Paula pelo ^ 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Vocc cheíía 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 

Superintensivo 
1 niês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

ron 

. Matéria»? par 

jjci es-,iiór'0'esco,ar' Fone: 722-1478 fÁAy LAÁJy bobinas para Fax. 

Fax: 722-1400 

bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOA. 

CLÍNICA LAB. H PRT SHOP 

( áuvsjiilliis. < urtiriijaN. \ acinações, Kxamcs 
I a» hora lonas c AlçndMtcnlo á propriedade rurais 

IMPERATRIZ  

 oção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 Cep. 65.901- 490 
jrsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) lmperatriz-MA 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinó' 

CBMV/MR- 01 Ôv 

Gênio Mono dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseco 
Médica Vete;móna 

CRMV/lWR ■ cn 90 

Rua Luís Domingues. 1400 • Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz • Maranhão 
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PT elege comissão , A . - 

visória em João Lisboa tL preCISO mudar 

Durante um encontro que contará com a presença de 

lideranças sindicais e estudantis, o Partido dos 

Trabalhadores vai definir metas para o futuro 

0 Partido dos Trabalhadores 
de João Lisboa se prepara para 
eleger sua comissão provisória 
que se encarregará de 
estruturar a sigla no município. 

No próximo dia 06, Jomar 
Fernandes atual presidente do 
diretório do partido em 
Imperatriz, estará reunido com 
simpatizantes na cidade vizinha. 

O encontro acontece no salão 
paroquial da matriz de Nossa 
Senhora de Perpétuo e deve 
contar com a participação de 
sindicalistas, trabalhadores 
rurais, comerciários e 
esludanles. 

O PT de João Lisboa, 
conforme explicou a nossa 
reporiageiaa executiva regional, 
precisa ser fortalecido, lendo em 
vista que na naquele município 
ja existe um bom trabalho de 
base realizado pela Pastoral de 
Juventude, o que desenvolveu a 
formação "da consciência política 
dos jovens". 

Para assumir a frente nas 
metas do PT, ainda não existem 
nomes, mas cogita-se no 
entanto, que João da Cruz, de 
Serra Odílio e o jovem Ivanildo 
Alexandre, sejam os eleitos para 
encabeçar a comissão. 

Para Jomar Fernades, os dois 
nomes são ideais, e ressalta a 
presença dos jovens na 
provisória que será eleita, "João 
Lisboa terá um PT formado em 
sua grande maioria por jovens, o 
que significa, o nascimento de 
nova fase na política da cidade" 
disse o candidato a deputado 

/ 

Major Melo futuro comandante da Polícia Militar de 
Imperatriz . 

Jomar Fernandes, participa do processo de articulação 
do PT em João Lisboa 

estadual. 
Ivanildo Alexandre, 

coordenador da Pastoral de 
Juventude de João Lisboa, 
lembra que "durante muito 
tempo, os jovens estiveram 
envolvidos com palestras, 
estudôs e encontros de 
formação moral, intelectual e 

espiritual", e enfatiza que agora, 
atinge-se uma nova etapa "a de 
agir mais diretamente no meio 
político". 

Para ele, não basta se ocupar 
em analisar questões 
econômicas, sociais e políticas, 
"é preciso ler a coragem de agir 
na busca da transformação". 

por Francisco Melo 
Major da PM 

Estamos nos aproximando 
do terceiro milênio, época, que 
certamente terá a marca das 
MUDANÇAS e 
TRANSFORMAÇÕES, quando 
temos que abandonar os 
modelos tradicionais antigos, 
arcaicos e ultrapassados. A 
mentalidade velha dará lugar a 
uma nova mentalidade, 
moderna e funcional e que seja 
o desejo de todos.E as Polícias 
Militares não podem e não 
devera ser vistas apenas como 
força e braço armado do 

estado, como era antes. O povo 
clama por uma polícia 
melhor,educada, cor tez e amiga. 
O povo conspira com quem o 
protege. 

Como somos sabedores, as 
mudanças ocorrem de maneira 
tão rápida que poucas pessoas 
se percebem deste fenômeno 
tão fundamental para o 
progresso de um povo. Como as 
Polícias Militares, fazem parte 
do subsistema de Segurança 
Pública que visam mudar a 
doutrina da Polícia. É hora de 
buscarmos estas mudanças não 
tão somente dentro da 

comporaçào, mas também 
através de parceria e 
convênios, com outras 
Instituições, Públicas ou 
privadas, como é o caso do 
ProjetoPoliciaCidadão que é 
resultado do Programa 
Nacional de Educação 
Profissional do Servidor 
Público, que será executado 
pela Univesidade Estadual do 
Maranhão e PM. Preocupação 
como esta, tem sido uma 
constante do nosso 
Comandante Geral Manuel de 
JesusMoreiraBastos, que tem 
procurado melhorar a 
qualificação profissional do 
nosso Policial Militar, 
treinando-o, aperfeiçoando, 
tornando-o mais capaz de 
mudar a atuação da Polícia 
Militar, mudar para melhor, não 
podemos mais conviver com 
os modelos de enírentamento, 
de comboio t iVinios i 
comunidade como adivei sario 
O nosso paradigma e outro, o 
modelo da Policia que a 
sociedade deseja é uma Polícia 
cm que o povo confia, sinta 
segurança, uma Policia amiga, 
uma Policia que respeite os 
direitos humanos de cada um, 
uma Polícia que podemos 
chamar realmente de PolíC 
Cidadão. Sendo a cidadaniv 
uma qualidade conferida aos 
cidadãos que consiste no 
respeito aos direitos da pessoa 
humana e na participação social 
e popular, e para que esta 
cidadania seja garantida é 
necessário que se tenha uma 
polícia com novas mentalidade, 
com nova filosofia, uma Polícia 
cujo o Policial seja um agente 
de proteção e respeito dos 
direitos humanos. 

O importante não é apenas 
querer mudar, é preciso saber 
mudar. 

Gincana resgata a cultura da antiga Mucuiba 

Durante 3 dias, tre/entos jovens viveram momentos de muito aeilo e coneenlraeào 

O município de Senador La 
Kocquc viveu 11eme iim de 
seniana a emoção de sua X 
Gincana Cultural. 

A festa aberta oficialmente 
dia 12 com uma carreata e rock, 
reuniu 4 grandes equipes que ao 
todo somaram quase 300 jovens 
de vários municípios. 

Na sexta a noite, sábado e 
domingo durante o dia, o clima 
da disputa pelos primeiros 
lugares esquentou de vez, as 
equipes travaram um grande 
duelo em busca da "perfeição". 

A gincana deste ano, contou 
com o apoio dos vereadores, 
Edmilson Rosa Bezerra, Ismael 
Morais, Demí Ferreira, Josefa 
Coimbra, João do Oliveira e Rita 
Barroso, os dois últimos, 
participaram diretamente como 
integrantes de uma das equipes 
competidoras. O vereador 
Ismael Morais, foi o padrinho do 
evento, cobriu os maiores gastos, 
"para mim, é uma oportunidade 
de ajudar a resgatar a cultura de 
nosso município" disse o médico 

:• : v-í ....... •, • ■••••••;• ' ■:   

Wê, t.. .: .. m ;:■« ...s 

Ismael Morais foi o padrinho da décima Gincana Cultura! 

Ismael, ressallando a 
lice» »iiiade de m iii\i>lii im 
'[xileliciai da jmenluue. 

Alem deles. muitos 
comercianUx locais aderii am a 
campanha em favor da realização 
do evento que parle agora para 
a sua XI edição. 

Neste domingo, a quadra de 
esporte de Senador La Rocque 
licou pequena para agitação 
promovida pelos jovens que 
incansavelmente cumpriam uma 
tarefa após a outra. 

Plantas, pessoas, animais e 
objetos, estavam na mira das 
tarefas relâmpagos. 

A competição, só terminou a 
meia noite, tendo a equipe Águia 
Dourada, conseguido o seu 
sexto titulo, comemorado com 
uma grande festa regada com a 
cerveja. 

A equipe vencedora, alem de 
outras premiações como troféus, 
garantiu, assim como a segunda 
colocada, um ônibus para fazer a 
festa em São Luís. O patrocínio 
veio por meio do apoio do Ary, 

empresário; Raimundo 
c aoeiiuiu i uu pi t -j m iw \ i i « adwi 
Imiuu S ?\!i m ai> O Um iiL üinl ni> 
levara a capital do l >iado. Ioda a 
equipe nrgaiiizadora d a X 
Gincana Cultural. 

Para Manoel Joaquim, 
coordenador geral da 
competição, a gincana superou 
as expectativas. Ele agradeceu 
aos patrocinadores, jurados e a 
juventude "cuja participação foi 
exemplar". 

Depois do encerramento 
com a musica de padre Zezinho 
"Oração pela família". Manoel 
Joaquim foi parabenizado por 
muitos componentes de 
diversas equipes, que apesar da 
magoa, reconheceram o que 
consideraram "vontade de fazer 
e fazer bonito". 

Para o jovem Carlos Anlonio, 
a gincana deste ano, marcou o 
início de uma nova fase na 
cultura de Senador La Rocque, 
"Manoel Joaquim, é o grande 
responsável e temos que tirar o 
chapéu para ele" afirmou. 

Csporte é no Copílol 

llola na Ilecle 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

Das lOhs ao meio-dia w" 

☆ ☆☆ 1 *9 de outuêna 

O desofio continuei. O progromo que 

trós umo novidade atrás do outro, 

partícipe você também 

O (Colé<g4o Fraiiniciisco Alves pairtlciipai 

neste (domíuni^o e (desaifíiai quaisquer 

escolai de Príimeiuro Grauu paurai ai 

disputai. (Quteinni se IhiailbilÍLtai?' 

Show de Apresentação: 

Calouros Gonor Farias. 

☆ ☆ ☆ Participação de 

☆ ☆ ☆ Pra quem uma equipe de 

você tira repórteres com 

o chapéu tlashs ao vivo 

DOMINGO ALEGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMRERAT RI Zc N SE 

Gincana "^T 

Esportiva ízÍZÍX 

Gincana 

Cultural ☆ ☆ ☆ 

mmm. 

m. 

mm 

Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélío Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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Sampaio está classificado 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copão 
Dois jogos foram 

realizados domingo (19) 
valendo pelo semi finais. 

Chave" D" 
Porto Franco 2 x 1 

Tocantinópolis 
Local : Estádio Penelão ( 

Porto Franco) 
Horário : 16 horas 
Arbitro: Carlos Gonzaga 
Chave" E" 
Açailândia 3x0 Estreito 
Local : Estádio Pedro 

Maranhão (Açailândia) 
Árbitro: Reinaldo Martins 

Brito 

Amador 
Os jogos finais da fase de 

classificação foram 
concluídos na semana 
próxima passada. 

Quinta feira (16) 
Botafogo 4x3 Americano 
Ajuventus 4x2 Sena 
Sábado (18) 
Sena 5x1 Botafogo 
Domingo (19) 
Bananal 2x1 Guarani 
O Quadrangular final 

começa na quinta feira dia 23. 
O Bananal pega o 

Ajuventus 
Marília joga com o 

Riengo. 

Norte/Nordeste 
O Presidente da FMF 

Alberto Ferreira está 
chefiando a delegação do 
Norte e Nordeste que tem os 
dirigentes de Moto. Sampaio, 
Remo , ABC , Ceará é Santa 
Cruz. no Rio de Janeiro .onde 
foram manter contatos com o 
Presidente da CBF . Ricardo 
Teixeira no sentido contar 
com o apoio íinanceiro da 
CBF para o torneio. 

As despesas de 
hospedagens, viagens e 
alimentação dos limes que 
virão de outros Estados. está 
estipulada em torno de R$ 
100 mil. Os dirigentes 
querem que a CBF pague as 
despesas.O 1" Norte/ 
Nordeste de futebol tem data 
para iniciar no dia 1Q de 
novembro e término dia 25 . 

Açailândia 
O Time soma seis pontos 

em duas vitórias e está a um 
passo da classificação. 

No domingo próximo 
passado não tomou 
conhecimento do Estreito e 
venceu pelo placar de 3 x 0. 
Para a Seleção de Açailândia 
se classificar em primeiro 
lugar na chave ,com direito a 
disputar o título, basta um 
empate e uma vitória, ou 

Bolívia vence o Santa Rosa no sufoco mas fica com a classificação 

mesmo uma vitória e torcer 
pelo tropeço de Balsas e 
Estreito que jogarão duas 
vezes entre si. 

Açailândia joga em 
Estreito e decide a sua sorte 
dentro de casa com a Seleção 
de Balsas. 

Sampaio 
O Time da Bolívia Querida 

venceu o Santa Rosa pelo 
placar de 3x 2 no sufoco. Com 
este resultado está 
classificado para a quarta fase 
do campeonato brasileiro. 

O Adversário do Sampaio 
deverá ser o time do Ji-Paraná 
de Róndonia ou o Ferroviário 
do Ceará. 

Para os dirigentes 
Bolivianos, a melhor pedida 
será o Ji-Paraná por 
consideram um time que não 
dará muito trabalho. 

Brasileirão 
Campeonato Brasileira 

Série " A " - 22- Rodada -Ia 

•Fase 
Sábado (18) 
Flamengo 0x0 Palmeiras 
Cruzeiro 1x0 

Corinthians 
Goiás 2x2 Fluminense 
Juventude 0x0 

Portuguesa 
Domingo (19) 
São Paulo 0x0 Coritiba 
Atlético PR 1 x 1 Santos 
Guarani 1 x 1 Sport 
América RN 3 x 2 

Bragantino 
União 3x5 Atlético MG 
Vasco 1x0 Botafogo 
Grêmio 1 x 0 Criciúma 
Paraná 1 \ 2 Vitória 

Campeonato 
Brasileiro 

Série " C " - 3- Fase - Jo- 
gos de Volta 

Sampaio 3 x 2 Santa Rosa 
Ferroviário 3 x 1 Confiança 

- Nos penaltys 
Itabaiana 1 x 2 CS 

Alagoano 
Ji- Paraná 1x0 Goiania 
Avaí 4x0 Tupi 
Uberlândia 5x4 União 

Bandeirante - Nos penaltys 
Caxias 0x2 Juventus SP 
Francana 3x2 Montes 

Claros - Nos penaltys 

Classificados: 
Sampaio , Ji- Paraná - 

Ferroviário CE , CS Alagoano 
, Tupi MG , Uberlândia MG , 
Juventus SP e Francana SP 

Campeonato Brasileiro 
Série " B " 3y Fase 

Vila Nova GO 1x0 
Joinville SC 

O Sampaio Correia 
consegue a sua classificação 
para a quarta fase do 
campeonato brasileiro da 
série " C " . O time da Bolívia 
mesmo não apresentando um 
bom futebol . venceu o Santa 
Rosa no sufoco por 3 x 2 e 
garantiu a classificação. 

Em uma tarde nublada de 
domingo em São Luis , clima 
bom para a realização de um 
jogo de futebol , o Sampaio 
Correia apresentou dentro 
das quatro linhas, a pior 
partida neste campeonato 
brasileiro e por pouco não 
deixou a classificação fugir de 
suas mãos. 

O Time da Bolívia está 
jogando melhor fora de casa. 
Com o time do Quixadá ele 
empatou em 1 x 1 em São Luis 
e venceu no Ceará pelo placar 
de 1x0. Mas segundo 
comentou após o jogo o 
técnico Pinho . o time vem de 

ím.Mká. â 
w 

Sampaio se 
vários jogos, inclusive 
enfrentou o Moto no meio da 
semana em um jogo bastante 
difícil . Mas o treinador 
afirmou que o importante foi 
a vitória e que as falhas que 
existiram serão corrigidas no 
decorrer dos treinos desta 
semana. 

classifica 
O time do Sampaio devera 

enfrentar nesta quarta fase 
que começa no próximo 
domingo ( 26) , o lime do 
Ferroviário do Ceará ou o Ji- 
Paraná de Rondônia. Para os 
dirigentes do time Boliviano . 
a melhor pedida será o Ji- 
Paraná. por considerarem um 

time menos forte que o 
Fe r rim. 

Sobre o jogo com o Moto 
pelo campeonato maranhense 
em uma série de quatro 
pontos . Os dirigentes 
Sampaínos vão esperar a 
marcação do jogo pelo 
campeonato brasileiro .para 
dar um parecer ao presidente 
da FMF Alberto Ferreira. 

O Sampaio perdeu o 
primeiro jogo na quarta feira 
(15) . para o Moto Clube pelo 
placar de 1 x 0. 

O Papão joga por um 
simples empate para garantir 
o ponto de bonificação. 

Ainda sobre o jogo com o 
Santa Rosa , o Sampaio jogou 
e venceu com os seguintes 
jogadores: 

Geraldo , Erly . Toninho . 
Ney e Fabinho ( Castro ) Luis 
Almeida , Renato Carioca . 
Edilson ( Ricardo ) ejô ; Cal ( 
Baron ).e Hamilton Gomes. 

Açailândia lidera Copão 

Time goleia Estreito no Pedro Maranhão 

A Seleção de Açailândia 
esta realizando a melhor 
campanha das semi finais na 
chave " E " .com 100% de 
aproveitamento. No primeiro 
jogo venceu a Seleção 
Balsense em Balsas pelo 
placar de 1 x 0 . 

Domingo próximo passado 
( 19 ) , a vítima foi a Seleção 
de Estreito. O Estádio Pedro 
Maranhão , recebeu um 
grande público que foi 
prestigiar o time local, 
acreditando em uma boa 
apresentação e 
conseqüentemente a vitória . 

O Técnico Paulo César 
trabalhou o time em regime 
intensivo durante a semana 
que antecedeu o jogo. visando 
um melhor desempenho 
dentro das quatro linhas. 

No jogo com o Estreito , os 
donos da casa .mostraram 
dentro de campo que são 
favoritos ao título do Copão . 
A Seleção de Açailândia fez 
uma das melhores 
apresentações neste Copão e 
apesar do adversário ser bem 
aplicado , o time da Cidade do 
Ferro foi superior e se não 
tivesse desperdiçado muitas 

oportunidades, poderia ter 
deixado o campo com uma 
histórica goleada. 

3x0 . este foi o placar a favor 
de Açailândia, que está 
caminhando firme em busca 
do primeiro lugar na chave, 
que lhe dará o direito de 
decidir o título da competição. 

Com 6 pontos em dois 
jogos. O próximo jogo será em 
Estreito e fecha a sua 
participação com a Seleção de 
Balsas no Estádio Pedro 
Maranhão. 

Após o jogo de domingo 
(19) . os diretores ficaram 

contentes com a vitória e já 
começam a entrar na 
matemática para saber as reais 
condições de classificação. Os 
mais otimistas falaram que 
uma vitória em casa diante da 
Seleção de Balsas no ultimo 
jogo da chave , o time da 
Cidade do Ferro fica com a 
classificação em primeiro 
lugar e decidirá o titulo . 
independe do jogo de estreito 
. Na chave " E " . Balsas e 
Estreito foram derrotados 
.todos em um jogo. Açailândia 
com duas vitórias soma 6 f 
pontos. ( 

Guarani vai para a segunda divisão 

amador de 
Imperatriz . apresentou dois 
jogos no final de semana os 
últimos da fase de classificação. 

Sábado . o lime do Sena 
goleiou o Botafogo pelo placar 
de 5x1. Domingo o Bananal 
venceu o Guarani pela contagem 
de 2 x 1. Com este resultado o 
time do Bananal garante um 
ponto de bonificação para o 
quadrangular final do 
campeonato amador da primeira 
divisão . Já o time do Guarani 
mais uma vez dar adeus a divisão 
de elite do futebol de Imperatriz 
e no próximo ano terá que jogar 
a segunda divisão. 

O Jogo de domingo, apesar 
de ter recebido uma leve chuva 
, estava sendo esperado com 
muita expectativa por parte dos 
dois times. O Bananal para 
garantir um ponto de 
bonificação com o segundo lugar 
na classificação geral do 
campeonato. O Guarani para 
tentar garantir a sua 

divisão. 
O Jogo loi bastante 

disputado, inclusive com 
jogadas violentas por parte dos 
dois times. 

Mas apesar de tudo. Bananal 
e Guarani mostraram garra e 
vontade de vencer dentro das 
quatro linhas. Como em jogo um 
tem que vencer, o Bananal levou 
a melhor. 

O Diretor do time , Tostão 
afirmou a reportagem do Jornal 
Capital , que o pensamento da 
diretoria agora é o quadrangular 
final do campeonato. Na quinta 
feira acontecerá o primeiro jogo 
entre Bananal x-Ajuventus no 
estádio Municipal. O Diretor 
disse ainda que os jogadores do 
Banaal a partir das 14 horas de 
quinta feira , entrarão em 
regime de concentração na 
Cidade de Governador Edson 
Ixibào e só virão a Imperatriz , 
uma hora antes do jogo. 

O Campeonato amador de 

jógus no linai di semana os 
últimos da lase de classificação. 

Sábado , o lime do Sena 
goleiou o Botafogo pelo placar 
de 5x1. Domingo o Bananal 
venceu o Guarani pela 
contagem de 2x1. Com este 
resultado o lime do Bananal 
garante um ponto de bonificação 
para o quadrangular final do 
campeonato amador da primeira 
divisão . Já o lime do Guarani 
mais uma vez dar adeus a 
divisão de elite do futebol de 
Imperatriz e no próximo ano 
terá que jogar a segunda 
divisão.O Jogo de domingo, 
apesar de ter recebido uma leve 
chuva , estava sendo esperado 
com muita expectativa por parte 
dos dois times. O Bananal para 
garantir um ponto de 
bonificação com o segundo 
lugar na classificação geral do 
campeonato. O Guarani para 
tentar garantir a sua 
permanência na primeira 

disputado, inclusive com 
jogadas violentas por parte do> 
dois times. 

Mas apesar de tudo , 
Bananal e Guarani mostraram 
garra e vontade de vencer 
dentro das quatro linhas, 
Como em jogo um tem que 
vencer, o Bananal levou a 
melhor. 

O Diretor do time , Tostão 
afirmou a reportagem do 
Jornal Capital . que o 
pensamento da diretoria agora 
é o quadrangular final do 
campeonato. Na quinta feira 
acontecerá o primeiro jogo 
entre Bananal x Ajuventus no 
estádio Municipal. O Diretor 
disse ainda que os jogadores 
do Banaal a partir das 14 horas 
de quinta feira , entrarão em 
regime de concentração na 
Cidade de Governador Edson 
Lobão e só virão a Imperatriz , 
uma hora antes do jogo. 

Lòue Jornal Capital 721 

Assine 
2506 
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Condicionador 7.500 BTUs 
R$ 494,0017 l7>/<7 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 

~ a 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 106,50 

NA COMPRA Dtf ^ ^ a ^ 15 PEÇAS 

OUALdÜER PRODUTO VOnSUl^ 

DE BRINDE UMiltAIXA DE CERVEJA 
24LOK6NECK 

Fogão Essencial Next 
R$ 163,0017 K/5/17 OU 
1+23 Mensais de 

12 20 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 35,15 

Cônsul^ 

' Mesa Inox 
' Botões embutidos 
' Prateleiras do forno 

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

25 PECAS 

TV 20" Cores 
R$ 329,001/ vista ou 
1+11 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

38 00 rr 

Of/i+4 CHEQUES DE 72,50 

m 

: 

&■< 
'ÍS: 
my 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
■ TV :VHF,UHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 

20 PECAS 

Vídeo Cassete 
k$ 299/0017 visto OU 
1+11 Mensais de 

TOSHIBA 

34,5o 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 66,00 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
■ Inton^Câes em Português/Inglês ■ VHF/ÜHhJCATV 
' T racking automátiJC _ 
' Limpeza automática • TirTiSf 
' 100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 20 PECAS 

mm smcim 

f 

TV 14" Cores 
R$ 269,0017 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

PH/LCO 
r» coum out so * mico faz pra voei 

19. 90 
/ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 58,00 

PHILCO 

m» j 

18 PECAS 

Estante de aço 
R$ 37,0017 vista ou 
1+11 Mensais de 

r|^3q 
L iPANDIN J— • MOVQS CE ACO» 

' 6 Prateleiras W _J CL Q LU 

A 

Í   
r 

"is w 

Oí/i+4 CHEQUES DE R$ 7,98 30 PEÇAS 

Esteira 
R$ 259,00(7 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 

ri 

CÔLOI 

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 (1+23) juros de 6% a.m 12X (1 + 11) juros de 6 e 6,5% 
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 direito de não vender no atacado, Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro. 
Internet: htto:/l www.lllinni nnm hr 
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"Devan" é assassinado 

com um tiro de revolver 

Elemento é morto com um tiro na cabeça no bairro Bom Sucesso 

JORNAL CAPITAL 

A delegada Vânia de 
Oliveira Rodrigues Barros, 
teve um plantão bastante 
agitado no último sábado (18) 
quando o Plantão Central da 
Delegacia Regional 
(Delegacia de Roubos e 
Furtos) foi bastante 
solicitado. 

Por volta das 22h30, 
daquela noite a delegada, teve 
conhecimento através de um 
telefonema anônimo que no 
bairro Bom Sucesso, havia 
ocorrido um crime de 
homicídio. A delegada 
acompanhada dos agentes 
Simião, Carlos Sérgio e 
Regina chegaram no local 
minutos depois, quando 
confirmaram a veracidade da 
denúncia. 

O elemento Ildevan, 
conhecido pela alcunha de 
"Devan" foi assassinado com 
um tiro de revolver calibre 38. 
O crime ocorreu na Rua 7 de 
setembro, por volta das 22h00, 
no local ninguém quis falar 
sobre o assunto. Abala 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 

■ Violência 

3MNW«*c'N 

Io '.v- • 

Delegacia do 
queima roupa acertou com 
facilidade a vitima. 

O corpo foi levado para a 
Funerária Perpetuo Socorro, 
onde somente no dia seguinte 
foi entregue para família. 

Acertos de conta 
A equipe de agentes e a 

delegada Vânia de Oliveira 
Rodrigues, em um rápida 
conversa com a reportagem 
deste noticioso acreditam que 

Primeiro DP agitada neste fínal de semana 
o homicídio deve ter sido por 
motivos de acertos de conta. 
"Devan" como era conhecido 
no sub-mundo, tinha várias 
passagens pelas delegacias de 
Polícia de Imperatriz. 

Quadrilha do Fred 
Na manhã de ontem surgiu 

informações que "Ildevan" era 
ligado a quadrilha do perigoso 
elemento Frede, que 
atormentou as Policias Militar 

e Civil a cerca de dois anos. 
Fred, que acabou sendo preso 
numa operação realizada em 
conjunto pelos órgão de 
segurança de Imperãtrizy de 
acordo com informações esta 
foragido da Penitenciária 
Agrícola de Pedrinhas. Até o 
fechamento desta edição a 
polícia civil ainda não tinha 
pistas de quem teria 
assassinado "Devan". 

Braçal leva quatro 

tiros no Bacuri 

Elemento se recusou a pagar uma conta e acabou sendo morto dentro de um bar 

Uma dicurssão acabou em 
sangue e morte no bairro 
Bacuri. 

A vítima Leonardo Alves da 
Silva, 2fi anos de idade, de 
acordo com várias testemunhas 
teria ingerido bastante bebida 
alcoólica e se recusado de pagar 
as despesas. 

O crime ocorreu por volta 
das 19h00, quando Leonardo se 
encontrava no interior de um 
bar de propriedade de Antonio 
Ferreira de Oliveira, 
maranhense, casado, filho de 
(pai já falecido) e Rosa Ferreira 
Souza, (autor do crime). 

A origem do assassinato de 
acordo com várias testemunhas 
que se encontravam no interior 
do bar, ocorreu quando o 
proprietário do bar teria feito a 
cobrança das cervejas que 
vítima teria ingerido na 
companhia de amigos. 

Leonardo, teria chegado no 
bar desde das primeiras horas 

do último domingo, onde estava 
demonstrando muita 

Embriagado, Leonardo, 
teria se negado a pagar as 
despezas, chamando o dono 
do bar de "Ladrão" em 

inquietação, incomodando encontravam no interior 
inclusive pessoas que se daquele báf. 

seguida sacando de uma faca 
tipo peixeira. Ao perceber que 
Leonardo estava mal 
intencionado, e que iria mata-lo, 

Antonio Ferreira, sacou de um 
revolver calibre 38, e detonou 
quatro tiros contra Leonardo 
que caiu agonizando. 

1 Deverá se 

O acusado Antonio 
Ferreira de Oliveira, casado, 
39 anos de idade, residia na 
Rua D. Pedro II, 1224, (local 
onde trabalha) no bairro do 

|Bacuri. Após ^ crime e!e 

evadiu-se do local tomando 
rumo ignorado, devendo Se 
apresentar com um advogado 
após sair do flagrante. A 
família do acusado disse a 
reportagem que Antônio 

queria apenas receber o 
dinheiro das cervejas 
consumidas pela vítima, e 
que ele só o matou porque 
ele tentou lhe acertar cora 
uma faca. 

Como a ocorrência 
também aconteceu no plantão 
da Delegada Vânia, na manhã 
de ontem ela fez um relatório 

completo das ocorrências 
registradas (constando) o 
assassinato de Leonardo e 
encaminhou ao cartório da 

Delegacia Regional de Polícia. 
Todas as investigações no 
sentido de capturar o acusado 
foram iniciadas. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Arrombamenté'* 
José Farias da Silva, 

maranhense, solteiro, 
residente na rua Godofredo 
Viana, esteve na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
elementos desconhecidos 
visitaram sua residência na 
tarde da última sexta-feita. De 
acordo com o comunicante os 
larápios conseguiram 
arrombar a tranca da porta 
dos fundos da casa e do 
interior da mesma levou vários 
objetos. 

Perda 
de documentos II 

Arnaldo de Assis Oliveira, 
maranhense, casado, 
mecânico, residente na Rua 
Henrique Dias- Bcuri -■ 
também esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido na tarde desta 
última sexta-feira. 

Perda 
de documentos II 

Gilvan .Saraiva de Oliveira, 
maranhense, residente no 
Parque Anhanguera- 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. Fato este ocorrido 
na na manhã deste último 
sábado, quando segundo o 
comunicante trafegava pela 
Avenida Bernardo Sayão. 

Perda 
de documentos III 

Arnaldo Alencar da Silva, 
piauiense, solteiro, residente 
na rua Alagoas - bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, sendo, 
C.P.F, Título Eleitoral e outros. 

PC 
O trabalho que vem sem 

sendo desempenhado pelo 
Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu, "no caso Zé 
Bonfin" vem sendo bastante 
elogiado pela população. A 
única mágoa fica por conta dos 
jornalista que cobre o dia-dia 
da Polícia Civil local que 

durante todos estes dias ficou 
a ver-návios. 

Mistérios 
Os fatos que foram 

noticiados na imprensa local 
foram repassados pela 
imprensa da capital do 
estado, onde os dois 
acusados se encontram. A 
prisão José Ribamar Bomfim. 
e de do agenciador Geraldo 
João da Silva foi um trabalho 
da Polícia Civil local e da 
Polinter de Roraima. Zé 
Bomfin tinha residência fixa 
em Boa Vista- Roraima, onde 
de lá, segundo a Policia Civil 
ele comandava o crime 
organizado. 

Acusado 
Conhecido no sub mundo 

da pislulagein, o hoincin 
mais procurado pela justiça 
maranhense, estava com 
prisão preventiva decretada 
desde de,16 de março de 95, 
pelo juiz da 1" Vara Criminal 
do Fórum Henrique De La 
Rocquc Dr. Gervásio 
Protásio dos Santos Júnior. 

No último contato da 
reportagen com o delegado 
Regional de Imperatriz, Dr. 
João Luciano de Abreu Matos 
Júnior, Zé Bomfim foi 
enquadro no art.157- 
Paragrafo 2" - por porte ilegal 
de armas, e Art. 288- 
Paragrafo 3fi - Formação de 
quadrilha. 

Mistérios II 
A transferência de Zé 

Bomfim. para Imperatriz, 
onde deverar sentar 
novamente no banco dos 
réus ainda esta sendo 
mistério.Ele chegou em São 
Luis, na manhã da última 
quinta-feira (16). onde 
deveria em seguida embarcá- 
para a região tocantina, 
após ser ouvido retornar para 
a Capital do Estado para 
cumprir o restante da pena. 
De acordo com informações 
chegadas a redação deste 
noticioso o delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu 
desembarca hoje em 
Imperatriz. 

PLANTAO POLICIAL 

Terça-feira, 21/10/97 

1° Distrito Agentes 

Delegado LoIÓ, Euzébio, 

Reginaldo Nunes 
Urbano o Euctes 

Escrivão Perito 

Francisco Barbosa 

Comissário Telefone de Plantão 

Wallace 720" 1403 

PHOTO PINH6R0 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Ímperatriz-Maranhão 

Fone: 

121-7090 


