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Papa João Paulo II chega hoje ao 

Brasil para visita de cinco dias 

Campanha 

Agiotas 

cobram 

dívidas 

Os agiotas estão pra 
deixar os prefeitos da região 
Tocanlina malucos. 

O dinheiro tomado como 
■'ipréstimos na época da 

c. Jianha poderar complicar 
o futuro das novas unidades. 

Os agiotas que não 
perdoam chegam até dormir 
na porta dos prefeitos. 

Como toda regra tem sua 
exerção, tem prefeitos que 
dormem tranqüilos e 
administram com respeito a 
confiança do seu povo. 
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João Pmilv U chega hoje ao Piasilpara encontro com íamxUai 

O Papa João Paulo II 
desembarca logo mais no 
aeroporto Internacional do Rio 
de Janeiro, depois de sua 
chegada, o pontífice, de papa- 
móvel fará um passeio pelas ruas 
da cidade. 

Ainda hoje, o maior líder 
religioso do mundo, se reúne 
com autoridades católicas. 

Na agenda do sucessor de 
Pedro, há uma reserva de tempo 
para descanço. 

Esta é terceira visita de João 
Paulo 11 ao Brasil.O objetivo de 
sua vinda, é para presidir o 
Encontro Mundial das Famílias. 

A escolha do Rio de Janeiro 
para sediar o encontro, reforça 
o apoio do pontífice à parte do 
clero brasileiro que defende 
uma igreja concetrada na 
hierarquia c distante da política. 

Entre os expoentes do grupo 
no país estão o cardeal do Rio de 
Janeiro Dom Eugênio Sales e o 
presidente da CNBB- 
Conferênda Nacional dos Bisix)s 
do Brasil, Dom Lucas Moreira 
Neves.Todos os detalhes sobre 
a visita de João Paulo 11 ao Brasil, 
você confere na Página 1-2 
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Bancadas na câmara 

sofrem alterações 

Dólar Comercial 
Compra  R$1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

 RS 1,125 

 R$ 1,135 
Dólar Turismo 
Compra  ;— 1.080 
Dólar Turismo 
Venda    R$ 1.110 
Ouro (g) 
Venda   

O PMDB- Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro, passa a ser o partido 
com maior bancada no 
I jegislat ivr > Municipal. 

A mudança foi o resultado das 

■ Solidariedade 

recentes filiações de Antonio 
Pimentel, Arnaldo Alencar e 
Ribamar Milhomem. 

Conheça o ponto de vista do 
prefeito lldon Marques sobre o 
assunto na Página 1 -4 

PC evita fuga 

de assaltantes 

Primeira dama abre 

Feira da Pechincha 

R$ 11.36 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 
URr 
Valor 1 R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  R$120.00 
Salário Família 
Valor 

() grupo de Voluntárias realiza 
durante o dia dehoje na praça de 
Fátima, a primeira Feira da 
Pechincha. 

Idealizado com o objetivo de 
juntar forças na busca de 

soluções para os problemas dos 
mais carentes, o evento contará 
com a participação da primeira 
dama Shirley Marques, 
presidente da entidade. 
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R$ 7,66 Sáude apresenta relatório 

sobre vacinação mensal 
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Polícia prende assaltantes em flagrante 

Numa ação rápida a equipe 
do delegado da Roubos e Furtos 
Dr. Reginaldo Nunes, agentes 
Francisco Carlos, Euzébio e 
Fudes conseguiram prender os 
três homens acusados de 
assaltar a Polos-Loteria- 
localizadana Simplício Moreira 
próximo a praça de Fatima. 

O assalto ocorreu por volta 
das I3h00 desta quarta-feira 
quando os elementos chegaram 
na casa lotérica armados de 
revolver, escopeta e espingarda 
tipo escopeta. 
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A Secretaria de Saúde do 
Municii )io de Imi kmatriz acaba de 
divulgar o relatório do número de 
vacinas aplicadas durante o mês 
de setembro. 

Segundo os dados, nos 
Postos e Centros de Saúde 
foram aplicadas um total de 
12.7.% doses. 
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Sociedade em 

Expressão 
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PSL garante apoio 

a Roseana Sarney 

Com diretórios em 70% dos Social Liberal adere aonome da 
municípios maranhenses e se governadora Roseana Sarney 
articulando para estruturar-se para o pleito de 98. 
nasSl novas unidades.o Partido Página 1-6 

LIF terá nova 

diretoria só em 98 

Foi prorrogado até 31 de atualmente é dirigida pelo do Campeonatc^Amador 97, 
dezembro a atual junta desportistaJoséArthurMoura apoia a permanência da 
governativa da LIF- Liga dos Santos (Couraça). diretoria. 
Imi KTatrizense de Futebol que () Marília Futebol Clube líder Página 1-10 

Gôncavo e Gonvexo 
Informes 

Página 1 -3 Página 1-7 
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Roberto Oliveira 

O Papa no 

A escolha do Rio para sediar 
a terceira visita de João Paulo 
II ao Brasil reforça o apoio do 
pontífice à parle do clero 
brasileiro que defende uma 
igreja centrada na hierarquia e 
distante da política. Entre os 
expoentes do grupo no país 
estão o cardeal do Rio de 
Janeiro, Dom Eugênio Salles, 
e o presidente da CNBB 
(Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil |, Dom Lucas 
Moreira Neves. São hoje os 
cardeais brasileiros com maior 
influencia junto ao papa. Nos 
bastidores da CNBB, Dom 
Eugênio ê apontado como o 
homem de confiança de João 
Paulo II no Brasil. As 
principais decisões sobre o 
país tomadas no Vaticano são 
discutidas com o cardeal. Dom 
Eugênio Sales ajudou João 
Paulo II a combater os dois 
problemas básicos que o papa 
identificou na igreja brasileira 
ao assumir o cargo, em 1978. 1 

1- a forte influencia da 
teologia da libertação, que 
ameaçaria a igreja. No 
Vaticano, essa teologia, tida 

como conceituadamente 
marxista, é tachada de Cavalo 
de Tróia do Macxismo da 
igreja; ' 

2- a excessiva autonomia dos 
grupos de leigos. Esse 
fenômeno se refletia 
principalmente nas Ceb's 
(Comunidade Eclesiais de 
Base). ()s jargões das ceb's um 
novo jeito de ser igreja e a igreja 
que st* fez povo, eram 
interpretados pelo Vaticano 
como a possibilidade da 
existência de uma igreja sem 
padres. 

O combate de João Paulo II, 
ao que via como ameaça, 
acentuou as divisões entre o 
chamado clero progressista e 
conservador. Basicamente, os 
progressistas acreditam que a 
religião deve servir como 
motor de mudanças sociais. Os 
conservadores priorizam os 
aspectos espirituais. 

A nomeação sistemáticas 
de bispos do chamado clero 
conservador, permitiu que 
Dom Lucas Moreira Neves, ex- 
assessor do papa entre 78 e 87 
no Vaticano, fosse eleito 
presidente da CNBB. Em 21) 
anos. foi a primeira vitória de 
um conservador na entidade. 

Desde que assumiu, o papa 
vem priorizando a indicação de 

liii: 
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Fiéis liberais recebem hoje Papa 

conservador. 

conservadores. Foram 
nomeados 1(12 bispos, de um 
total de 280. 

Dos cinco cardeais 
brasileiros o mais alto nível na 
hierarquia eclesiástica depois 
do papa, 2 foram indicados por 
João Paulo II . Dom Lucas foi 
elevado a cardeal de Salvador, 
e Dom José Freire Ealcão, a 
cardeal de Brasília, em 88. São 
expoente do clero ultra 
conservador. 

Os outros três cardeais, D. 
Aluísio (Aparecida) D. Paulo 
Evaristo Anis (São Paulo) e 
Dom Eugênio Sales (Rio de 
Janeiro), foram indicados por 
Paulo (i0. 

Dom Paulo e Dom Eugênio 
já chegaram a idade de 
aposentadoria compulsória, e 
devem ser substituídos no 

inicio de 98. 
O atual papa, também 

nomeou no Brasil. :>2 dos 
arcebispos, | bispos que 
ocupam dioceses mais 
importantes como as de 
capitais, e cidades mais 
importantes do país). 

Ainda este mês, o papa 
deverá nomear mais 13 
cardeais para completar os 120 
que compõem o consistório, 
(assembléia que elege o papa). 
Má a possibilidade de dois 
serem brasileiros. 

Gastos com a visita atingem 
7.4 milhões. 

Com a chegada hoje.de sua 
santidade ao Rio, os 
organizadores da visita 
conseguiram fechar o 
orçamento. previsto 
inicialmente em 7.2 milhões. 

até o final da tarde de ontem, 
apenas 5,8 milhões estavam em 
poder dos organizadores, o 
restante somente foi repassado 
a meia noite de hoje, pela 
emissoras de TV, GLOBO E 
BANDEIRANTE , dinheiro 
arrecadado com a venda de 
quatro cotas das emissoras 
responsáveis em cobrir a visita, 
do total arrecadado, 3 milhões 
são doação em dinheiro feita 
por empresas. Cerca de 520 mil 
desse total foram doados com 
base na lei Rouanet que permite 
dedução no imposto de renda 
de quem fez doações. Outros 
2,8 milhões vieram na forma de 
doação de equipamentos e 
serviços. 

A arquidiocese prevê 
arrecadar ainda cerca de 500 
mil com a venda de produtos 
licenciados, como boné e 
camiseta 

De todos os eventos previsto 
na visita do papa ao Rio. o mais 
caro será a festa do Maracanã. 
O custo previsto para o 
encontro mundial do papa com 
as famílias é de 2,2 milhões. A 
missa que o papa celebrará no 
domingo pela manhã no aterro 
do Mamengo custará cerca de 
1.5 milhões. 

Os custos da viagem do 
papa, e de sua comitiva e o 
esquema de segurança ficam a 
cargo do governo federal, já 
que João Paulo II e um chefe 
de estado. 

do Papa 
A autoridade máxima da 

igreja católica. ficará 

hospedado em uma casa 
particular, com lodo o serviçc 
feito por sua própria comitiva 
apenas os serviços gerais, será 
feito por pessoas indicadas pela 
diocese, e a segurança qut 
ficará a cargo do exercito 
marinha, policia federal. ( 
policia militar. O papa, irá st 
deslocar para os seus 
compromissos en 
helicópteros. 

Agenda do 

Papa 
Dia-2, o papa chega a Ri< 

pelo aeroporto internacional, < 
faz um passeio de Papa-móve 
pelas ruas da cidade, o restanh 
do dia, será reservado par; 
encontros com autoridade 
católicas e descanso. 

Dia-3, Não ter; 
compromissos públicos nen 
utilizará o papa móvel, as 71 
celebra missa em particular, na 
capela da residência d< 
Sumaré, as lOh, encontro com 
o presidente Elk no Ralácic 
das laranjeiras, as 17h. cheg; 
ao Rio Centro, onde acontece*» 
cong ress<) Teológico 1 'ast oral. 

Dia-4 as 9h o papa celebra 
na Catedral Metropolitana, para 
3000 |)essoas, entre mendingos 
meninos de* rua. moradores d; 
rua, padres, freiras 
seminaristas. bispos ( 
sacerdotes. Aparlir das 17 horas 
participa do encontro numdia 
do papa com as famílias. 

Dia-5 participa de uma miss - 
campal no aterro do Mamei'*, 
direcionado a toda a popula | 
e p( ir volta dãs 17;30h, en ibarca 
tlfijV^lh1 a-Hpnvc s id ê n c i a d( 
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Novas adesões fortalecem PMDB 

Dentre os novos filiados estão médicos, jornalistas, empresários, líderes populares, professores, o deputado estadual 

Milton Lopes e os vereadores Antonio Fimentel, Arnaldo Alencar e Ribamar Milhomem 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

É preciso 
crescer 

Os países da América 
Latina precisam crescar mais 
que cinco por cento ao ano 
para absorver a mào-de-obra 
que entra anualmente no 
mercado. 

A declaração foi feita pelo 
gerente do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Michel 
Candessú, que se prepara 
para a reunião anual do Fundo 
c Ranço Mundial, em Ilong 
Kong. 

Concurso 
Público 

As provas para o Concurso 
Público da Prefeitura de 
Imperatriz serão realizadas 
neste domingo, em diversos 
pontos da cidade. Um deles, 
por exemplo, é o Campus II 
^ Universidade Federal do 

vranhão (UFMA). no 
r entro da cidade. 

Lembrando 
chacina 

A chacina da Candelária 
vai ser lembrada durante a 
visita do Papajoão Paulo II ao 
Rio de Janeiro, em outubro 
vindouro. 

Reforma 
da Previdência 

Está prevista para terça- 
feira que vem a apreciação, 
em primeiro turno, da 
emenda constitucional da 
reforma da Previdência 
Social. 

Desde ontem, os líderes do 
Verno estão se dedicando 

integralmente a a|irovação da 
proposta. 

Fàitre os temas polêmicos 
está a criação de regras 
próprias para aposentadorias 
dos magistrados. 

CPI do trabalho 
infantil 

A CPI do trabalho infantil, 
presidida pela senadora 
Marluce Pinto (PMDB-PR) se 
reuniu para ouvir exposição 
da secretária de Assistência 
Social do Ministério da 
Previdência, Lúcia Vânia 

Abrão costa. 
No mesmo horário, a 

Comissão Especial do 
Desenvolvimento Econômio > 
e Social da Amazônia, 
presidida pelo senador Nabor 
Júnior (PMDB-AC), realiza 
reunião para discutir a agenda 
dos trabalhos,bem como para 
estabelecer as diligências que 
a comissão fará e escolher os 
nomes dos próximos 
depoentes. 

A Comissão de 
Contituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) presidida 
pelo senador Bernardo 
Cabral (PFL-AM), reuniu-se 
para apreciar extensa pauta, 
onde figura proposta de 
imenda à Constituição do 
senador José ígnácio F erreira 
(PSDB-ES) que dispõe sobre 
o tratamento tributário 
dispensado aos produtos 
integrantes da cesta básica;e 
outra, do senador José 
Fogaça (PMDB-RS), que 
torna o voto facultativo. 

Assentamento 
entusiasma 

O senador Flaviano Melo 
(PMDB-AC) destacou os 
benefícios proporcionados 
aos parceleiros acentados 
pelo Intuito Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) lio interior do 
Acre, com o trabalho de 
parceria desenvolvido entre 
o órgão e diversas 
prefeituras e o governo do 
estado, além do apoio do 
governo federal por meios de 
cartas de crédito. Ele 
participou de solenidades de 
entrega dessas cartas em 
quatro municípios acreanos, 
que beneficiaram 490 
parceleiros com a 
distribuição de 811 mil reais. 

A carta de crédito, 
explicou Flaviano, é um 
apoio fundamental para a 
fixição do homem em sua 
terra.No primeiro e segundo 
anos, o parceleiro recebe 
recursos para sobreviver, 
preparar sua terra e sua 
habitação. Apartir do 
terceiro ano, esse apoio se 
transforma em crédito rural 
para o desenvolvimento de 
sua atividade econômica. 

Lanchonete MC 6RUNU'S 
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IMP€RflTRIZ - MRRRNHRO 

Imperatriz - Se já era 
considerada a maior legenda do 
Estado e do País, na cidade 
mais importante do interior 
maranhense o PMDB (Partido 
do Movimento Democrático 
Brasileiro) não poderia 
continuar fugindo ã regra. 
Eleito com quase 35 mil votos, 
pelo PMDB. o prefeito Ildon 
Marques recebeu do Diretório 
Regional a Comissão 
Organizadora Provisória da 
sigla e tomou, como primeira 
providência — por meio do 
interventor da sigla, Raimundo 
Carvalho Costa Polegada —, a 
reorganização política e 
administrativa do Diretório 
Municipal. Terça-feira, 30, 
durante recepção calorosa 
realizada na nova sede (rua 
Benedito Leite — Centro), o 
prefeito Ildon Marques, o 
interventor Raimundo 
Polegada, o presidente regional 
licenciado, João Alberto, e o 
presidente em exercício, Remi 
Ribeiro, abonaram as fichas de 
cerca de 50 eleitores que 
enxergam, na administração 
municipal e no novo PMDB, a 
certeza de que participar 
ativamente da política é 
saudável e traz resultados 
satisfatórios à comunidade. 

Dentre as personalidades 
que se filiaram ao PMDB, terça- 
feira, estão o deputado estadual 
Milton Dipes; os vereadores 
Antonio Pimenlel, Arnaldo 
Alencar e Ribamar Milhomem; 
os jornalistas William Marinho, 
Mari;?Leóniae Machado Neto; 
o venerável da Loja Maçónica, 
João Soares Filho; o empresário 
e presidente do Sindicato das 
Irinpresas Madeireiras da 
Região Tocantina, lido Eugênio 
Coslenaro; o secretário 
municipal da Fazenda, Edson 
Pires Araiíjo Lima; a estudante 
Célia Regina Franco Pereira; a 
vice-reitora da Universidade 
Fistadual do Maranhão, Maria 
Eline Barbosa Oliveira; o 
médico Haroldo Chagas, entre 
outros; além de líderes 
comunitários e de movimentos 
populares da cidade. 

Saúde 

l 

:'ííx:-:-xív-:oy 

Diretório Municipal comemora novas adesões ao PMDFt 
fortalecimento do os vereadores André Paulinoe Francisco Almeida. 

Rui Porão, ambos da bancada 
peemedebista; e Otair Moreira, 
da bancada petebista; o prefeito 
de Ribamar Fiquene, 
Raimundo Jorge; e os 
empresários Francisco 
Almeida e Carlos Lima. 

Feliz pela manifestação das 
pessoas presentes, o prefeito 
Ildon Marques fez questão»de 
ratificar as declarações de que 
"o PMDB toma novo rumo, 
caminha jiara o idealismo, com 
discussões democráticas 
voltadas às questões sociais e 
populares". Comentando as 
novas filiações, algumas delas 
sob a orientação do vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto e 
do deputado estadual Milton 
Lopes, o prefeito disse que se 
sente satisfeito dada a nova 
dinâmica implantada na 
legenda. "Orgulha-nos a todos 
a presença de pessoas como os 
nossos vereadores Arnaldo, 
Milhomem e Pimenlel; como a 
do médico Haroldo, que tem 
história e é um homem 
respeitado e querido na cidade; 
entre tantas outras. E é motivo 
de orgulho também 
recebermos gente de outros 
partidos, como o vereador Otair 
e o presidente do PTB, Carlos 
Lima, bem como o empresário 

Com o 
PMDB também surgiram as 
alas Feminina e Jovem, cuja 
participação no partido, em 
centros evoluídos como o é 
Imperatriz, é considerada 
fundamental para a democracia 
e para o exercício da cidadania. 
Em nome dos jovens, 
universitários ou não, Célia 
Regina parabenizou o prefeito 
Ildon Marques, por reconhecer 
ter havido mudanças 
importantes nos campos da 
educação e social em 
Imperatriz, apartir do instante 
em que passou pela 
interventoria no Município, e 
agradeceu ao vice-prefeilo pelo 
convite que fizera para que ela, 
bem como outros jovens, 
filiassem à sigla. Também da 
ala Jovem, Irineu Teles 
reclamou para o PMDB a 
presença e a participação de 
toda a juventude 
imperatrizense. "Vamos, 
juntos, nessa grande 
caminhada do PMDB, rumo às 
eleições de '98 e do ano 2.()()()", 
conclamou aos jovens. 

Da solenidade, além de 
membros e simpatizantes do 
PMDB, bem como da cúpula 
partidária no F^stado, também 
participaram o vice-prefeito de 
Imperatriz, Luiz Carlos Noleto; 

1 udo isso 
é um sinal de que as pessoas 
compreendem, acreditam e 
querem, conosco, participar 
do nosso trabalho", afirmou 
Ildon, em entrevista á 
imprensa, depois de ouvir 
pronunciamentos do vereador 
Arnaldo Alencar, dos jovens 
Célia Regina e Irineu Teles, da 
professora Fdiiie Oliveira, do 
peemedebista , histórico 
Bernardino Barbosa, do 
deputado estadual Milton 
Lopes, do vice-prefeito Luiz 
Carlos Noleto e do presidente 
licenciado do PMDB. 
deputado João Alberto de 
Sousa, que também veio a 
Imperatriz representando a 
governadora do Fistado, 
Roseana Sarney. 

"Para mim foi até uma 
surpresa essa festa de filiação, 
Tinha vindo a esta cidade para 
participar do // Encontro de 
Cooperativas da Região 
Tocantina. Mas, convidado a 
estar nessa grande festa, vejo 
que aqui esta íi seriedade, a 
honestidade, o trabalho e a 
vontade de acertar. E isso está 
acontecendo no Maranhão, 
onde o PMDB e o PFL 
caminham juntos, lado a lado. 
com o governo e o povo ", disse 
loào Alberto. 

Semus divulga relatório de vacinação 

A Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus), através de seu 
Departamento de Programas 
lísiieciais-Setor de Imunização, 
divulgou esta semana o relatório 
do número de vacinações 
aplicadas durante todo o mês de 
setembro, nos Centros e Postos 
de Saúde de Imperatriz. De 
acordo com os dados 
divulgados. 12.756 doses de 
vacinas foram aplicadas. 

Segundo Maria das Graças 
Bezerra, chefe do Setor de 
Imunização, a população está 
cada vez mais consciente de que 
prevenir é melhor do que tomar 
remédios, e adverte para que as 
pessoas continuem procurando 
os postos em busca das vacinas. 

Atualmente, a Zona Urbana 
d( Imperatriz conta com um 

VACINAS NUMERO DF, ATENDIMENTOS • 
Contra Paralisia Infantil (Sabin) 2.608 doses 

Contra Tétano, Dilteria e Coqueluche (D.PT) 1.628 doses 

Contra Sarampo (V.C.S) 2.305 doses 

Contr a Tuberculose (B.C.G) 1.728 doses 

Contra Tétano e Difteria (DT dupla adulto) 3.183 doses 

Contra Raiva Humana (ARH) 146 doses 

B.C.G Comum para Hanseníase 567 doses 

Vitamina "A"" 591 doses 

número seis Centros de Saúde, 
distribuídos nos mais diversos 
bairros da cidade como; Três 
Poderes, Nova Imperatriz, Santa 
Rita, Vila Redenção e Vila Nova, 
além do Centro de Saúde 
Cumaru, localizado no centro. 
Em todos eles. a comunidade 

pode encontrar diferentes tipos 
de atendimentos como 
ambulatorial. maternidade e 
vacinação. 

Quatro postos estão 
distribuídos na Zona Rural, 
incluindo os povoados de; Olho 
(Tagua dos Martírios. 

Coquelândia, Camaçari e Lagoa 
Verde. 

Veja o quadro de vacinas 
distribuídos nos postos e 

Centros de Saúde 
Contra Paralisia Infantil 

(Sabin) 2.608 doses 
Contra Tétano, Difteria e 

Coqueluche (D.PT) 
1.628 doses Contra Sarampo 
(V.C.S) 2.305 doses 

C( intra Tuberculose (B. C. G) 
1.728 doses 

Contra Tétano e Difteria 
(DT 

Dupla adulto) 3.18 3 
doses Contra Raiva Humana 
(ARH) 

146 doses 
B.C.G Comum para 

Hanseníase 567 doses 
Vitamina "A" 591 doses 

TCI 
TCI 

c 
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 aue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

Amanhã alé 24:00 horas 
termina o prazo para 
filiações partidárias, o 
Cidadão que pretende ser 
candidato a algum cargo 
eletivo, além do domicilio 
eleitoral, deve se filiar em 
qualquer agremiação 
partidária para 
posteriormente tentar uma 
vaga de candidato na 
convensão do partido. Os 

parlamentares com mandato 
mudam de partido , muitos 
não co n cor em a nada, 
soménte para apoiar os 
caciques. Aqui em Imperatriz 
, dois Vereadores até o 
momento pularam de galho, 
Vereador Arnaldo Alencar 
ingressou . no PMDB 
juntamente com o Vereador 
Antonio Pimentel, ambos 
passam a apoiar de uma forma 
mais direta o Prefeito Ildon 
Marques, que recentemente 
dominou a sigla mais forte do 
País, aqui em Imperatriz. Por 
outro lado alguns 
empresários já começam a se 
entusiasmar com a 
possibilidade de serem 
candidatos, Francisco 
Almeida, que foi Gerente do 
Armazém Paraíba por muitos 
anos, conhecido na cidade 
como Chico do Paraíba, que 
atualmente tem uma Loja de 
Moveis e Fdetrodomésticos 
denominada Lojas Brasil, 
recebeu um aceno do PFL. 
juntamente com o Empresário 
Vilson Maia. com o virtual 
crescimento do Fànpresário 
lidou Marques (Liliane) na 
Política, é provável que 

tenhamos pelo menos um 
empresário forte concorendo 
uma vaga para a Assembléia 
Legislativa ou para a Camara 
Federal. Os Empresários, 
Profissionais Liberais e 
Evangélicos a cada eleição , se 
constituem uma ameaça para 
os Políticos de careira. Na 
eleição do ano que vem, a 
renovação a nível de 
Parlamento deve sofrer uma 
mudança de mais de 50%. O 
Povo, lamentável mente já não 
acredita mais nos Políticos 
liara - quedistas , que só 
aparecem de 4 em 4 anos. 

FHC X CG 

Talvez tenhamos no ano 
que vem, a disputa mais 
acirrada para o cargo de 
Presidente da República. O 
Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, candidato 
a reeleição (confirmado) está 
preocupado com o 
crescimento político do ex 
Ministro Ciro Gomes, embora 
tenha usado a mídia para dizer 
o contrário, que não tem medo 
de bicho-papão. Ciro Gomes 
que recentemente filiou-se ao 

PPS - Partido Popular 
Socialista, que tem como 
presidente o competente 
Senador Roberto Freire 
(Pernanbuco) já está 
percorrendo todo o País, 
mesmo sem contar com o 
total apoio das esquerdas, 
Ciro com sua juventude, 
entusiasmo e determinação 
está conseguindo se infiltrar 
em algumas alas não radicais 
da chamada esquerda. O que 
deve atrapanhar o ex Ministro 
é o número muito alto de 
candidatos que irão com 
certeza participar desta 
eleição. Nomes tidos como 
certo, Luis Inácio Lula da 
Silva (PT) , Itamar Franco 
(PMDB) , Eneas Carneiro ( 
PRONA), Ciro Gomes (PPS) 
, Eernando Henrique Cardoso 
(PSD) . sem contar com os 
candidatos de aluguel dos 
partidos pequenos. Na nossa 
modesta opinião, na qualidade 
de analista político, se 
Fernando Henrique não 
conseguir se eleger no 
primeiro turno, a sua situação 
vai ficar difícil, aí teremos a 
união completa das esquerdas, 
em torno de Ciro (/ornes. 

Entre Linhas 

Neste final de semana acontece no vizinho Município de 
Balsas o In. Congresso de Vereadores do Sul do Maranhão 
(Avesma). O Presidente Vereador joel Costa está ultimando 
os preparativos, é já conta com palestrantes importantes do 
inundo político, o Congresso acontece na sede da AABB, 

O Cavalo de Aço continua com sua diretoria indefinida, 
duas chapas aparecem, umacom Juslíno Filho e joão Maltioli 
como vice, cm outra aparaece o Empresário Sebastião Régis, 
enquanto não houver a famosa união de valores, o nosso 
dme vai continuar sendo Cavalo de Pau, ao invés de Cavalo 
de Aço. 

Padre Raimundo já forneceu para a imprensa a 
programação das Festividades de Santa Terezapávila, quwe 
começa nesta Segunda Feira e vai até o dia 15, segundo o 
Pároco não deve faltar o saboroso Pato no Tucupi, com o 
Tucupi vindo direto de Belém do Pará. o Pato já se tornou 
tradicional, também nos festejos de Santa Tererza. a colonia 
Paraense radicada em Imperatriz, agradece. 

Comercio de Fitas Piratas continua intenso em nossa 
cidade, quem mais sofre com isso, são os nossos artistas 
locais, como Chiquinho França. Euis Carlos Dias, Erasmo 
Dibel, Celim Galhãcs. Wilson Zara. entre outros. 

Vereador Walmir Magalhães, continua com seu trabalho 
tranqüilo na Camara Municipal, está aguardando os 
acontecimentos políticos para se decidir quem vai apoiar nas 
próximas MeiçoOs. 

PMDB tem maior bancada na Câmara 

Mudanças provocam alterações nas bancadas do Poder Legislativo local p 

Prefeito Ildon diz que vê a Câmara como um todo, e não individualmente 

As recentes filiações 
de Antonio Pimentel, 
Arnaldo Alencar c 
Ribamar Milhomem 
deram ao PMDB o status 
de possuir, desde então, a 
maior bancada na Câmara 
de Vereadores de 
Imperariz. 

Pimentel e Arnaldo 
pertenciam ao PEL, antes 
detentor da maior 
bancada, com quatro 
parlamentares, e Ribamar 
Milhomem. ao PSB, agora 
sem represei!talividade 
na Câmara. 

O outro vereador eleito 
por essa legenda, 
Simplício Zuza, o trocou 
pelo PPS. 

Além dos três novos, o 
quadro p e e m e d e b i s t a 
conta com Rui Porão, 
suplente que assumiu no 
lugar da vereadora Sofia 
Oliveira, licenciada para a 
Secretaria do 
D e s e n v o 1 v i m e n l o 

ü 
■ 

Ildon Marques: " Prefiro raciocinar como um todo, e não só num partido' 

Comunitário 
e André Pau 

e do Trabalho, 
lino. 

Atualmente, a segunda 
maior bancada na Câmara 

pertence ao PSDB. que 
mantém cm suas hostes os 

vereadores C arliuhos 
Amorim, Adhemar de 
Ereitas e ^Trajano Neto, 
este último eleito 
recentemente presidente 
do Diretório Municipal. 

O PEE, que t inha a maior 
bancada até o filial do 
setembro, é agora a 
terceira — com os 
v c r v a d ores Ari m a t é i a 
Pessoa e Mary de Pinho; ao 
lado do PTB, que mantém 
Otair Moreira e o 
presidente da Câmara, 
Vai mir Izídio; e do PPB, 
com Raimundo Costa e joão 
Macedo. 

No grupo dos pequenos 
partidos, além tio PPS, que 
liliou Simplício Zuza, estão 
o PSD. de Walmir 
Magalhães; o PSE, de 
Raimunda Angélica; o PT. 
de Valdinar Barros; e o 
PRP, de Joel Costa. Esses 
partidos, ao que consta, 
mantém suas respectivas 
bancadas sem mudanças. 

Consenso de idéias 
Mesmo sendo 

considerado o maior 
líder do PMDB na Região 
Tocanlina. o prefeito 
Ildon Marques diz que 
prefere ver a Câmara 
como um todo. 

"Acho bom o fato de 
termos uma boa bancada. 
Mas, na Câmara, prefiro 
raciocinar como um todo. 
e não só num partido"', 
disse. 

O prefeito defende qm 
haja. acima dos partidos, 
um consenso de idéias 

"\lais imporlante do 
qiu a cor parlidaria e 
discutir o que é bom para 
Imperatriz. 

Nisso, temos sido 
felizes, porque nossos 
vereadores olham o 
propósito, o que se 
pretende na direção tio 
povo e assim têm apoiado 
e aprovado", concluiu o 
prefeito. 
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Parceria garante geração de empregos 

Com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador serão viabilizados empregos nas 

áreas de produção e difusão cultural. 

;®í: 

« 

» 

P.ira Emílui Fernandes, profissionais devem refletir sobre princípios 

Os Ministério da Culltira edo 
trabalho, em parceria com 
secretárias de Cultura c 
trabalhos dos estados, vão 
executar programa de 

treinamento e qualificação de 
trabalhadores na área da cultura 
para gerar mais empregos. 

Com recursos dó Fundo de 
Amparo ao trabalhador (FA O e 

no âmbito do plano nacional de 
Educação Profissional ( 
I'LAN FOR), as secretarias 
estaduais, poderão organizar 
cursos para formação técnicas 

de trabalhadores nas áreas de 
produção, difusão cultural, 
preservação da memória e 
patrimônio (restauradores), 
bibliotecários, cenógrafos, 
figurinistas, iluminadores, 
montadores, roleiristas, 
diagramadores, revisores, quais, 
animadores, conservadores e 
para especialização de 
professores nessas áreas. 

As secretarias de Cultura e 
órgãos vinculados ao Ministério 
da Cultura, têm o prazo até o dia 
30 de novembro para apresentar 
projetos que serão incluídos, se 
aprovados, no orçamento de 
1998 do FAX . fundo pela 
contribuição sobre a folha de 
pagamento c faturamento das 
empresas. Os projetos 
apresentados poderão ser 
incluídos nos Planos Estaduais 
de Qualificação( PEQs) c vão 
contar com o apoio de 
universidades, agências de 
informação profissional (Senai e 
Senac). sindicatos, movimentos 
sociais e da Escola Nacional de 
Administração publica, para o 
treinamento de servidores. 

Na mesma sessão a senadora 
Emília Fernandes (PDT-RS) 
defendeu o estabelecimento de 
uma política de educação no 
trânsito, como forma de "evitar 
tragédias que ceifam vidas, 
causando dor e sofrimento". Ao 
lembrar do acidente que tirou a 
vida da princesa Diane, enfatizou 
que a alta velocidade, a direção 
perigosa e, possivelmente, a 
ingestão de álcool por parte do 
motorista são fatores que 
poderiam ter sido evitados. 

-Esse terrível acontecimento 
nos leva ao debate sobre a 
im|X)rtância do comprimento às 
leis de trânsito, da adoração de 
inibidores de velocidade e de 
medidas mais severas, tanto 
como para motoristas como 
para pedestres - entâtizou. 

Emília também discutiu a 
parcela de responsabilidade da 
imprensa sensacionalista na 
morte da princesa de Gales. A 
senadora questionou os 
aspectos éticos e humanos 
desse trabalho, "fundamentado 
no escândalo, no desrespeito às 
pessoas e no lucro". 

Na sua opinião, além (fo 
exemplo de determinação, 
solidariedade, espírito 
humanitário e apoio a causas 
sociais deixado por Diana essa 
tragédia servirá para que 
profissionais de imprensa 
reflitam sobre os "verdadeiros 
princípios e objetivos que 
devem mover a ação do dia-a- 
dia de cada um". 

Em aparte, a senadora 
Benedita da Silva (PT-RJ) 
afirmou que a "princesa do 
povo" não merecia ter sido 
perseguida como foi e propôs 
uma reflexão sobre o exercício 
profissional da imprensa e o 
diretor à privacidade. 

O senador Eduardo Suplicy 
( PT-SP ) também pediu a 
palavra e léz consideração a 
respeito das precauções que os 
órgãos de imprensa devem ter 
ao ligar com os direitos 
individuais do cidadão. Em 
apoio a Emília, o senador 
Casildo Maldener (PMDB-SC) 
destacou a humildade de Diana 
que, a seu ver, levou o poder 
para o povo. 

■ afeteira reafirma candidatura ao governo do Estado 

O senador espera consolidar a união entre as esquerdas do Maranhão 
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Cafeteira, confiança no apoio da esquerda 
O senador Epitácio Afonso Cafeteira terminou por com o atual prefeito de São 

Pereira Cafeteira, de 78 anos 
distribuiu a imprensa um 
documento em que afirma 
seu interesse de concorrer 
ao governo do Estado. 

O senador lembra a sua 
trajetória política, critica as 
oposições que não estarão ao 
lado e rebate às críticas dos 
que acham que está velho 
para aproximar-se dos 80 anos. 

A assessor ia de Cafeteira, 
havia convidado os jornalistas 
para uma entrevista, mas só 
que isso não aconteceu, por 
que curiosamente, o senador 
não quis responder a 
nenhuma pergunta alegando 
que iria viajar e que nada mais 
linha a declarar. 

embarcar de voltã a Brasília 
sem que tivesse respondido 
as perguntas da imprensa, e 
esta atitude resultou em 
criticas a pessoa do senador. 

Epitácio Cafeteira, apesar 
de ver a oposição do 
Maranhão divida e sem lhe 
manifestar apoio, diz sentir-se 
confiante na disputa eleitoral 
do próximo ano "será a 
oportunidade de vencer a 
oligarquia Sarney" disse ele 
recentemente, ressaltando a 
importância da união das 
esquerdas no Estado. 

A assessoria de Cafeteira 
de forma não oficial, informou 
que o interesse do senador a 
princípio é formar uma aliança 

Luís, Jackson Lago, em quem 
ver uma grande liderança 
política na capital e também do 
interior. Os termos para a 
aliança entre Cafeteira e 
Jackson, ainda não foram 
definidos, assim como não foi 
definido a formação desta 
coligação que pretende unir 
forças para derrotar o grupo 
da governadora Roseana 
Sarney, que já confirmou sua 
presença na eleição de 98, 
quando tentará a reeleição. 

O senador por diversas 
vezes tem cobrado obras do 
governo da atual governadora 
do Estado, para ele, "existe 
hoje mais propagandas do que 
serviço". 

v 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Assistência Social 

Prefeito encerra trabalhos da 

I Conferência Municipal 

Foram eleitos delegados que irão representar 

Imperatriz na II Conferência Estadual em novembro 

No final da tarde desta terça- linul da t 
feira (30), o prefeito Ildon 
Marques encerrou 
solenemente a I Conferência 
Municipal de Assistência Social, 
que aconteceu durante os dias 
29 e 30 de setembro, no Centro 
Pastoral da Igreja de Santa 
Teresa. João Alberto, 
secretário de Governo do 
Estado, e Remi Ribeiro, 
presidente em exercício do 
PMDB, estavam presentes 
acompanhando o prefeito. 
Representantes de várias 
entidades da cidade 
participaram desses dias de 
debates sobre as principais 
dificuldades enfrentadas no 

campo social. 
O encontro foi uma preparação 

para a // Conferência Estadual de 
Assistência Social a ser realizado 
em São Luís, no mês de 
novembro. 

O secretário João Alberto falou 
aos presentes dos motivos de sua 
Vinda a Imperatriz. Ele veio 
vistoriar as obras do Governo 
Estadual em parceria com o 
Governo Municipal na cidade. O 
secretário elogiou o trabalho do 
prefeito de Imperatriz. 
"Considero Ildon Marques um 
bom prefeito, um homem 
trabalhador. Imperatriz contém 
uma qualidade toda especial 
dentro dos parâmetros que o 

Governo do Estado deseja", 
complementou. 

O prefeito Ildon Marques 
comentou . a mudança 
contínua que Imperatriz 
passa a cada dia e frisou que 
o mais importante é abrir 
caminhos para o exercício 
pleno da cidadania. "Isto que 
vocês estão fazendo hoje, é 
asfaltar caminhos para as 
mentes andarem. Vocês 
estão cuidando da peça. da 
parte mais importante da 
sociedade, que é a sua 
gente", o prefeito dirigiu 
estas palavras aos 
participantes da 
Conferência. 
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Conferência Municipal de Assistência Social supera expectativas 

"A cidade não é do prefeito, 
a cidade não é do governador, 
nem do secretário, nós somos 
gestores, mais nada do que 
isso, mas as decisões que temos 
que tomar. elas têm que vir do 
anseio da nossa comunidade", 
disse. 

Nós temos que governar 
com os nossos olhos, com a 
nossa face, dirigida e voltada 
para a comunidade, voltada 
para o povo", explicou Ildon 
Marques aos líderes de 
entidades sociais, que 
estiveram presentes na 
Conferência. "E eu tenho 

certeza que encontraremos 
soluções para os problemas mais 
graves de nosso município", 
encerrou. 

Conferência Estadual 
Antes do encerramento, 

aconteceu a eleição dos 
delegados, que irão representar 
Imperatriz na // Conferência 
Estadual de Assistência Social. 

Representando a comunidade 
civil foi eleita a líder comunitária 
Edileuza Caetana Frazão. 
Caetana, como é popularmente 
conhecida, faz parte do Centro 
Comunitário de Apoio da Vila 
Cafeteira. 

O secretário municipal da 
Fazenda, Edson Lima foi, 
também, eleito delegado 
para representar Imperatriz 
na II Conferência. 

Do Conselho Municipal 
Comunitário, foram eleitas 
como delegadas Fátima 
Avelino, subsecretária do 
Desenvolvi m e n I o 
Comunitário e do Trabalho, 
e Atiusled Souza Gomes. 
"Isto é um sonho e eu me 
sinto feliz em representar 
vocês", disse emocionada 
Fátima Avelino aos 
participantes. 

PSL trabalha reeleição de Roseana 

Organizado em mais de 70% das cidades e se 

articulando nas 81 novas unidades 

Com diretórios organizados 
em mais de 70% dos municípios 
maranhenses,o PSL -Partido 
Social Liberal, prepara-se para 
formar formar uma sigfinicativa 
bancada na Asembléia 
Legislativa do Estado nas 
eleições de 98 e adianta que 
fará alinaça com o PFL- Partido 
da Frente Liberal na formação 
de uma chapa 
majoritáriasvisando a reeleição 
da governadora Roseana 
Sarney. "Ela está fazendo um 
bom trabalho e patenteou um 
novo conceito de governar de 
forma séria e transparente, 
preocupada em dotar o 

Maranhão de toda a infra- 
estrutura necessária ã 
consolidação do seu 
desenvolvimento, mas també, 
sensíveis às questões sociais"- 
justifica o exponte maior do 
partido no Estado e secretário 
geral da agremiação, deputado 
Nan Sousa. Ele lamenta, no 
entanto.que seu grupo |K)lítico não 
tenha ainda o que ele chama de 
"um candidato natural ecom [íerfíl 
ideaLpara disputar a vaga deixada 
no Senado Federal, com, a saída do 
senador Cafeteira (PPH) que 
termina o mandato e será 
candidato ao governo. 

Na opinião de Nan Sousa, "o 

ideal mesmo"seria o nome do 
ex-presidente e atual senador 
pelo Amapá, José Sarney 
(PMDB), caso existisse a 
possibilidade de mudar o seu 
domicílio eleitoral para o 
Maranhão. "O presidente 
Sarney é incontestavelmente 
uma forte liderança nacional 
e regional e isto intervere no 
contexto local. Com ele. 
certamente, teríamos um 
"passeio" na reeleição da 
g o v e r n a d o r a 
Roseana.Porque um bom 
candidato a senador reforça 
muito a chapa majoritária"- 
disse ele. 

Ficou rácli dizer; enfim sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, fri^obar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Joào Estrada Branco 

Qtye saudade 
0 programa Mirante 

Nacional já foi bem melhor 
quando podíamos contar 
com a voz mais que 
maravilhosa, de Shirley uma 
pessoa que mudou a maneira 
de fazer MPB , hoje ele está 
bom, mais a seleção musical 
repett1 muito, e mistura 
músicas românticas com 
música popular brasileira, o 
que somente derruba o 
programa, cuidado pessoal 
para não caí o nível. 

Por onde anda 
Estamos com saudade da 

brilhante comunicação de Diana 
(Miveira, onde anda essa figura 
maravilhosa, estamos com 
saudade garota. 

A cegonha 
Deve está chegando por aí o 

primeiro herdeiro de Rita Maria, 
ela está muito,feliz com a 
chegada de seu primeiro 
herdeiro, e logo após o parto, 
Ritinha deverá tirar três meses 

de férias para cuidar da prole, 
saúde para você e o bebê . 

Daniel, na ativa 
M u it( > boa atuação de Daniel 

Sousa a frente do Sindijori, a 
participação do radialista 
somente1 melhorando a cada dia, 
e esperamos em breve ter você 
escrevendo com agente 

Jornalismo 
informatizado 

Nossa querida Regina 
Santana, tem agora mais um 
recurso para desempenha bem 
seu papel, o departamento de 
jornalismo de sua emissora está 
totalmente informatizado, e em 
breve, promete está ligada a 
Internet, o que dar uma 
melhorada no nível de trabalho 
dos profissionais, embora a 
apresentação de Vida! Moreno 

ainda deixar um pouco a desejar, u iri grande comunicador. 

Na era da pedra. 
Enquanto a mirante tem 

modernidade demais, acó-irmã, 
Rádio Imperatriz parece ter 
parado no tempo, por lá a coisa 
ainda está a base da máquina de 
escrever, e diga-se de passagem 
ainda não são eletrônicas, no 
entanto, o 890, ainda é o melhor 
jornal de rádio da região, graça 
a doação do sangue do pessoal 
do jornalismo, parabéns rapaz. 

Pau pra toda obra 
Não se contesta o talento do 

comunicador Amaral Reis e a 
cada dia ele apronta mais 
façanha, alem de um grande 
imitador de velhos, ainda dar um 
show na apresentação de jornal, 
e atrae as galinhas com seu jeito 
jovem de comunicar, isso sim ê 

Encontra-se 
desaparecido. 

Um colega de comunicação 
está fora de área a alguns dias, e 
estamos sentindo a falta do 
mesmo, o pessoal aqui da 
redação está pensando em 
acionar o serviço de buscas, pois 
não temos noticia de seu 
paradeiro. 

Elton Miranda. 
O rapaz está se saindo muito 

bem no departamento de 
jornalismo da terra Fm, alem de 
comunicar bem, ele ainda usa 
uma maneira dinâmica e direta 
de transmitir a noticia com 
imparcialidade e com um tom 
álegre, alem de comandar um 
programa nas noites onde obtém 
bons índices de audiência, pra 

quem até bem pouco tempo 
estava engatinhando, esse 
garoto está pronto para vôos 
mais altos. 

lone Brandão 

Acompanhei o trabalho 
dessa garota ainda quando 
estava tentando uma vaga 
como repórter na Rádio 
Nativa, e hoje posso ver essa 
menina dando o recado com 
total competência nas tardes 
de sábado na mesma 
emissora, e fiquei assim muito 
feliz ix)r ver que quem iniciou 
timidamente não oferecendo 
muito, está hoje 
conquistando seu espaço, 
principalmente numa hora em 
quê o rádio necessita tanto de 
uma voz feminina de peso, 
parabéns lone. Sucesso. 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

Aries If 
Gêmeos 

l hna nova fase começa na 
«sua vida a partir de agora, 
.novimendo de forma 
satisfatória sua vida 
sentimental. 

A Lua entra em harmonia 
com o signo oposto ao seu, 
permitindo que você se mostre 
uma pessoa capaz de fazer 
alianças para alcançar metas. 

Leão 

Riu tão e a Lua agora 
energizam você, acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dão excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Touro 

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona um período excelente 
para você cultivar as relações 
pessoais. 

Sagitário Aquário 

Câncer 

O trânsito da Lua pelo 
signo anterior ao seu deixa 
seu organismo muito mais 
vulnerável aos desgastes, 
portanto, poupe-se. 

As emanações que a Lua 
envia ao ponto culminante do 
seu céu natal assinalam dias em 
que você poderá dar vazão ao 
seu lado mais batalhador. 

Virgem 

Sua necessidade de mudar, 
st1 renovar e romper com tudo 
está sendo reforçada pelos 
astros, que inclusive tornam 
você mais consciente. 

ÍTl 

Os bons fluidos da Lua 
atingem em cheio o seu signo 
através de Plutão, anunciando 
dias em que você vai revelar 
suas potencialidades 

Escorpião Capricórnio 

Urano anda provocando 
certo nervosismo em você, que 
deverá relaxar e manter a 
calma, evitando explodir por 
bobagens. 

Os astros aconselham você 
a não alimentar expectativas 
demais em relação aos amigos 
e anão st1 jogar impulsivamente 
em projetos. 

✓VW 
XVW 

As vibrações arrevesadas 
de Vênus aconselham vocc 
a manter o espírito prático < 
a não exigir demais de si n< 
ambiente profissional. 

P Q Peixes 

Plutão e a Lua prometem 
um dia produtivo e bom para 
você se concentrar com 
sucesso nos assuntos 
profissionais. 

TV TV 
Canal Canal CRC Capital Cana 

Canal 

05:00 Igreja da Graça 
00:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:!)0 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:20 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
10:00 Supermarket 
,10:30 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 ( i nc sl ;tr 
00:30 Jornal da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 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 -1'1 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2;' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:3)0 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

TV 

Difusora 

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 FamíHa 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 
22:4.) Ç urvas Perigosas (Serie) 
23:45 Jornal tio SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do ! 
01:50 Perfil 

Canal^Q Mirante 

Não forneceu programação 

TV 

Nativa 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

Canal 

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 Ediçãb 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 

TV 

Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 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 Jucá Kforuri 
22:00 Suj >er Sessão 
00:00 Fim th1 Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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O médico Horácio Luiz , sua 

esposa Socorro e o filho Júnior 
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Roseane Vicentini (TV Difusora) Raí Silva 

(Rádio Marconi) e Osvaldo Filho (TV Tropical) 
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Um time de belas representantes 

da beleza açailandense 

I 
i» 

■ 

Celso Lago, Maria Eline, César Henrique, Aríete 

Cutrin, Sidney Figueredo e Vete Botelho 

•íSií 

ií 

" 

1 
. 

Paulo Roberto, secretário 

de Administração 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAuRE 

Chico 

VElho 
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Capitai 

Social 

Linda Veloso 

(Soua súoesso |oi o sKovv da Banda 

yV\o0L\í|loos Lves+e |inol cie semoLvo. CZ-aniou ooma uma 

0^oucle uumero cie pessoos ejue ec~\ícom uo |opi'*ó e 

clIverficom-se o+e o cio clio. SVc^oi^o só uos resf< v 

opi voivlíTr ía proxioAo promo<-õo cio "expL* l+ C lei Io 

Silveiroy pue só uos sKows cx^^o^cAufes 

'ponná c 'Pnocâído- (faAíícvt 

;V\íiio udAt i proino<cc~\o cie L ludo Veloso e ^]i\ssc^rc^ (SeiA jueliv i/ 

uesfe sex+o-|eiiAí \ (omoulxã)/ uo Resfc xuroufe cio People, uóo 

peroo»va/ iipue pom 721-6572 e 721-0373 e eoujipme suo 

p^ese^cA. ^Ve»nos eom o d \uupo l^orcó ^Vlorneu+os 

s4it(x aatnaí 

Quem oucío ex'^lucío eKorme e elepóuein é uosso 

cAUAlpo A^Axrleue Bopcjesy pue clepois cie ler pcASsodo 

| cjuus clicAS em uma S>po em BoHcAleeev voltou cao ut^sso 

e< [ xlvio eKeio cie elxorme e e ^eI\2 cio vicio eom o 

uovo A^isuol. CJsso e óom clemcAÍs. 

'Panafícrtà a você/ 

Queco ues+e esporo pcxdíAÓeuieod o empdesódio 

Ze^iuKo (y\poio ^ólas), pue +roeou ele ielcAele ei Io 30, 

ulfimex +ed^o-|eldcAy eom eedfeeo reeeóeu KodAeuexpem 

ele exmiejos e |omillcAdes. (S uós cAejui elo ^Sopi+exl iíxmóém 

elesejoirAOs mil |elieleloeles pelo ejrouele elofex. 

filCOtíCa faítf 

(SdicAUçcA |eiy c eou+eufe uso ióiosy delópios e óeulos 

I o de.s elos C 3 ie cas yVlolex. Bdo i no ç.cx o f o elos os dios. 

Timbldo BKoplup, oveuielo Bodpivol IBuKeido e 

<So I ç ot loo. 
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y\ simpó+ieo Tel<cA Veloso oo lodo elo belo eosol 

Rubens e LS puoudo pdes+igiodom ca L-iudo |es+o ele 

e.osonAeu+o ele Leouoddo e yAuo Tedezo. 
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^ ox> ckr ^om Hwtfofe 

sucesso nesfe uifimo domingo o 

PVogdamo Idomingo jAIegde/ div-efo 

do Hoineddio C?cife Qlube ofdoves 

da "Rede "Recodd/ XV QapIfaL yMo 

comando o apdesenfadon <S-onod 

Padias. ^ as escolas que abdidam 

É pdógdama ^odam ^onas "Ribeido-;- e 

Sao 3os^ Ri bom a d, sendo a 

& vencedora. 

O conpo de ^urchAos basfanfe 

simpático fodmado pof Pdancisco 

Brasil/ o ve^eado^ Rui Podao, 

Pen^ei^a/ Kaiiussia/ Linda Veloso 

-'e Wussam. 
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y\ejtvi um flosb dos judoelos elo PonAÍugo yAleode/ 

Koti ussio/ Ruiy Liueloy Pdouelseo Bdosil e yJusscAdo 

T-Vejelfo Bldou Modp ues cao Iodo do meelieo doufod 

Llodolelo LXogos em momeu+o de +o+caI elescou+docõo 

Pueou+del e cllpuei. (Soujldo. 

'Jértiíe 

CÚnica de Çinecotogia e Obstetrícia 

Pré^Naita^ lEsteriíJidaide Co^rnjung^at- Prevenção do Câncer 
Gimiecológ-itco,. Vbèolapairos-copiiai, Vídeocolposcopiã, 

Víideohisterosóopiia. Ulltrasoniograíla. Ateinide todos os coiiwêmos. 

Rua Paraíba, 708 - Centro - Telefax - 723-2380 / 722-3795 

Dr. Amélio Marques 
CRM.MA. 3055 

Dr". Cristina Célia 
CRM MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2919 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA l ORD 97. 

* PREÇOS PRÜMÜCÍ0N;\IS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECLAIS 

* CüNSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 g Fone: (09H) 722-2122 F^\: (098) 721-2666 
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Francisco do Vaile 

Agiotas 
Os agiotas estão pra 

deixar os prefeitos da 
região t oean tina 
malucos. O dinlieiro 
tomado como 
empréstimo na época da 
campanha poderá 
complicar, o futuro das 
novas unidades. Os 
agiotas que não perdoam 
chegam até dormir na 
porta dos prefeitos. 
Como Ioda regra tem sua 
exerçào, tem prefeitos 
que dormem tranqüilos e 
administra com respeito 
a confiança do seu povo. 

vários presentes para os 
velhinhos. 

Segurança 
O comandante da geral 

da Policia Militar do Estado, 
coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos voltou a 
região tocantina para 
anunciar a "Operação 
Maranhão". O projeto do 
comandante da Polícia 
Militar do Estado é fazer 
uma limpeza geral nos 
bandidos que agindo nas 
cidades do interior do 
estado. 

investigações. Ontem a PC 
conseguiu prender três 
assaltantes que tomaram 
cerca de 2 mil reais da casa 
lotérica Polos- Lotos, 
situada na Simplício 
Moreira - Praça de Fátima. 

E por 
falar 

Em povo, o prefeito 
Sálvio Dino vem 
desenvolvendo um 
brilhante trabalho na 
vizinha cidade de João 
Lisboa. Com uma 
administração voltada 
para o progresso da 
cidade, Sálvio e seu 
secretariado vem 
mostrando como se 
administra um 
mu nicípio. 

Regina 
Mota 

Assaltos II 
Os três elementos 

estavam em uma Parati de 
placas de Brasília e foram 
perseguidos pela Polícia 
Militar e Civil. 

De acordo com os 
agentes policiais os três 
elementos estavam armados 
de revolver, pistola e 
espingarda tipo escopeta. 

A cantora Evangélica 
Regina Mota, deverá se 
apresentar nos próximos 
dias em Imperatriz e região 
tocantina. Regina, que tem 
três CDs lançados, dois em 
Português e um em 
Espanhol vem de uma turnê 
pela Europa e está 
acertando todos detalhes 
para se apresentar no dia OS 
no temido central da 
Assembléia de Deus em 
João Lisboa. 

Primeira 
Dama 

A Primeira Dama do 
município de João 
Lisboa, lolete Dino, não 
deixou passar em branco 
o dia do idoso. Mesmo 
atrasado. fazemos 
questão de registrar a 
atenção dada para 
aqueles que já nos deram 
uma atenção toda 
especial. lolete Dino, 
através de sua secretaria 
(SOLICIT) distribuiu 

Apoio 
() prefeito daquela cidade 

disse a reportagem deste 
matutino que o evento terá 
o apoio total da prefeitura 
"Tudo que for para o bem do 
nosso povo, iremos apoiar, 
no nosso governo não 
fazemos politicagem" disse 
Sálvio Dino. 

Assaltos 
A Polícia Civil de 

Imperatriz vem 
conseguindo êxito era suas 

Deu na Imprensa 

O vereador André Paulino continua fazendo sua parte 
na Câmara Municipal de imperatriz. \ ários projetos foram 
apresentados na Câmara Municipal ao longo destes 
primeiros meses de governo. Devido o vereador ser o 
oposição a atual administração os requerimentos são 
engavetados ou não recebem nem a aprovação dos 
companheiros. Fatos como estes acabam manchando a 
política local. Pelo visto somente o requerimento 
solicitando a conclusão da Mane Garrincha esta em 
andamento. Acorda Brasil. 

^SÊÊIIÊÊI 
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FMF 
O presidente da 

Federação Maranhense de 
Futebol Alberto Ferreira 
ainda não sabe quem é a 
nova diretoria do Cavalo de 
Aço. Enquanto isso as duas 
chapas concorrentes 
continuam afirmando ser os 
novos diretores do "Mais 
Querido". O presidente da 
Federação Maranhense de 
Futebol continua perdido no 
tempo. « 

CBF 
Enquanto isso a 

Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) - continua 
exigindo do dirigente 
federacionista a conclusão 
do Campeonato 
Maranhense de 97, que por 
enquanto tem o Cavalo de 
Aço como o campeão da 
chave do interior. 

Caso não haja o restante 
do Campeonato. Imperatriz 
e Gaxiense estão na Copa do 
Brasil do ano que vem. 
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Gutemberg, aniversariante da semana, leitor do Jornal Capital, 

Ondas Curtas 

® Edvaldo Cardoso... 

® Continua itinerante, mais do que nunca 

® E as pedradas. 

® As pedradas que não machucam! 

® Só o bolso... 

® Gutemberg... 

® Aniversariante da semana 

® E o bicho. 

® Apa...Apa...Apa 

® CarlinhosAmorim... 

® Outro vereador peso pesado... 

® Arnaldo Alencar... 

® Sai ou não sai, a deputado estadual? 

® Chico "Brasil" vem com força total. 

® Este é gente nossa! 

® De quem o Cavalo, de quem é o Cavalo... 

® Ele quer nos morder...! 

® De quem é o Cavalo? 

® Cadê o operador da Capital? 

® Tomou doriu.... 

® Tomou doriu 

® Tomou doriu!!!!!! 

/ 

Hare-Ku: 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

-' 

Carpinteiros 

Auxiliar de 

contabilidade 

Montador de 

c.-fí. • 
w 

Os Fan*c»s X 5 mInhtws 
Gosfo - O #*er>scrc#or 

moveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado de 

carpintária 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Arnaldo Alencar, Pimentel e Ribamar Milhomcm. 

Mercado- 

fincvncelro- 

PoupANÇA 

Hoje 1,12% 

Amanha 1,13% 

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

UFír (FeJeraI) 

Outubro/97  R$0 9108 

UrFí (MUNÍcipAl) 

C ..tubro/97 R$09,11 

UFr (EstaòuaI) 

()uiubro 97 RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97   RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo RS 1,13 

* Turismo RS 1,11 

* Comercial RS 1,09 

Cotações de 01.10.97 

Ouro 

O mama na abertura da BM&F do dia 01.10.97 

RS .59 

SaLárío Mínímo 

Outubro/97 R$.120,00 

SaLárío FamíLía 

Setembro/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Presenças 

PMDB Faz Festa para 

RECEbER NOVOS FilÍAdoS 

Dando por inaugurada a nova sede provisória do Diretório 
Municipal na rua Benedito Hute, 1070 (723-3907), as lideranças 
maiores do PMDB estadual tiveram em Imperatriz para, na 
última terça-feira, 30/9, promover uma verdadeira festa de 
filiações de novos membros, entre os quais três vereadores 
oriundos do PFL (Arnaldo Alencar. Pimentel e Ribamar 
Milhomem), o deputado estadual Milton Lopes (ex-PTB) e nada 
mais que sete médicos, entre outros de uma extensa lista 
composta ainda por empresários, profissionais liberais, 
professores, estudantes e lideranças comunitárias/dispostos a 
lutar pelo crescimento do partido na região, com destaque 
também para as alas masculina e feminina que ganham novo 
impulso nessa nova fase do PMDB imperatrizense. 

CoiVipOSÍçÃO dA MESA 

A mesa dos trabalhos foi composta pelo presidente estadual 
(licenciado) e atual secretário de Governo, João Alberto de 
Sousa, representando também a governadora Roseana Sarney; 
pelo presidente em exercício, Remi Ribeiro; pelo prefeito lldon 
Marques de Sousa; pelo vice-prefeito Luiz Carlos Noleto; pelo 
deputado Milton Lopes; pelo presidente da Comissão Provisória 
do PMDB Municipal. Raimundo Polegada; e pelos vereadores 

A festa de recadastramento de antigos membros e de novos 
filiados do PMDB, contou também com a participação de vários 
secretários entre eles Sérgio Macedo (Governo); Alair Chaves 
(Indústriae Comércio); Marquinhos (Desenvolvimento); Oliveira 
(Planejamento); Vereadora Sofia (Desenvolvimento Comunitário): 
Jurivê Macedo (Procuradoria) e Edson Lima (Fazenda). Entre 
tantos outros presentes, a exemplo do vereador Rui do Porão 
(PMDB); dos petebistas Carlos Lima (presidente) e Otair Moreira 
(vereador); do Roberto Cassimiro Dias, diretor da Liliani o marido 
da secretária e vereadora Sofias Dias; do prefeito Raimundo Jorge, 
de Ribamar Fiquene; e de peemedebistas da velha guarda, como 
Bernardino Barbosa, Joàozinho, Zé Rita. Aguiar (sec. adjunto da 
Fazenda), Cláudio Roberto, entre tantos outros. 

Novos FíLíacIos 

JaÍRO EXpliCA 

Humor 

A mocinha: 

- Devagar, amor, é a minha 

primeira vez! 

O mocinho precipitado: 

- Seria a minha primeira... vês? 

(P layboy/Set/9 6). 

Aníversaríantes 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getulio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

traça um quadro do funcionamento do sistema de saúde que 
brevemente deverá ser municipalizado. 

Ele que, também estará recebendo este colunista hoje ou 
amanhã. 

Vale conferir. 

CooMÍqAsp 

A Cooperativa dos Garimpeiros encerra amanhã, o 
recadastramento iniciado no dia 3 de agosto. 

O vice-presidente da entidade, Chico Erneste, avisa que não 
haverá novo prazo. 

Quem não recadastrar, terá que recorre à Justiça para provar 
que faz parte da Coomigasp e ainda sonhar com o dinheiro que 
está retido na Caixa Econômica Federal. 

A taxa de recadastramento custa R$ 4,00. 

Lista parcial dos novos filiados do PMDB imperatrizenses: 
Chafi Braide Júnior (publicitário); Genildo dos Santos Silva; 
llaroldo Cristóvão Chaves (médico); José de Sousa Mendonça 
(médico); Elizabete Maria de Sousa; Jairo Soeiro Casanova (sub- 
secretário estadual da Saúde na região); Edson P. de Araújo Lima 
(sec. da Fazenda); Alzeni Rios Matos; Ronaldo Tomaz Aquino 
(médico): Célia Regina Franco Pereira (filha de Cláudio Roberto, 
academia de Administração/lIEMA, falou pela Ala Jovem 
feminina): Maria de Diurdes Pereira Silva; vereador José de 
Ribamar C. Milhomem (ex-PFL); Leonardo de Sousa Lima; 
Euclides Antônio Vieira; Matias llonório de Lima; Joaquim 
Machado Neto (colunista do Jornal Capital); Willian Marinho (C) 
Progresso): Maria Leónia (O Estado do Maranhão); Roberto 
Veloso Oliveira; Joey Jacson Vieira; Djelma da Silva Guimarães 
(empresária); Anne Kaline Guimarães Gama; Maria do Rosário 
UM te; Maria do Socorro Silva Braga (médica); Eliane Quaresma 
Cangussú (médica); vereador Pimentel; vereador Arnaldo Alencar 
(médico); Marta lone Almeida dos Santos; Atiusled Sousa Gomes: 
vanilda Chaves Lima; João Soares Filho; Aroldo Alves de Sousa; 
Ricieri Cisto Vera Rosi; lido Eugênio Costenaro (l^aminadora 
Paraná); Sérgio Antônio Mesquita; Nissirlane Leal Fialho: José 
Jâuio (Hiveira; Mmberto dos Santos Brito; Ari Pinho (empresário); 
Professora Eliane Oliveira (vice-Reitora/lJEMA): Aúrilene de 
Jesus Sousa da Silva (filha de Bernardino Barbosa): Joelma Batista 
(sec. do Presidente Polegada); e Geraldo Matias UMte (func. 
público). 

Oportunamente, publicaremos os demais filiados. 

mmmm ■ mmrnm 

O médico Jairo Soeiro Casanova, que assumiu recentemente 
a sub-secretaria estadual de Saúde na região, fala hoje no 
programa "Cidade Agora", (8h) do companheiro José Filho, e 

Destaque também hoje para o empresário lido 
Eugênio Costenaro (Laminadora Paraná), que 
participou recentemente em Paragominas, como 
presidente do Sindimir, do II Encontro das 
Empresas Madeireiras Reflorestadoras e na noite 
de terça-feira, 30/9, tornou-se um dos mais novos 
membros do PMDB, assinando a sua ficha de 
filiação a convite do industrial e atuai secretário 
de Indústria, Comércio e dos Serviços do 
Município, Alair Chaves Miranda. 'Estou 
entrando para o PMDB como um simples soldado 
do partido, sem pretensões políticas", destacou 
á coluna o industrial lido Eugênio Costenaro. Ele 
que aparece na foto, ao lado de outro empresário 
em destaque na região, o engenheiro Francisco 
de Sales Alencar (leia-se Hotel Advance e Conol), 
atual vice-presidente da FIEMA (Federação das 
Indústrias do Estado do Maranhão). Vale o 
registro com os parabéns também do Marwel, ao 
qual pertencem os ilustres empresários na 
qualidade de sócios especiais,e membros da 
diretoria. (Foto: Moreira Silva) 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

ító.»«»<«■ 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 
escritório, escolar, 

ÍAMUa/IAaJs bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
V_ J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal,. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Feira da pechincha acontece hoje 

Sob a coordeaação da primeira dama Shirley Marques, o evento tem o objetivo 

de juntar esforços na busca para os problemas dos mais carentes 

Está previsto para esta quinta- 
feira a realização da primeira 
Feira de Pechincha, o local será 
a praça de Fátima. 

A Feira da Pechincha, é uma 
promoção do Grupo de 
Voluntárias de Imperatriz 
formado por senhoras dos 
diversos segmentos sociais e 
que tem como presidente, a 
primeira dama do município, 
Shirley Marques. 

Um dos objetivos do grupo, 
assim como o objetivo específico 
da Feira da Pechincha, é, 
segundo a coordenação da 
entidade, conjungar esforços da 
sociedade civil e do poder 
público para a busca de soluções 
para os problemas da faixa mais 
carente da população, que por 
suas condições sócio- 
econômicas não tenham acesso 
aos meios essenciais para sua 
sobrevivência. 

A Comissão provisória 
escolhida para coordenar o 
Grupo de Voluntárias de 
Imperatriz é forma por: 

Shirley Marques - Presidente 
Vanda Raposo - Vice- 

presidente 
Fátima Avelino- lã Secretária 
Gleuza Melazo- 2a Secretária 
Maria Peixoto-1® Tesoureira 
Didima Melo - 2® Tesoureira 
A primeira Dama do 

município. Dona Shirley 
Marques, está promovendo 
reuniões constantes com as 

Ministério Público suspende licitação 

para compra de madeira no Pará 

A medida que visa coibir a devastação da fauna e da flora foi elogiada pelo 

senador do PSDB do Amazonas. .Tefferson Péres 

JORNAL CAPITAL 

m 

Shirley Marques, preside o Grupo de Voluntárias de Imperatriz 

integrantes do grupo para 
definir prioridades do Plano 
de Metas. Várias ações de 
cunho beneficente já foram 
desenvolvidas. 

A presidente da entidade, 
informou que um relatório 

será apresentado breve, 
para comprovar de que é um 
trabalho desenvolvido com o 
propósito de somar esforços 
no atendimento aos menos 
favorecidos. 

No evento desta quinta- 

feira, serão expostos a 
venda produtos como roupas, 
calçados e utensílios, os preços, 
garante a coordenação, serão 
bem populares, o que 
caracterizará a feira como uma 
pechincha. 

O senador Jeffeson Péres 
(PSDB-AM) defendeu a 
necessidade de qualquer 
iniciativa de exploração 
empresarial da floresta se 
prescedidas de componentes e 
cuidadosos estudos de impacto 
ambiental numa perspectiva 
multidisciplinar. 

A adoção desse rumo, 
segundo o senador, irá 
pressupor uma decisão política 
do governo federal de prestigiar 
e apoiar financeira e 
institucionalmente o Instituto 
Nacional de Pesquisa da 
Amazônia (INPA), "sem dúvida 
a maior e mais precioso 
respositório de dados, 
informações e conhecimentos 
científicos" sobre a região. 

Jeffeson Péres defendeu a 
importância de o governo 
federal prestar informações à 
sociedade sobre as reais 
condições dos recursos 
técnicos, materiais, financeiros e 
humanos atualmente a 
disposição do Ibama pra o 
exercício do seu papel de órgão 
normativo, executor e 

fiscalizador da política florestal 
brasileira. 

Para o senador , á primeira 
visita as razões apresentadas 
pelo governo em apoio a nova 
política florestal "fazem todo o 
sentido", já que é presciso 
refrear a escalada de devastação 
clandestina e repensar 
integralmente a estrutura de 
incentivos vigentes, para que se 
estabelaça um novo modelo 
capaz de colocar racionalidade 
produtiva a serviço da 
preservação do gigantesco 
patrimônio de biodiversidade e 
do aumento dos padrões gerais. 
de bem-estar das populações 
locais. 

Apesar dese entendimento, 
Jefferson considerou 
õportuna"a recente decisão do 
Ministério Público de sustar o 
processo licitatório inicial para 
exploração privada de madeira 
na Floresta Nacional do Tapajós, 
no Pará. Isso porque, segundo o 
senador, há um sólido conjunto 
de argumentos alternativos que, 
"se não descartam cabalemenle 
a exploração econômica do 

x:,: 
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Jefferson; "experiências mal executadas são o risco 
maior" 

patrimônio florestal da 
Amazônia, ao menos 
recomendam um exame mais 
minuncioso das condições 
efetiVas de aproveitamento". 

Entre as preocupações do 
senador está a resultante do fato 
de que a floresta amazônica é õ 
pivô de um delicado complexo 
ecossistema em equilíbrio, no 
qual 50% do suprimento da bacia 

hidrográfica provêm da 
evaporatranspiraçãodas folhas". 

-Portanto, experiências de 
exploração mal planejadas e 
executadas poderão ameaçar 
iremidiavelmente a 
sobrevivência da flora, da fauna 
e sobretudo das populações cujo 
ciclo de vida é regido i)ela i tesca 
e pela navegação naqueles rios- 
disse ele. 

Política 

Ademir luta por 

união da esquerda 

contra FHG em 98 

O senador do PSB, coclama os 

partidos de oposição a unir forças. 

Para ele, Ciro Gomes quis impor sua 

candidatura 
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A demir Andrade: 

O senador Ademir 
Andrade do. (PSB-PA) 
defendeu esta semana a 
união dos partidos de 
oposição nas eleições 
presidenciais do ano que 
vem e comunicou que tis 
pn Mdentes. desses 
partidos terão um encontro, 
para buscar alternativas para 
a disputa eleitoral com o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

-E fundamental 
percebermos que, nesse 
momento, temos 
responsabilidade imensa, 
devemos superar toda e 
qualquer dificuldade cnos 
despirmos do egoísmo de 
desejar que um 
determinado partido possa 
se considerar hegemônico 
nesse processo-disse. 

Ademir eleogiuou a 
declaração do governador 
de Pernambuco, Miguel 
Arraes, de que Ciro Gomes 
não se filiaria ao PSB por 
não ser socialista. 

O senador ressaltou que 
não é contra a filiação de 
Ciro Gomes ao partido, mas 
sim, à condição imposta a 
ser candidato à Presidência 
da República. 

-A postura de Arraes 

|||Í||:p|||: 

Wmfmm Wê 
Imposição, não '' 
corrobora nossa idéia de 
que devemos articular para 
mantermos nossa unidade 
política, mostrando que 
nosso caminho é conjunto. 
A sociedade espera que a 
oposição trate e< | 
responsabilid.ule a busca | 
uma saída política para 
enfrentar o projeto neo- 
liberal do governo 
Fernando Henrique de 
liquidação do Estado 
brasileiro, de privilégio do 
poder econômico, 
desligado dos interesses da 
população- frisou. 

Ademir Andrade 
registrou ainda o ingresso 
da ex-prefeita de São Paulo 
Luiz Erundina, ao PSB, com 
a presença de todo o 
diretório paulista do 
partido. 

"Foi um momento 
extremamente importante 
importante da nossa 
construção partidária", 
destacou.Em aparte, o 
senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP) considerou que 
para o PSB houve um 
"ganho extraordinário" com 
a filiação de Erundina, pois, 
a seu, ver, ela é uma "figura 
fantástica"e possui uma 
reconhecida postura ética. 
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Ia Vaquejada do 

Circuito 

Nacional 

SittcUeofa "Runoí de Imfr&ieifotf Realizará: 

Premiação: 20.000,00 
Período 

03 a 05.10.97 

Io Rodeio 

Espora de 

Ouro 

Período 

16 a 19.10.97 
Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

—ou pela telefone: 721-1797 — 
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Domingo Alegre 

E no BIC E na TV Capital 

Das lOhs ao meio-dia 

05 etc outuê^o- 

O desafio continuei, e o segundo 

programo vem com mais atrações 

Colégio Dorgival Pinheiro de Souza responde 

sobre o GOVERNO ILDON MARQUES 

Colégio Raimundo Soares da Cunha 

responde sobre GOVERNO ROSEANA SARNEY 

☆ ☆☆ 

Gincana 

• sportiva 

☆ ☆ ☆ 

☆ ☆☆ 

Gincana 

Cultural 

Show de 

Calouros 

☆ ☆ ☆ 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

Apresentação: 

Gonor Farias, 

Participação de uma 

equipe de repórteres 

com ilashs ao vivo 

☆ ☆☆ 

* 

DOMINGO ALEGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMPERATRIZEN SE 

JÚPITER 

{NFORMATICA 

Júpiter Informática 

SUA OPÇÃO DE ACESSO À I MT E PM ET 

Estamos frabalhando para garantir um eficiente serviço de acesso à grande rede 

mundial 

Encurte caminho 

Navegue sem tempestade 

ligue (098) 723 - 3838 

Seja um Júpiter associado 
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Alberto não aceita chapa de Justino Oliveira 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Convocação 
Zagalo ,técnico da seleção 

Brasileira divulgou a relação 
dos convocados para o jogo 
do dia 9 de Outubro em 
Belém com o Marrocos. 

Goleiros 
Taf farei 
Carlos Germano 
Laterais 
Cafú, Russo, Zé Roberto e 

Serginho 
Zagueiros 
Júnior Babiano, Gonçalves 

, Bordon 
Apoiadores 
Zé Elias, Doriva, 

Ricardinho, Emerson , 
Denilson , Juninho e Sérgio 
Manoel 

Atacantes 
Dodo, Donizete, Cristian e 

Rodrigo. 

* 
Justino 

Mas uma vez o desportista 
Justino Oliveira não 
conseguiu o seu objetivo. Ele 
levantou a bandeira para 
reativar o Cavalo de Aço e 
coloca-lo no quadrangular 
final do Campeonato 
Maranhense de Futebol. 

Justino convidou o 
empresário João Mathiolli e 
também o Deputado Estadual 
João Paiva , que aceitaram a 
fazer parte da diretoria do 
time mais querido da Cidade 
de Imperatriz. 

O Presidente da 
Federação divulgou que a 
chapa de Justino Filho estava 
irregular , e por este motivo 
não foi aceita pela EME. O 
Presidente disse ainda que 
Justino continua sendo o 
Presidente do Tecão e não 
pode dirigir dois times 
profissionais ao mesmo 
tempo. 

Sebastião 
Regis 

O Empresário já foi 
presidente do Cavalo de Aço 
e tem todo o prestígio do 
torcedor. Com a aprovação da 
chapa de Regis , ficamos 
agora na expectativa da 
formação do time para as 
disputas do quadrangular 
final do Campeonato 
Maranhense , com Moto, 
Sampaio e Caxiense. 

O Time do Imperatriz 
,ganhou chave do interior e 
tem um ponto de bonificação 
no quadrangular. 

Sebastião Regis vai ter 
correr contra o tempo para a 
formação do time. Vale 
lembrar que Sampaio e Moto 
, estão com os seus times 
bem montados. Moto foi 

desclassificado da segunda 
divisão. O Sampaio ainda 
está na terceira divisão. 

Junta 
Os dirigentes do futebol 

amador de Imperatriz , em 
reunião na terça feira 30 de 
setembro, prorrogaram a 
mandato da junta que é 
composta por Couraça , 
Edilson e Mangueira. 

A junta deu um novo 
rumo ao campeonato 
amador que está sendo 
disputado na maior 
normalidade possível. 
Couraça disse que irá ficar 
até o dia 31 de Dezembro 
novo mandato. Depois irá 
ser um expectador do 
futebol amador. Sobre 
concorrer as eleições, ele 
afirmou que é carta fora do 
baralho. 

Amador 
Dois jogos serão 

realizados hoje a noite pela 
133 Rodada. 

Tiradentes x Ajuventus 
Horário : 19 horas 
Local: estádio 

Americano x Novo 
Horizonte 

Horário: 21 horas 
Local: estádio 

Copào 
Um jogo será realizado 

hoje pela primeira fase 
Balsas x Carolina 
Local; Balsas 
Horário: 20 horas 

Domingo 05/10/97 
Balsas x Estreito 
Local: Balsas 
Horário: 16 horas 
Na terça feira as 10 horas 

, na Sede da Amsul irá 
acontecer uma reunião para 
a realização do sorteio dos 
jogos das semi finais. 

Futebol 
Futebol legal é na Capital 
Hoje quinta feira /02/10 

- ás 21 horas 
Estádio Municipal 
Americano x Novo 

Horizonte 
Narração : Renilson 

Sousa 
Comentários: Frederico 

Luiz 
Reportagens: Cloves 

Aguiar 
Colaboração : Idecy 

Vieira 
Apoio técnico : Edvaldo 

Cardoso 
Equipe da galera 

qualidade e credibilidade 

Sebastião Regis é o novo presidente do Cavalo de Aço 

O Presidente da Federação 
Maranhense de Futebol, 
Alberto Ferreira não aceitou a 
chapa de Justino Oliveira. 
Alberto afirmou que recebeu 
informações de pessoas que 
foram colocadas na chapa sem 
ser comunicadas. Mas o real 
motivo que levou o presidente 
da FMF , não aceitar Justino 
como presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz, é o fato de 
o mesmo ainda está na 
Federação como atual 
presidente do Tocantins 
Esporte Clube. 

Para dirigir o time do 
Imperatriz, Justino teria em 
primeiro lugar pedir 
afastamento da presidência do 
Tocantins. 

O Presidente da FMF , 
afirmou ainda que uma pessoa 
conforme as leis do futebol não 
pode ser presidente de dois 
times profissionais ao mesmo 
tempo. Embora um esteja 
desativado , como é o caso do 
Tecão. 

Ao mesmo em que não 

^Kiü 

Cavalo de Aço tem 
aceitou a chapa de Just ino por 
irregularidades. O Presidente 
Alberto Ferreira recebeu uma 
que tem como Presidente 
Sebastião Regis e como a 
mesma eslava legal ,com 
todos os requisitos 
devidamente preenchidos. 

presidente definido 
Não teve dúvida aprovou 
Sebastião Regis como o novo 
presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz. 

Sobre o inicio do 
Campeonato em seu segundo 
turno, Alberto afirmou que irá 
fazer um play off entre Moto e 

Sampaio para saber qual dos 
dois irá levar um ponto de 
bonificação para o 
quadrangular final. O Time do 
Imperatriz campeão do 
primeiro turno , chave do 
interior tem um ponto de 
bonificação e começará o 
quadrangular com Moto. 
Sampaio e Caxiense , com um 
ponto ganho. 

Após a aprovação de 
Sebastião Regis ,como o novo 
presidente do time do 
Imperatriz, cresce a expectativa 
por parte dos torcedores do 
Cavalo de Aço sobre a formação 
do time que irá disputar o 
Campeonato Maranhense. 
Segundo levantamento feito 
pelo deparlamenlo de esporte 
do Sisleina TucamCs de 
Comunicação , entrevistando 
cerca de 20 torcedores, a maior 
parte confia no trabalho de 
Sebastião Regis. 

O Empresário já foi 
presidente do Imperatriz e 
conduziu o time com seriedade 
e muito trabalho. 

Junta fica até 31 de Dezembro na Lig 

Dirigentes do futebol amador de Imperatriz, confiantes na 

atual administração da Lif 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz , está sendo 
disputado na maior 
normalidade possível. 

Devido o bom desempenho 
e a credibilidade da competição 
e da junta governativa que tem 
a frente Couraça , Edilson e 
Mangueira, os dirigentes do 
futebol amador, em reunião na 
noite de terça feira 30, 
aprovaram por unanimidade a 
permanência da atual 
administração do futebol elite 
da Terra do Frei e prorrogou a 
seu mandato até o dia 31 de 
Dezembro. 

O Presidente José Artuir 
Moura dos Santos, já esteve na 
frente da Lif , com um bom 
trabalho. Este o motivo dos 
dirigentes terem colocado o 
mesmo de volta a mentora 
maior do futebol da Cidade. 

Para as eleições que deverão 
acontecer em Dezembro 

i a: 
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.Couraça, Edilson e Mangueira 
estão com os seus nomes 
sondados para formarem uma 
chapa e concorrerem a 
presidência da entidade. 
Couraça afirmou que não tem 
interesse em concorrer e que 
após o seu mandato irá 
acompanhar o futebol amador 

Marília apoia junta 
.como um espectador. 

Já que estamos falando em 
eleições da Lif , já aparecem 
alguns nomes como pretensos 
candidatos. João Maurício , ex 
presidente da Lid. Funcionários 
da Embratel e diretor do 
Marília , afirmou que pode 
entrar como candidato. Outro 

nome que já está firme e tem 
prestígio por parte de vários 
desportistas é o de Salgado 
Filho. 

As eleições deste ano da 
Liga .poderá ter mais de dois 
candidatos e promete ser uma 
das mais disputadas de todos os 
tempos. 

Balsas x Carolina decide vaga 

O Copào Maranhão do Sul 
ainda não está com os times 
definidos para a segunda fase ou 
semi finais , na «lição deste ano. 
A Chave "A ", que tem Balsas, 
Estreito e Corolina ,ainda falta 
realizar dois jogos. 

Hoje quinta feira 02 /10/97 
Balsas x Carolina 
Horário: 20 horas 
D)cal; Balsas 
Domingo 
05/10/97 

Balsas recebe Carolina pela primeira fase 

Balsas x Estreito 
Local: Balsas 
Horário: 16 horas. 
O presidente da Amsul, 

prefeito de João I isboaSálvio 1 )ino 
,disse que na próxima terça feira 
dia 07 de Outubro haverá uma 
reunião com os limesclassificados 
, onde através de sorteio .definir 
as duas chaves de três . ()s times 
de cada chave, irão jogar entre si 
no sistema de ida e volta para 
definir o camix-áo das chaves que 

disputarão a final da competição. 
Sálvio Dino afirmou ainda que 

0 CamiJeonato deste ano está 
suj xrandí) as exj x-cúilivas, aj x'sar 
da situação financeira das 
1 )refeituras (la regiã< >. 

Para não ficarem sem jogai' 
sábado e domingo próximos , os 
times que estão classificados para 
a próxima fase do Copào que só 
deverá começar no dia 12 de 
Outubro , irão realizar jogos 
amistosos para dai" seqüência ao 

bom desempenho que obtiveram 
na primeira fase do Camp<x)nato. 

Na chave "A ", a única que falta 
definir a classificação é a seguinte 
:1) Estreito-5 pontos 

2) Balsas-2ixmtos 
3) Carolina-2 pontos 
()BS; ASel. de Balsas tem dois 

jogos a realizar, todos em Balsas 
cqiassaa ser ao lado de Estreito os 
dois times com chances de 
classificação a próxima fase do 
Campeonato. 
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Venha e comprove! 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 
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Fogão Essencial Next 
RS 269,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

6 Bocas 
Mesa Inox 
Tampa de vidro 
Botões embutidos 
Prale'eiras do forno com trava de segurança 
Taranüa de 1 ano 

10,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 53,00 20 PECAS 

Maq. Const. Facilita Plus 
RS Jl 9,00/7 r/>//7 ou 
1+23 Mensais de 

SINCER 

'Pontãtií 

24foo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 68,90 

Tll 

* 
■wL 

10 PECAS 

Vòcé Ênandmi 

Refrigerador 
RS 1.199,00/7 vista 
1+5 Mensais de 

OU 
Aãe/rarxcr^o#* 

199,80 

SEM JUROS 

r, 
••Lj 

05 PECAS 

Esteira Abdominal mmmm 
RS 268,00/7 vista ou 

1 caioi 
1+23 Mensais de j 

Medidor Eletrônico (k 
d as funções: f 

* Contagem de distância | 
* Velocidade Máxima 

E!y> 
i 
1 

20,oo / | 

OU 1+4 CHEQUES DE P$ 57,30 ^WMÍÍI 05 PEÇAS 

TV 14 " 
RS 269,00/7 k/>//7 ou 
1+23 Mensais de 

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

20 00 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 53,00 

JÍSÍSíkíí:: 

e: 
ííSíi 

ícce) 

Garantia de 3 anos 30 PECAS 

Conj. Som 
RS 259,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle remoto 
" Duplo deck 
* Toca discos (Vinil) 
' Entrada p/ CD 

SONY 

m 

ento 

ÉoTi 
cD ..^tchan; Brasí' 

E W&o 
úsica do 

a m 
ÊNTPe com 

oO v 
"danÇA 

so RS à vista 

30 PECAS 

19 40 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 55,90 05 PECAS 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 04/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1 +23)juros de 6% a.m. Plano cheque 5X (1 +4 )juros 

de 4% 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. 
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Casa lotérica é assaltada por três homens 

Polícia Civil e militar age rápido e consegue prende-los em flagrante 

A Polícia Civil dc Imperatriz 
conseguiu desvendar mais uma 
assalto em imperatriz. Numa 
ação rápida a equipe do 
delegado da Roubos e Furtos 
Dr. Reginaldo Nunes, agentes 
Francisco Carlos, Euzébio e 
Eudes conseguiram prender os 
três homens envolvidos no 
assalto da Polos-Loteria- 
localizada na Simplício Moreira 
próximo a praça de Fatima 

O assalto ocorreu por volta 
das 13h00 desta quarta-feira 
quando os elementos chegaram 
na casa lotérica armados de 
revolver, escopeta e espingarda 
tipo escopeta. Os marginais 
renderam os caixas e 
conseguiram levar todo o 
dinheiro arrecadado naquela 
tarde. 

Após o assalto os marginais 
fugiram em uma Parati- cor 
cinza, placas BD 2255 - Brasília- 
DF, provavelmente o veículo 
vinha sido usado em assaltos 
em outras cidades da região. 
Foram presos pela equipe do 
delegado Reginaldo Nunes, os 
elementos; Silvino Galdino da 
Silva, 32, anos de idade, Arnaldo 
da Silva e Ribamar da Silva, os 
dois últimos de acordo com as 

JORNAL CAPITAL 
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PM e PC fecham o cerco e conseguem prender assaltantes 
primeiras investigações da 
Polícia são irmãos. 

Após o assaltos os 
elementos seguiram com 
destino a estrada do arroz, onde 
foram encurralados pelaPolícia 
Militar. Por outro lado a Polícia 
Civil conseguiu fechar a saída 
de Imperatriz. Os assaltantes 
ao sentir que estavam sendo 
perseguidos pela PM acabaram 
voltando no sentido Brasília 

quando foram surpreendidos 
pelos agentes Euzébio, Loló e 
Eudes. Os três agentes mesmo 
trabalhando em uma Toyota 
sem as minimas condições de 
trafego conseguiram prender 
os assaltantes.De acordo com 
o agente Francisco Carlos, ele 
foi obrigado fechar os 
assaltantes impedindo que os 
mesmos vinhesse a fazer a 
ultrapassagem. Francisco 

Carlos disse ainda que a prisão 
do trio ocorreu as 
proximidades do Restaurante 
Parque do Recreio, onde 
provalmente os elementos já 
estavam tentando fugir pela 
Belém-Brasília. Presos em 
flagrantes eles foram levados 
para a Delegacia Regional de 
Segurança e apresentados ao 
delegado Regional Dr. Luciano 
Abreu. 

Somente 2 mil reais foram levados 

Assaltantes confirmaram a quantia roubada na casa lotérica 

De acordo com a Polícia o 
primeiro balanço do 
proprietário da casa lotérica 
Raimundo Polegada era de 7 
mil reais levados pelos 
assaltantes. Com a prisão dos 
assaltantes a Polícia consegifiu 
descobrir o valor real em 
espécie levados pelos 
assaltantes. 

O elemento Arnaldo Silva, 
apontado como articulador do 
assalto entregou aos agentes 
policiais cerca de 1.800,00 (Um 
mil e oitucentos reais) e não 
sete como tinha sido 
anunciado pelo proprietário da 
casa lotérica. O dinheiro 
recuperado foi entregue ao 
delegado Reginaldo Nunes 
que de imediato entregou a 
vítima. 

Assaltos dessa natureza 
vem ocorrendo a vários dias 
em Imperatriz. Recente foram 
assaltados duas agências 
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Comandante da PM coronel Bastos anuncia "Operação 
Maranhão " 

franqueadas dos Correios no supermercado na periferia. 
centro de Imperatriz. Na terça- 
feira os elementos da "Moto 
Vermelha" voltaram a atacar 
assaltando mais um 

Com a prisão dos três 
assaltantes a Polícia Civil 
prentende descobrir se os 
elementos tem participação 

em outros assaltos ocorridos 
em Imperatriz nos últimos 
dias. 

Ainda ontem os três 
elementos foram transferidos 
para CEREC, onde serão 
colocados a disposição da 
justiça. As armas apreendidas 
com os elementos também 
serão encaminhadas junto com 
o inquérito policial. O veículo 
Parati, cor cinza, placas BD 
2255- Brasília - encontra-se no 
pátio da Delegacia Regional, 
onde o delegado que 

acompanha o caso deverar 
deurante o dia de hoje checar 
sua procedência. 

O comandante da Polícia 
Militar do Estado coronel 
Manoel de Jesus Moreira 
Bastos anuncia "Operação 
Maranhão" no interior do 
estado para retirada de 
elementos considerados de 
alta periculosidade das ruas. 

Taxistas pedem justiça no caso Vicente 

Menor transferido para a DPCA poderá voltar as ruas mais cedo 
Os taxistas de Imperatriz 

ainda revoltados com a morte 
brutal do taxista Vicente França 
exigem justiça para o menor 
envolvido no caso. De acordo 
com as informações chegadas 
a redação deste noticioso o 
menor apreendido pela Polícia 
Civil na madrugada da última 
terça-feira poderar ser solto a 
qualquer momento pela juiza da 
vara da infância de imperatriz. 

A noticia espalhou 

rapidamente entre os 
profissionais do volante que 
acabaram ficando mais 
revoltados com a informação. 

O presidente dos taxistas, 
Joca, disse na tarde de ontem 
por ocasião de uma entrevista 
no programa Imperatriz 24 
horas que os taxistas, estão 
trabalhando paralelamente a 
Polícia Civil no caso do taxista 
Raimundo Fernandes, que 
também foi assassinado de 

forma brutal por elementos 
ainda não identificados. 

A ação dos marginais é o que • 
mais preocupa a classe no 
momento, ele citou o fato do 
elemento acusado de 
assassinar o taxista Vicente 
França ter ido ao BIC - 
Balneário Iate Clube no veículo 
da vítima e furar todo o 
bloqueio montado pela Polícia 
Militar. O menor das iniciais 
J.S., acusado de assassinar 

friamente o taxista França 
poderar ficar apenas três anos 
e meio atrás das grades, isso 
era o que estava sendo previsto 
pelos delegados que 
participaram da operação 

De acordo com o delegado 
Renê Alem ida titular da 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito pelo fato de se 
tratar de um menor a pena 
máxima é de três anos e seis 
meses. 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Perda 
de documentos 

■ Arnaldo dos Santos Silva, 
maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
Lobão comunicou que sua 
porta cédula contendo 
vários documentos 
pessoais, tais como, 
Carteira de Identidade 
Civil, Título eleitoral e 
outros. De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
quando ele trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz. 

Perda 
de documentos II 
Andréia dos Santos 

Veiga, maranhense, 
residente na Rua Ceará- 
Nova-Imperatriz, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu uma carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na tarde de ontem 
quando o queixoso 
trafegava pelo setor 
comercial. 

Perda 
de documentos III 
Djalma Dantas de 

Menezes, maranhense, 
solteiro, residente no bairro 
Bom sucesso, comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na manhã desta 
última quarta-feira quando 
a queixoso trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos IV 
Ednalva Aquino Farias, 

maranhense, casada, 
residente na Rua Henrique 
Dias - setor Rodoviário 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Identidade 
Civil. Fato ocorrido 
quando o queixosa 
retornava de um agência 
bancaria. 

Furto 
de bicicleta 

Ednaldo de Souza Viana, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua João 
Lisboa-comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Moutain bick, cor cinza, 18 
marchas. 

'Fato e/Ste ocorrido na 
tarde de ontem quando sua 
bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência 

Furto 
de bicicleta II 

Joana Damasceno de 
Souza, maranhense, 
solteira, residente na Rua 
São Paulo- Nova 
Imperatriz, comunicou sua 
bicicleta foi levada por 
elementos desconhecidos. 

O fato ocorrido quando 
a bicicleta eslava 
estacionada em frente o 
comércio de sua genitorf 
naquela rua. 

L || 

Perda 
de documentos 

João Alves Saldanha, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Paraiba- 
bairro Juçara comunicou 
que perdeu sua carteira 
porta cédula contendo 
vários documentos 
pessoais, tais como. 
Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F., e outros. 

PC 
A Polícia Civil 

conseguiu prender os três 
elementos que assaltaram 
uma casa lotérica s 
centro de Imperatriz. 

Os assaltantes qSie 
estavam em uma Parati, 
foram cercados pelas 
policias Civil e Militar e 
foram dominados. 

Com eles os policiais 
encontraram uma pistola, 
um revolver e itin a 
espingarda tipo escopeta. 
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