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Maranhão sedia encontro 

nacional de primeiras damas 

GRF 

lege 

diretoria 

O Conselho Regional de 
Farmácia do Maranhão se 
prepara para eleger nova 
diretoria. 

Marcada para o dia 14 de 
| 'emtíro, a disputa eleitoral 
c itará com um nome de 
Íl ^ratriz. 

Ronaldo Tomaz de 
Aquino, é candidato a vice- 
presidente numa chapa que 
se eleita vai dirigir o órgão 
pelos próximos dois anos. 
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Sedest 

recebe 

veículos 

• A Secretaria do 
•s envolvimento 

Comunitário e do Trabalho 
recebeu nesta quarta-feira 
dois carros novos. 

Entregues pelo prefeito 
lldon Marques, os dois 
veículos vão contribuir para 
às ações da pasta, assim 
como para o Conselho 
Tutelar. 
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Dólar Comercial 
Compra 
Dólar Comercial 
Venda : 

Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda —  
Dólar Turismo 
Compra 
Dólar Turismo 
Venda    
Ouro (g) 
Venda   

R$1.10 

R$1.10 

R$1,15 

, R$ 1,15 

R$ 1.11 

R$ i.n 

R$ 11,27 

1.15% 
Poupança 
Rendimento 
üfir 
Valor   R$ 0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto   
Salário Família 
Valor 

R$ 120.00 

R$8.25 
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Erosão destrói pista construida para facitar a vida de motoristas ao atravessar a BR O IO 

- Primeiras damas de todo o 
país se encontram em São Luís 
a partir do dia 04 de novembro. 

O primeiro encontro nacional 
de Primeiras Damas contará 
com a presença de Ruth 
Cardoso, que na oportunidade 
ministrará palestra sobre 
Trabalho Sociais. 

O objetivo do evento, é 
promover maior aquisição de 
experiências na atuação de 
administração junto aos 
esposos. 

Primeiras damas da região se 
preparam para estar em São Luís 
na oportunidade, dentre elas 
lolete Dino de João Lisboa. 
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■ Curiosidade 

Amostra de ciências 

será aberta hoje 

Estudantes do Colégio Dom O objetivo, segundo a 
Bosco abrem hoje a Vil amostra direção, é despertar a 
de ciência daquela instituição de curiosidade de seus alunos para 

Convenção Coletiva de Trabalho pode 

ser assinada ainda esta semana 

O presidente do Sindicato dos Sindicato Varejista de Imperatriz Trabalho.Maiores informações, e 
Comerciários Raimundo Mathias Vilson Maia para que seja ainda sobre o dia do comerciário 
de Alencar aguarda apenas a assinado o acordo salarial e outras comemorado hoje, você confere 
chegada do presidente do claúsulas da Convcção Coletiva de . na Página 1-7 

ensino. o setor da pesquisa-Página 1-3 

Semus participa de 

campanha nacional 

INDICADOR 

A Secretaria de Saúde do 
município, acaba de confirmar 
participação na Ia Semana 
Nacional de Prevenção da 
Surdez. 

Durante os três dias de 

campanha, postos serão 
instalados em locais 
estratégicos da cidade para 
melhor atendimento à 
população. 
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ACG recebe 

apoio da população 

Aroldo Cristóvão Chagas, o 
"ACC" vem recebendo um 
grande apoio dos membros do 
PMDB e de pessoas 
consideradas respeitadas dentro 
do partido como é o caso do líder 
dó líder na Câmara, vereador 
André Paulino, (APA). 

ACC, que chegou em 
Imperatriz a 25 anos atrás vem 
recebendo também o apoio da 

população. Em Imperatriz, 
Aroldo Cristóvão Chagas 
conseguiu montar um dos 
melhores hospital da região. Na 
coluna Imperatriz Urgente 
assinada pelo jornalista 
Francisco do Valle, você confere 
a sessão Ondas Curtas, os 
bastidores da política e a foto do 
dia (no clic Pinheiro). 
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Marília x Ajuventus 

decidem amador 

O Campeonato Amador de 
ImixTatriz será decidido na noite 
de hoje no Estádio Municipal 
Frei Epifânio D'Abadia. 

A partida estar prevista para 
às 2()h0(). 

0 Marília Futebol Clube, time 
de melhor campanha na 

temporada corre atrás do título 
inédito. 

Já a Ajuventus, é o atual 
campeão municipal. O jogo 
Marília x Ajuventus será 
transmitido pela Rádio Capital 
Am. 
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■ Brasília 

Lobão elogia ação de 

F HG no setor elétrico 

O senador maranhense eletrificação. 
Edison Díbão elogiou durante Para ele, as providências 
discurso naTribuna do Senado, técnicas e administrativas que 
as ações desenvolvidas pelo vêm sendo adotadas são 
governo federal no setor de "politicamente recomendáveis. 

Na mesma sessão, o senador 

também do Maranhão, Bello 
Parga, explica por que mudou 
sua portura na hora de votar à 
manutenção da aposentadoria 
dos magistrados. 

Página 1-5 
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Poluição no 

ar. 

Com as chuvas que vem 
caindo na região nos últimos 
dias, a poluição de nossa 
cidade reduziu, o que 
melhorou em muito a 
qualidade de nosso ar, no 
entanto nas cidades onde a 
atividade madeireira é a 
Iprincipal fonte de renda, 
jeomo é o caso de Açailândia, 
| Itinga, e demais cidades do 
jestado do Pará, a poluição 
estã acima do limite 
suportável, as madeireiras 
soltam no ar grandes 
quantidades de poluentes 
que causa inrritação nos 
olhos e crises de asmas e 
bronquites, sem que as 
autoridades possam tomar 
qualquer atitude para 
resolver o problema, 
enquanto que a população 
enfrentam toda sorte de 
problemas de saúde. 

Baixa 

audiência 

Uma maquininha está 
causando uma revolução na 
televisão brasileira; o 
medidor instantâneo de 
audiência do Iboi^e. O aparelho, 
que existe desde o final da 
década passada, mostra o índice 
de audiência de todas as 
emissoras em determinado 
instante. É especialmente útil 
nos programas de auditório. 
Com ele os diretores ficam 
sabendo se uma atração está 
agradando ou se estã 
derrubando a audiência do 
programa. Foi através dele que 
os diretores do programa 
Hebe, ficaram sabendo que a 
presença da cantora Maria 
Bethania fez aumentar a 
audiência do programa em 2%. 
Já a entrevista de Ivo Pytanguy 
foi retirada do ar na manchete 
porque fez cair a audiência e 
alastava o publico. Tarcísio 
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Japoneses se decepcionam com visita ao Brasil. 

Meira eleva a audiência em 14 
pontos com uma simples 
aparição no Faustão. Outra que 
mesmo causando polêmica 
abaixa o ibope é a primeira 
dama Ruth Cardoso, que 
derrubou a audiência no 
horário de Serginho Groisman, 
quem também garante público • 
para o SBT é o grupo de pagode 
Raça Negra, e Roberta Close 
que com Terezinha Sodré, 
garantiu a presença dos 
telespectadores grudados na 
tela por quase (luas horas. 
Agora somente quem está 
agradando permanece na tela. 

Agenda vazia. 
Nos quatro dias em que esteve no Japão, em 

março deste ano, o presidente Fernando Henrique 
Cardoso ficou hospedado no palácio Imiierial de 
Tóquio, foi homenageado com um jantar pelo 
Imperador Akihito e leve encontros com 
empresários e investidores japoneses, coisa que 
nao aconteceu quando da visita do primeiro 
ministro japonês ao Brasil Rituaro Hashimoto na 
semana passada. Acompanhado de uma comitiva 
de cem pessoas, que pretendiam montar no Brasil 
uma ampla agenda de discussões entre 
empresários e governo, o primeiro ministro não 
contou com a diplomacia brasileira, eles tiveram 
que se conformar com uma agenda desossada. 
Fies jantaram sozinhos em uma churrascaria em 

Sao Paulo e voltaram para o hotel, no Domingo 
eles tomaram café da manhã com o governador 
Mário Covas e novamente almoçaram sozinhos 
em uma restaurante . Na segunda feira passada 
o primeiro ministro já em Brasília enfrentou com 
a esposa uma recepção oficial fria, onde a 
primeira dama Ruth Cardoso não compareceu 
por motivo de agenda já comprometida com a 
campanha cidade cidadã, em seu lugar 
compareceu a filha Luciana Cardoso, os 
ministros da área econômica também não,deram 
o ar de suas graças, até o almoço marcado no 
Itamaraty não pode contar com a presença do 
presidente. Com tanta falta de cortesia, o grupo 
japoneses voltou para seu país já na terça feira, 
quando de acordo com a agenda eles só 
retornavam no final de semana, desta vez o 
governo pisou na bola; de novo. 

Pegou mal. 
Elogiado por seu caráter e pulso forte, alem 

de nina feliz parceria com a sociedade na 
elucidação de crimes ocorrido em Imperatriz, 
desta vez ele pisou na bola. Luciano Abreu, Sub- 
secretário de segurança para a região tocantina, 
era ale a semana passada p que podia ser 
chamado de o lado bom da polícia, mais deu uma 
pisada na bola ao mandar o agente Valdir para 
outra cidade, quando esse alcoolizado 
assassinou uma criança. Embora sendo um 
acidente, como ficou evidenciado nas 
investigações, e se tratando de um agente de 
bom comportamento, a transferência do mesmo 
não refletiu bem. e gerou polêmica dentro da 
imprensa. De acordo com a opinião da 
sociedade, o caso deveria ser imediatamente 
elucidado pelo secretário e punido de acordo 
com a lei vingente no país, apesar deste erro, 
ainda continuo acreditando no caráter e bom 
trabalho de Tuciano Abreu, e ainda esjjero uma 
resposta do mesmo em relação ao problema. 

SÃO LUÍS FORTALEZA# 

Açailândia BALSAS 

BELÉM DOM ELISEU 

PARAGOMINAS PALMAS 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20/ llh30/ 21h0Cho 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dPdRECID^ 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 

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

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

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de/IBIRECD/l. 

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

T- " '"rr» 
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/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 

Som e Luz 
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Prefeito entrega veículos à Sedesct 

Prefeito compara economia da administração municipal à realizada nos lares e nas empresas 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Encontro nacional 
de primeiras damas 

A primeira dama do 
país, socióloga Ruth 
Cardoso, visita a capital 
do Estado no próximo dia 
04. 

Em São Luís, ele vai 
falar sobre os trabalhos 

desenvolvidos a nívem 
nacional no setor da 
assistência Social. 

O encontro nacional 
de primeira damas vai 
reunir esposas de 
prefeitos de todo o 
Maranhão, região 
Nordeste e de diversas 
outras partes do Brasil. 

Encontro nacional 
de primeiras damas 

II 

Dentre as primeiras 
damas que estarão em 
São luís durante o 
encontro nacional, estará 
lolete Dino, esposa do 
chefe do executivo de 
João Lisboa Sálvio Dino. 

A titular da pasta de 
solidariedade, informou 
que na oportunidade 
buscará maiores 
experiências a serem 
desenvolvidas em seu 
município. 

Do PT de aço 
ao PT do povo 

esta 
q u e 

f E com 
tentai idade 

simpatizantes do Partido 
dos Trabalhadores 
realizam no próximo 
sábado a convenção 
prosória da sigla. 

Numa reunião prevista 
para às 08;00 hs da 
manhã no salão paroquial 
da Igreja Matriz, será 
eleita a comissão 
provisória do PT 
joãolisboense. 

Do PT de aço 
Ao PT do povoll 

A notícia de que o 
I) a r t i d o dos 
Trabalhadores será 
rearticulado na 
Cameleira, está 
repercuntindo bem entre 
a classe estudantil 
militantes da Pastoral de 
Juventude da cidade. 

Acredita-se que na 
vizinha cidade o PT será 
dirigido por jovens. 

Entre os filiados do 

Partido dos 
Trabalhadores de João 
Lisboa deverão está 
nomes como os do 
jornalistas Josafá 
Ramalho e Francisco do 
Valle. 

Um pista de 
terra a baixo 

As pistas contruídas 
para facilitar os 
cruzamentos da BR 010, 
estão indo por terra. 

As chuvas que cairam 
nos últimos dias estão 
provocando o 
desmoronamento das 
laterais, o perigo para 
motoristas e ciclista é de 
causar preocupação. 

Até o momento o 
DNER- Departamento 
Nacional de Estradas e 
Rodagens, responsável 
pela recuperação, não 
informou quando isso 
deve acontecer. 

Na terra do Frei 
O crime é o vilão 

Imperatriz, apesar de 
todos os esforços feitos 
por autoridades, 
imprensa, entidades não 
governamentais e a 
igreja, ainda registra alto 
índice de violência. 

Na terra onde a lei ê a 
do mais forte e salve-se 
quem puder, até crianças 
morrem na vítimas de 
homens que deveriam 
prestar segurança a uma 
população aterrizada. 

Com a corda 
no pescoço 

Ainda é difícil 
situação prefeito de 
Senador LaRocque 
Alfredo Nunes. 

O homem, até agora 
não apresentou uma 
prestação de contas à 
câmara municipal, apesar 
dos ofícios já enviados ao 
executivo fazendo tal 
solicitação. 

Alfredão, que paga 
salário de miséria 
grande parte do 
funcionalismo, ainda 
permite que o pagamento 
atrase. 

A população da nova 
unidade administrativa, a 
qualquer pode sair às 
ruas pedindo 
afastamento do do "mão 
de ferro". 

A secretária do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho, 
Sofia Oliveira, recebeu ontem, 
29, das mãos do prefeito Ildon 
Marques duas kombis — e as 
respectivas chaves — que 
servirão aos serviços de todos 
os departamentos da Sedesct. 
A entrega ocorreu às 15h30 e 
foi prestigiada pelos 
secretários Agostinho Noleto 
(Educação), Alair Chaves 
(Indústria, Comércio e 
Turismo) e Sérgio Macêdo 
(Governo), além de onze 
aprendizes e nove guardas- 
mirins. Após a entrega, o 
prefeito Ildon Marques 
circulou com os guardas- 
mirins em volta do Palácio 
Renato Cortez Moreira, sede 
da Prefeitura Municipal, numa 
das kombis. 

A secretária Sofia Oliveira 
disse que "os veículos vào 
servir a todos os 
departamentos da Sedesct, 
inclusive ao Conselho Tutelar 
de Imperatriz". Em sua falada 
agradeceu, primeiro a Deus, e 
depois ao prefeito Ildon 
Marques, "pessoa que 
proporcionou a importante 
doação". Para o prefeito, a 

m 

Novos veículos 

entrega significa "mais 
avanços" da sua 
administração. Ele lembrou 
que todas as semanas a cidade 
observa gestos e atos na 
direção das pessoas, que são 
o que há de mais importante 
no Município. 

Economia 

estarão a serxiço da Sedesct e 

O chefe cio Poder 
Executivo imperatrizense 
disse que, apesar das 
dificuldades enfrentadas pelo 
País, Estado e Município, é 
possível realizar atos e gestos 
que satisfaçam o cidadão. 
"Economizando um pouco aqui, 
conrtando um pouco* acolá, é 

( onsclho Tutelar 

possível administrar certas 
situações adversas", receitou. 
O prefeito comparou a 
economia com as finanças 
públicas com aquela realizada 
nas empresas e nos lares das 
pessoas. 'Temos que seguir o 
modelo simples, mas eficiente, 
da economia doméstica", disse. 

Dom Bosco realiza 

VII Mostra das Ciências 

Na trilha de uma educação vivenciada, a instituição objetiva despertar 

curiosidade de seus alunos para o setor da pesquisa 
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por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

Tudo pronto para a 
realização da Vil Mostra das 
Ciências do Complexo 
Educacional Dom Bosco, cujo 
tema será "Cada de um nós 
compõe a sua história e cada 
ser em si carrega o dom de ser 
capaz de criar". 

A comissão organizadora 
informa que o evento vai ser 
desenvolvido nos dias 30 
(quinta) e31 (sexta-feira). 

A programação vai ser a 
seguinte; dia 30, hoje, 
exposição de trabalhos dos 
cursos Maternal, Pré-Escolar, 
Io Grau (ly à 0° séries); 
abertura, às 9 horas; Momento 
de Louvor e Oração; Relato 

sobre os Trabalhos em 
Exposição; Exaltação à 
Literatura, com o lema "Ler e 
Crescer"; A Emoção da Arte 
(coreografia) e Aprender para 
Repetir. 

Haverá vista aos estandes às 
9 horas e minutos, com o tema 
"O mundo mágico dos contos 
infantins"; encenações de [teças 
teatrais, dentre elas, "Joàozinho 
e Maria" e "Sítio do Picau Pau 
Amarelo", com o encerramento 
previsto para às 17 horas. 

Na sexta-feira, a feira de 
ciências será encerrada com 
exposições de trabalhos dos 
cursos do 1° Grau (7° e 8P 

séries), 2" Grau; com início ás 
9 horas. 

Constam, ainda, Oração e 
Louvor, Relato sobre a 

Explosão Atômica, 
interdisciplinar idade das 
ciências e visita aos estandes às 
9 horas e 30 minutos. 

A diretora do Complexo 
Educacional Dom Bosco, 
professora Maria Carmem 
Colombi, destaca que o objetivo 
do conclave é ir além da sala de 
aula, despertar o dom que há 
em cada aluno e buscar 
permanentemente motivação e 
alegria em aprender e mostrar 
o que assimilou é papel de toda 
a escola compromissa com a 
qualidade do ensino. 

"Conhecedores que somos 
do nosso papel, apresentamos 
a esta comunidade de 
Imperatriz a VII Mostra das 
Ciências do ano de 1997, como 
forma de relatar experiências e, 

ao mesmo tempo demonstrar a 
seriedade e a criatividade dos 
nossos alunos nos trabalhos 
que serão apresentados nas 
diversas áreas de ensino: 
Literatura, Artes e Ciências", 
acrescenta. 

Continuando, a educadora 
ressalta que "será motivo de 
satisfação recebemos a visita 
das demais escolas da cidade 
nos dias em que estivermos em 

exposição". 
A VII Mostra das Ciências 

do Complexo Educacional Dom 
Bosco, que fica localizado à 
avenida Getúlio Vargas, 1219, 
Centro, vai ser levada a efeito 
no pátio interno e auditório da 
própria instituição de ensino. 

E, fazendo convite a 
comunidade em geral, a 
professora Carmem Colombi 
lembra que "na busca de uma 
integração permanente, temos 
a certeza que faremos uma 
educação melhor". 

Tendo como filosofia de 
vida, um "pacto em favor da 
qualidade total na educação", 
o Dom Bosco anuncia que 
estará realizando uma série de 
atividades como o propósito de 
fomentar o interesse de seus 
estudantes para o complexo 
mundo das ciências. 

"E conseguiremos 
efetivamente atingirmos 
nossas metas, pois Imperatriz 
precisa de todos nós para ter 
um melhor crescimento", 
conclui. 

lirirjm. 

TCI 
TCI 

r VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
ir 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Bolsa de Valores 

É impressionante como os 
veículos de comunicações 
exploram as quedas nas 
Bolsas de Valores em todo o 
mundo. As manchetes variam: 
Bolsa de Hong Kong 
despencou, Bolsa de Nova 
York está caindo, Bolsas tio 
Rio de Janeiro e São Paulo 
fecharam em baixa, e assim , 
acontece com Rádios, Jornais 

, Revistas e canais de Televisão 
em todo o mundo. Só que eles 
esquecem que a maioria do 
povo não entende 
absolutamente nada de 
aplicações, se nós fizermos uma 
pesquisa aqui em Imperatriz, 
por exemplo, 90% da população 
não sabe sequer responder 
como funciona uma Bolsa de 
Valores. Recentemente o mega 
investidor Nagi Narras foi 
condenado a 24 anos de prisão, 
foi acusado de especular a Bolsa 
do Rio de Janeiro, o povo 
pergunta, o que ele fez na 
realidade para ser condenado a 
tanto tempo de prisão ? Os 
veículos deveriam explicar com 
detalhes, primeiramente como 
funciona a Bolsa, de que forma 
o cidadão pode entrar neste 
mercado competitivo, qual a 
finalidade do Banco Central no 
mercado financeiro, tle que 
forma o Banco Central controla 
a inflação, o que é inflação, são 
perguntas que a maioria da 
população brasileira gostaria de 
saber. Breve nós estaremos 
fornecendo aos nossos leitores 
e telespctadores do nosso 
programa na televisão, como 
funciona este complicado 

mundo de investimentos. No 
momento vamos investindo na 
credibilidade do nosso 
programa Thompson Mota Sem 
Censura, apresentado de 
Segunda à Sexta na TV Capital 
canal 5, Rede Record de 
Televisão, de 12 ás 14 horas. E 
verdade 

Audiência 

O Programa Ratinho Livre 
apresentado pela Rede Record, 
aqui TV Capital, está com um 
audiência incontestável. No 
programa de terça feira quando 
estava apresentando o Cantor 
Nilton Cezar, numa forma de 
resgatar aqueles artistas que já 
venderam milhões de discos, foi 
citado o nome do veterano 
cantor Waldik Soriano (aquele 
do eu não sou cachorro não), e 
imediatamente o próprio 
Waldick ligou diretamente de 
Fortaleza , o mesmo estava 
ligado no programa, que é 
apresentado ao vivo. Isso 
demonstra a verdadeira 
audiência de um programa, 
caso você não tenha ainda 
assistido o programa Ratinho 
Livre, não perca, logo mais as 

20h30, aqui na TV Capital canal 
5, logo após a novela Canoa do 
Bagre, é só conferir. 

Bancários 

O Sindicato dos Bancários 
continua vigilante com relação 
a proposta da Fenaban, 
Federação Nacional dos 
Bancos. Adicional por tempo 
de serviço, Indenização 
Adicional, Acordo 
Extrajudicial, Reajuste de 
Salários, Salários de Ingresso 
e Piso após 90 dias, 
Participação nos Lucros estas 
são algumas propostas que 
estarão sendo analizadas pelo 
bancários. Vale ressaltar que o 
Sindicato dos Bancários em 
todo o Brasil é um dos mais 
fortes. Antigamente os 
banqueiros eram os que mais 
faturavam, hoje a realidade é 
bem diferente, os Bancos para 
sobreviverem estão cobrando 
taxas que outrora era 
totalmente de graça. É a lei da 
oferta e da procura, ganha 
clientes quem melhor serviço 
prestar, pelo menor preço, com 
o Real a qualidade total ê 
fundamental. 

Neste final de semana o Caneleiros apresenta; Hoje 
Quinta Feira CLAUBRR MARTINS com o melhor da 
MPB. amanhã Sexta Feira WILSON ZARA e FLOR 
DE CACTOS MPB e Pop Nacional e Internacional, 
Sábado o retorno de SALETE BONATO o melhor de 
tangos e boleros, imperdível, Caneleiros fica na 15 de 
Novembro. 

Secretário de Educação Agostinho Noleto garante 
que no ano que vera nenhuma criança ficará fora da 
escola e que a merenda escolar começa a ser distribuída 
já no primeiro dia de aula. 

Produtor Cultural Luis Brasília está entusiasmado 
com a volta do Faber, o Luis por incrível que pareça, 
respira cultura, segundo ele, o festival de vídeo 
realizado recentemente deixou muito a desejar. 

Pelo andar da carruagem, o nome do Vereador André 
Paulino vera se despontando em toda cidade, como o 
nome certo para concorrer a uma vaga no próximo ano 
a Deputado Estadual. Medico com influencia na dasse, 
Vereador atuante, tribuno por excelência, André 
poderia fazer a tabelinba vitoriosa juntamente com o 
Dr llaroldo Chagas que ê candidato a federal. Tudo 
indica que os para quedistas não terão vez , pelo menos 
aqui em nossa cidade. 

o nosso 

i 

Breves considerações sobre a importância da casa de espetáculos para a música regional 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cultura 

Vai bem. Muito bem," 
obrigado! Tudo fruto do 
trabalho realizado por Wilson 
Zara, o cover de Raul Seixas, 
que decidiu abrir mão de uma 
série de afazeres, inclusive (fã 
sua profissão de bancário, ou 
como queiram, economiário, 
como funcionário há vários 
anos da Caixa Econômica 
Federal, para lutar em 
benefício da cultura 
imperatrizense. 

Partiu, então, para o que 
sabe fazer muito bem: a 
música. Participando de vários 
festivais, fazendo parte da 
comissão organizadora ou não, 
lá estava ele. Sempre buscando 
um lugar ao sol para os 
cantores da segunda maior 
cidade do Estado. 

A princípio, Zara pensou 
que nunca iria conseguir 
conquistar alguma coisa em 
face aos inúmeros obstáculos 
que surgiram na sua estrada. 
Mas, aqui lembrando o poema 
de Carlos Drummond de 
Andrade, "as pedras que 

apareceram no seu caminho" 
foram todas tiradas pelas 
pessoas que fazem e/ou amam 
o nosso lado cultural. 

O "Caneleiros" tem sido, 
indiscutivelmente, o ponto de 
difusão da música regional. A 
canção tpcantina gánhou 
identidade própriá, foi além 
fronteira e teve sua 
potencialidade reconhecida em 
centros mais avançados do 
País. 

O rincão nacional conhece, 
agora, a musicalidade e o 
talento de nossos compositores 
e cantores. 

Pérolas como Carlinhos 
Veloz, Erasmo Dibel, Nenên 
Brangança e Zeça Tocantins 
deixaram seus nomes 
marcados fortemente noutras 
cidades do território nacional 
conseguindo boas colocações 
em festivais que registram as 
participações de verdadeiros 
"monstros" da Música Popular 
Brasileira (MPB). 

Falando sobre o 
"Caneleiros", Zara afirma que 
"é o local em Imperatriz onde 
você ouve música ao vivo de 
boa qualidade. Semanalmente, 
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Wilson Zara (à esquerda) incrementa setor musical com 
o "Caneleiros" 

de quarta a sábado, a partir das 
22 horas e 30 minutos, a pessoa 
pode conhecer os melhores 
artistas de Imperatriz cantando 
suas próprias canções bem 
como sucessos nacionais e 
internacionais, num volume 
que dá pra ouvir e conversar". 

Quase esquecia que, foi por 

meio da intervenção de Zara (e 
o "Caneleiros"), que muitos 
dos nossos novos talentos 
musicais conseguiram nascer 
profissionalmente. Maioria 
deles, sem contar com espaço 
adequado para divulgar seus 
trabalhos, não sabia o que 
fazer. 

Entretanto, não foi precisa 
buscar muito longe o espaço e 
o apoio necessários; Precisou- 
se apenas de um pequeno 
contato com o "adido" cultural 
local, podemos assim chamar 
Zara, sem medo de incorrerem 
equívocos.. 

Segundo o jornalista, editor, 
acadêmico e presidente da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (ECl), Adalbertt© 
Franklin de Castro, o- 
"Caneleiros é um dos* 
principais ixratos culturais do 
Maranhão. 

A música. O ambiente. O 
som. O tom. O ar. Tudo no 
Caneleiros transpira a 
essência da alma brasileira 
e da música regional, 
comenta Franklin de Castro. 

Outra jóia da música de 
Imiieralriz é Lena Garcia, que 
todas as semanas canta e 
encanta no "Caneleiros", 
fazendo ainda ficar mais 
aprazível o clima das 
madrugadas no setor Beira-Rio. 

É por isso, que nunca canço- 
me de dizer que o "Caneleiros" 
tem, para o seu bem, na sua 
regência uma pessoa por 

demais preocupada com ■ 
questão musical tocantina. 

Wilson Zara é o timoneiro 
das mudanças ocorridas por lá 
e anuncia projetos ousados,jíara 
um futuro, não muito distante. 

É bom aqui lembrar Freud, 
o jíai da psicanálise, que diz "a 
questão não é gerenciar o 
educador. E necessário 
acordá-lo. E para acordá-lo, 
uma experiência de amor é 
necessária". 

Que o Zara, o nosso Wilson, 
não deixe a peteca cair. 
Continue sendo o mesmo 
Wilson Zara. pois todos nós 
(principalmente os artistas) 
sairão ganhando no final de 
todas as reivindicaçõe s. 

O embate valerá apenas 
Será uma lula árdua, cujoí 
resultados positivos de todos 
nós depende. 

Em suma, o pluralismo aqui 
se faz mais do necessário. E 
preciso haver forças de todos os 
lados. 

Zara, acredite, você (em 
qualquer ocasião) merece ser 
alvo de atenção, ou seja, mais 
que justo para você tirar o 
chapéu. 
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Brasília 

Senador maranhense explica mudança de voto 

O senador do PFL do Maranhão Bello Parga explica no Senado por que sua mudança de postura 

na votação da aposentadoria especial dos magistrados 

O senador Bello Parga 
(PFL-MA) explicou em 
plenário, por que votou 
favoravelmente, no primeiro 
turno, à manutenção da 
aposentadoria especial dos 
magistrados, para mudar o seu 
voto no segundo turno, 
colocando-se em com" os 
clamores da sociedade". 

- Muito embora já houvesse 
uma advertência do presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
alinhei-me entre aqueles que 
foram maioria na ocasião^ 
achando que se deveria 
reservar para uma lei 
complementar posterior a 
situação dos magistrados do 
país - disse ao senador. Ele 
destacou que entre as duas 
votações ocorrem fatos 
importantes que o levaram a 
rever sua posição no que se 
refere às aponsentadoria. 

Bello Parga a manitestação 
do presidente da republica 
considerando que seria um 
erro a manunteçào da 
aposentadoria dos magistrados; 
a mensagem do senador 
Antonio Carlos Magalhães, 
como presidente do Congresso 
bj 1 jonal, para quem" seria 
ii ] ortante para esta Casa 
llV/slativa que se eliminasse 
qualquer privilégio no sistema 

m 

da Previdência Social 
brasileira", e a mudança de 
posição de seu partido, o PFL, 
que, aconteceu de favorável no 
primeiro turno deixou a 
questão em aberto para cada 
senador votasse como quisesse 
no segundo. 

Na mesma seção: O senador 
Edison Lobão (PFL-MA) 
elogiou sexta-feira as ações do 
governo Fernando Henrique 
Cardoso para o setor elétrico, 
afirmado que as providências 
técnicas e administrativas que 
vêm sendo adotadas são" 
politicamente recomendável". 

Segundo o senador, as 
diretrizes do governo têm sido 
conduzidas da forma 
consistente pelo Ministério de 
Minas e Energia, e o ministro 
Raimundo Brito libera" uma 
competente equipe de 
técnicos". 

Depois de prestar uma série 
de informação sobre o novo 
perfil do setor elétrico, o 
senador afirmou que o plano de 
trabalho do Ministério de Minas 
e Energia estimado para os 
próximos dez anos "é sério, 
confiável e muito bem 
fundamentado". 

Lobão afirmou ainda que a 
privatização do setor elétrico 
impôs-se como alternativa 
imprescindível para atualizá-lo e 
dinamizá-lo, com os objetivos 
principais de ampliar a sua 
eficiência, estabelacer um 
mercado competitivo para 
assegurar baixos custos; 
garantir os investimentos 
necessários para expansão do 
sistema e avaliar o Orçamento 
da União. 

Em partes, ele foi apoiado 
pelos senadores Bello Pargas 
(PFL-MA) e Romero Jucá (PFL- 
RR). 

Lobão: equipe com pente 
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%A mkv^ EXPRESSO A ÇAILANDIA L TOA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

I lorário IHHIH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 . Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Período de queimadas 

provoca seqüelas 

Para amenizai" o problema provocado pelas queimadas 

indiscriminadas a Celmar pôs em ação este ano, as 

Brigadas de Combate a Incêndio. 

O céu nublado, clima seco, 
temperatura intsável, puca 
visbilidade no ar, vôos 
cancelados. 

O meio ambiente da região 
especilamnete no período de 
julho a novembro, sofre com 
as com as queimadas. E as 
conseqüências, muitas vezes, 
são irreparáveis, tanto na 
saúde quanto no bolso da 
população. Atear fogo no mato 
para limpar a terra, de forma 
desordenada e sem a devida 
autorização do Ibama, pode 
provocar inúmeros prejuízos. 

com o obvjetivo de inibir 
danos dessa natureza, a 
Celmar vem desenvolvendo 
desde o ano passado um 
programa interno de combate 
a queimadas. Só este ano já 

Sul. 
"O uso do fogo de forma 

irregular prejudica a fauna e 
flora, altera o volume de água dos 
rios, caba com a fertilidade da 
terra e empobrece o solo", 
adverte Antonio José. "E uma 
floresta queimada não serve para 
a produção de celulose. 

O carvão é o inimigo número 
um do papel. Se houver 
queimada numa área de 
eucalipto, significa que aquela 
área está praticamente perdida. 

Esse programa, portanto, 
significa um trabalho sério pela 
qualidade do nosso futuro", 
completa José Maria Donatte, 
gerente de operações Florestais 
da Celmar. 

O programa vem utilizando 
duas técnicas básicas para o 

controlado para chegar até o 
foco do incêndio e eliminá-lo", 
explica Antônio José. "O 
programa não contempla 
apenas a parte prática, que são 
os treinamentops. Fazemos um 
trabalhoi de conscientização 
junto aos funcionários, 
fazendeiros vizinhos, familiares 
e comunidade para que o fogo 
não seja utilizado de forma 
indevida", argumenta Antonio 
José. Entre os materiais usados 
pelas brigadas, existem os 
abafadores, bombas costais e 
tanques para jogar água, facções, 
foices, rastelos, moto-serra, 
pinga-fogo e outros. 

Para evitar queimadas: 
Não jogue cigarros e palitos 

de fósforo acesos na baira da 
estrada. 

'V 

trabalhadores participam das Brigadas de Combate a Incêndio da Celmar 

foram realizados' nove 
treinamentos de pessoal, 
através de nove brigadas de 
combate a incêndio, 
envolvendo 238 trabalhadores. 
O programa. sob a 
responsabilidade da gerbencia 
de Operações Florestais da 
Celmar. vem sendo conduzido 
pelo engenheiro Antonio José, 
coordenador de Silviculfura 

combate ao incêndio rural. A 
primeira diz respeito ao combate 
direto, com o suo de ferramenta 
e equipamentos específicos por 
pessoas treinadas à frente do 
fogo. A outra técnica - o combate 
indireto (ou contra-fogo, como é 
o conhecido)- é utilizada em 
situações de chamas de maiores 
prporções. "Nesse caso, 
provocamos um outro fogo 

Só faça fogeuria em locais 
sem vegetação e, ao sair, apague 
todas brasas. 

Não solte fogos de artifício 
próximo a qualquer vegetação 
seca. 

Ao perceber o início de um 
incêndio, tente pagá-lo. Caso 
não consiga, peça ajuda à polícia, 
ao Corpo de bombeiros ou à 
própria Celmar, se for o caso. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Prefeitura executa obras na periferia 

Serviços de drenagem beneficiam moradores da Vilinha e das vilas Redenção I e II 

Serviços de drenagem na 
periferia da cidade constituem 
duas novas frentes de trabalho 
executadas pela Prefeitura de 
Imperatriz. Os bairros 
beneficiados são a Vilinha — 
nas ruas do Arame e Unicef — 
e as vilas Redenção I e II — nas 
ruas Caiçara e Rui Barbosa. De 
acordo com o secretário Jairo 
de Oliveira, da Infraestrutura, 
Ma exemplo de outros, a Vilinha 
e as vilas Redenção 1 e II são 
bairros que sofrem muito, 
principalmente na parte 
baixa". Dentre esses 
problemas, ele relaciona o 
lançamento de esgoto e de 
águas de chuvas que, 
geralmente no período de 
inverno, prejudicam a todos os 
moradores. 

Segunda-feira, 27, 
acompanhado do secretário da 
Infraestrutura e do secretário 
do Governo, Sérgio Macedo, o 
prefeito Ildon Marques visitou 
as ruas beneficiadas pelas 
construções. "O prefeito veio 
conferir de perto o que está 
sendo feito", disse Jairo. Na 
Vilinha, que estavam previstos 
serviços apenas na rua 
Caiçara, Ildon autorizou a 
continuidade das obras pela 
rua Unicef. "Os moradores 
solicitaram e ele, sensível à 

problemática que esses 
moradores enfrentam, 
autorizou a concretização dos 
serviços", emendou o titular da 
Infraestrutura, acrescentando 
que os problemas pela falta de 
drenagem são antigos. 
"Existem desde quando o local 
foi fundado. É a parte mais 
baixa. Então, convergem todas 
as águas de chuvas, o esgoto. 

Agora, vai ser solucionado". 
Além de drenagem urbana, os 
moradores serão beneficiados 
pelo Programa de Asfalto 
(parceria Governo do 
Maranhão e Prefeitura de 
Imperatriz). A Vilinha, por 
exemplo, vai receber 
pavimentação asiática na rua 
do Arame, numa primeira 
etapa. E, na segunda etapa, por 
onde passar a drenagem. Na 
Redenção, serão beneficiadas 
as ruas Rui Barbosa e Caiçara 
— essa última considerada a 
principal. 

Moradores opinam 
Há anos residindo na 

Vilinha, dona Maria dos Santos 
sofre com a presença de 
esgotos a céu aberto e de 
águas pluviais. Ao receber a 
visita do prefeito Ildon 
Marques, ela disse que 
"esperava há anos por uma 
solução". Ao prefeito, ela 

solicitou, em nome dos demais 
moradores, a continuidade das 
obras até a rua Unicef, onde 
reside. "Ele assumiu o 
compromisso de manilhar essa 
rua. Todo prefeito que entra 
promete, mas ninguém nunca 
fez nada. Por causa dessa água, 
minha vizinha, por exemplo, já 
sofreu malária duas vezes. E 
assim, enquanto não houver 
uma solução, nós todos 
sofremos", desabafou, 
confiante em ter, finalmente, 
uma moradia digna em uma 
rua saudável. 

Na Redenção, quem se 
manifesta favorável à execução 
das obras de drenagem é o 
presidente da Associação de 
Moradores, Antonio José 
("Irmão José"). "O prefeito 
está certo. É muito bom vê-lo 
trabalhando". Segundo Irmão 
José, há mais de dez anos as 
vilas Redenção I e II sofrem 
com a inoperância dos poderes 
públicos, "E agora, a iniciativa 
da Prefeitura, em fazer a 
drenagem dessa rua Rui 
Barbosa e também do córrego 
é muito viável e gratificante 
para todos nós, que aqui 
moramos", disse. 

Foco de problemas 
Para o prefeito Ildon 

Marques, os problemas da 

i: 
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1* Semana Nacional de Prevenção da Surdez 

Semus confirma 

participação 

-^0 

A Prefeitura de Imperatriz, 
através da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus) 
também estará participando 
da Ia Semana Nacional de 
Prevenção da Surdez, que foi 
antecipada para os dias 06, 07 
e 08 de novembro. A 
campanha, que é inédita no 
Brasil, visará especialmente a 
informação à população dos 
problemas relativos à perda 
auditiva. 

Durante os três dias do 
evento, um posto estará 
montado no Shopping Center 
Timbiras, onde será realizada 
a Triagem Audiométrica - 
exame de audição realizado 
em pessoas com idade acima 
de doze anos, e distribuição de 
farto material informativo, que 
estão sendo enviados 

diretamente de São Paulo, com 
previsão de chegada para a 
próxima sexta-feira. Na 
ocasião, toda mídia local 
também estará contribuindo 
para divulgar do 
acontecimento. 

Um número de 180 postos 
estará distribuído em todo o 
Brasil. O Maranhão será 
beneficiado com quatro postos 
distribuídos nas seguintes 
cidades: (São Luís-2, Bacabal- 
1 e Imperatriz-1). 

Segundo o médico 
otor rinolaringologista 
Ubirajara Pereira Filho, 
coordenador municipal da 
campanha, esta 1® Semana de 
Prevenção já havia sido 
idealizada há muitos anos, mas 
só agora está sendo colocada 
em prática pela atual diretoria 
da Sociedade Brasileira de 
Otologia, com a parceria de 
entidades como: Sociedade 
Brasileira de 
O t o r r i n o 1 a r i n g o 1 o g i a, 
Fundação 
G t o r r i n o 1 a r i n g o 1 o g i a, 
Sociedade Brasileira de 
Fonaudiologia e Conselho 
Federal de Fonaudiologia, 
todas diretamente voltadas 
para o problema da surdez. O 
objetivo principal é realizar 
uma campanha de educação e 
conscientização da população 
brasileira para este problema. 

com vistas à sua prevenção. 
Outros 

qtorrinolaringologistas, como 
Áureo Carlos Tadeu. 
juntamente com 
fonaudiólogas, estão 
empenhados no sucesso da 
organização da referida 
campanha, e contaremos, 
com certeza, com a 
colaboração de todos os 
colegas, entidades de classes 
e meios de comunicação 
social", enfatizou Ubirajara. 

OUTROS OBJETIVOS E 
METAS PRINCIPAIS 

- Orientação à população, 
quanto ao que fazer quando 
perceber queda auditiva. 

- Conscientização do 
trabalhador e da empresa dos 
seus direitos e deveres no 
âmbito da surdez profissional. 

- Alerta aos órgãos 
públicos envolvidos na 
questão. 

- Orientar a prevenção e o 
tratamento da surdez em 
todos os níveis. 

Consolidação da 
importância psicossocial da 
surdez como deficiência 
física. 

Realização de 
levantamento de dados para 
avaliação da incidência da 
perda auditiva em seus 
diversos níveis de intensidade 
e faixa etária no Brasil. 
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Obras na periferia 

cidade são muitos e precisam 
ser enfrentados de frente. "A 
cidade é um foco de 
problemas. Por onde você 
anda, você encontra ruas 
inundadas, falta de esgoto, de 
saneamento, enfim, 
problemas de toda a grandeza. 
Então, um pouquinho aqui e 
outro pouquinho ali, eu tenho 
que procurar resolvê-los", 
disse. Ildon Marques lembra, 
considerando a escassez de 

resultem em elogios a Administração Municipal 
recursos, que nada o impedirá enfrentando, como vocês 
de reconhecer e de atacar a 
problemática vivida, inclusive 
pela periferia. 

"Os recursos são poucos. 
Até a arrecadação do 
Município é fraca. Tem 
cidades hoje, que são um 
terço de Imperatriz, e 
arrecadam dois terços a mais 
do que nossa cidade", 
lamentou, completando, em 
seguida; "Mas, estamos 

estão vendo, e vamos 
encontrar a solução. Não dá é 
pra ficar reclamando". Na 
visita de inspeção, além dos 
secretários do Governo e da 
Infraestrutura, 
acompanharam o prefeito 
Ildon Marques os vereadores 
Arnaldo Álencar (líder do 
Governo na Câmara), Antonio 
Pimentel, Otair Moreira e 
Carlos Amorim. j 

Sedei promove curso 

de Iniciação Esportiva 

O curso é aberto a todos os professores de 

Educação Física e recreação escolar 

íífi'' 
; . ■ 
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Valdeci Ferreira, "curso vai preparar melhor os 
professores de Educação Física 

A Prefeitura Municipal de é "preparar os professores das 
Imperatriz, através da 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei) está 
promovendo um Curso de 
Iniciação Esportiva. O curso 
conta com a parceria da 
Subsecretária Regional de 
Educação do Estado. O 
treinamento acontecerá de 
31/10 a 01/11, no Ginásio 
Municipal Fiqueninho e 
Escola Santa Teresinha. As 
inscrições estão sendo feitas 
no Centro Esportivo Barjona 
Lobão, sede da Sedei. 

Segundo Giorvane de 
Pinho, subsecretário da Sedei, 
o principal objetivo do curso 

redes públicas municipal e 
estadual para ajudar estes 
professores a desempenharem 
melhor seu trabalho junto aos 
alunos", disse. 

O subsecretário falou do 
público ao qual destina-se o 
curso, além tios professores de 
Educação Física. "Nesta etapa, 
nós queremos convidar, não só 
os professores do 1° grau maior, 
mas também, os professores de 
1® a 4® série, que têm um 
trabalho fundamental de 
recreação escolar", completou. 

Giorvane de Pinho explicou 
que este curso é uma 
continuidade de um 

treinamento feito no mês dt 
maio e os professores qut 
participaram daquela primeira 
etapa, já têm garantida a sua 
inscrição. Na primeira etapa, 
50 professores fizeram o curso. 
Contudo, os mestres que não 
participaram da outra etapj 
poderão fazer o curso a parti 
desta fase. 

Os instrutores s« rao os 
professores Ezaías Pereira de 
Sousa (formado em Educação 
Física) e Isnande Mota Barros 
(formado em Pedagogia). 
Serão abordadas as 
modalidades de basquete e 
voleibol pelo professor Ezaías 
Pereira. Isnande irá trabalhar 
as modalidades de handebol c 
futsal. 

Na sexta-feira (31), serão 
ministradas aulas sobre 
handbol e futsal no Ginásio 
Municipal. No sábado (01), 
prossegue o treinamento na 
Escola Santa Teresinha. As 
palestras obedecerão o horári» • 
de 8h às 12h e, no turno 
vespertino, das 14h às 18h. 

O subsecretário alertou, 
ainda, para o fato de que o 
curso é gratuito, para 
professores das redes 
municipal e estadual. Porém, 
os professores da Rede 
Particular interessados em 
participar do curso, deverão 
contribuir com uma taxa de R$ 
10,00. 

Loja de Atendimento do 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Super simpático 
O CincRrafista Reinaldo 

Alvos (foto), da TV Capital ó 
uma pessoa que esbanja 
simpatia no nosso meio. 

mi )ro que a gente cruza com 
nos c-orrodon^s do Sistema 

.cantis, logo recebo um 
sorriso o um aju-rto do mão. 
Além disso, o rapaz faz do tudo 
por aqui, desde o trabalho já 
citado, até o do motorista. E 
tudo isso som reclamar ou 
perder sua característica mais 
forte que é a alegria. Esse 
baixinho realmente valo ouro! 

Corretíssima 
A opinião do apresentador 

Ratinho, levada ai»ar no programa 
Ratinho Livro na noite desta 
terça-feira sobre as músicas que 
são executadas atualmente no 
rádio e na televisão brasileira é 
mesmo muito correta. Segundo 
ele, o que existe é ajxMias uma 
reitetição de músicas, grupos 
musicais, e duplas sertanejas, 
sendo que muitos valores da 
nossa música são engavetados e 
esquecidos pelas emissoras, que 
no caso, são as responsáveisixio 
sucesso do artista. Concordo 

w 

m v • 

plenamente e acredito que se as 
produções pesquisassem um 
pouco mais, inclusive em 
Imperatriz, encontrariam bem 
mais cantores e músicas 
interessantes i)ara executarem, 
e claro, o ouvinte e telesi)ectador 
sairia ganhando com essa atitude. 
Está na hora de mudar, chega de 
tanta mesmisse. 

Evoluiu muito 
O locutor Elton Miranda vem 

mostrando talento para a área 
jornalística. Isso dá para 
perceber nas suas 
apresentações de hora em hora 
com as informações que ele leva 
ao ar através da Rádio Terra. Ele 
mostra segurança e talento; o 
que hoje em diaé raro, haja vista 
que a maioria dos locutores 
querem apenas mostrar voz 
bonita para conquistar as 
gatinhas, como eles mesmos 

dizem. Espero que o Elton, 
com quem já tive a 
oportunidade de trabalhar 
em uma emissora local, se 
aperfeiçoe ainda mais e 
prossiga mostrando que 
sabe o que faz. 

Aquele abraço 
Para o meu amigo Maciel, 

Operador de Audio da 
Mirante. Outro dia nos 
cruzamos numa das ruas da 
cidade, mas nem tivemos 
tempo para conversar. Uma 
pena, porque ele é uma 
pessoa super legal e bastante 
atenciosa. Não poderia 
deixar de enfatizar como esse 
jovem é esforçado e simples. 
Além disso vem mostrando 
que é bom profissional. 
Espero que logo, logo tenha 
novamente a oportunidade de 
encontrá-lo. 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 

'ja senso prático, atenção e 
pacidade de concentração. 

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

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

Libra 

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

Sagitário 

Touro V)o 
Câncer 

íQ) 
Virgem 

m 

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. 

Aquário 

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

Escorpião Capricórnio 
£5 

Peixes 

Sua cai Kícidade de trabalho 
< sla sendo reforçada i)or 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. 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

TV 

Mirante 
Canal 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 l)ia-a-I)ia 
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 II 
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 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
7"2'-'0 ('ine ^ar 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:300 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11.00 Forno e Fogão 
11 ;30 Bola da Rede 
12:00 ImiKTatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16.00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -1' Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2- 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 (coip 
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 (Serie) 
23:45 Jornal do SBT 
00:09 Jô Soares Onze e Meia 
op 15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça no l>ar 
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 Interprõ- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com l-eila 
Richers) 
20:15 Série llardball, Força 
Bruta 
21: lOJuea Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

Çilson Santana, SiCvam Silvestre, 'Eufáíia 'Dias do 

ih[orte, Aríete Cutrin e Aluído Silva Sousa 

Orlando Menezes e Kátia ladeados por 

Soraya Luiza e Jane Vasconcelos 
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Dr. José, Mantas e João Lisboa 
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Sidney 'Jigueredo, Antonio 'Jerreira 

comandando um descontraído almoço 
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Arnaldo 'Mello, Melson Oliveira e Celso 

Antônio em recente encontro social 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

apresentação; 

CuMpAuRE 

Chico 



JORNAL CAPITAL 

Capital 

Social 

Linda Veloso 

(?Aâa Sacola 

/VinpIlciiAdo o Casa Cs cola cUi Bambirvi para 98 com 1° 

série e labora+ório ir\|orma+ic.o esfa crlarvdo +anAbénA a 

Cscola dei Banibirvi 1y 2; e 3 para receber crianças de 

'l, 2/ e 3 arxirxbos +o+almer\+e adap+ada para a idade. 

Faça tuna visita e cor\Keça a proposta. Casa Cscola 

dei Bambirvi, Cxcelérvcia em educação iu|autil. Ligue 

723-3394. 

'píxanda wâídmcía 

O anAigo Xito Sérgio que respoudia pela cl\e|ia da 

Celmar se desligou da empresa e |ixou residência em 

nossa cidade. amigao nao aceitou a transferencia 

para outro estado e agorcA é o novo dono di Frlgobar, 

comércio de distribuição de bebidas. C- ja começa a 

Aíxgitar o novo ramo de negocio. X^esejamos boa sorte. 

,c 

"Sentam, de 'Pneumcm de 

/icidevttee" 

y\Jo início da semana que passou foi aberta no 

escritório da CeImar a 2° Se mana de Prevenção de 

jAcidentes no Trabalho. O diretor superintendente da 

empresa Fãb lo Mede irosy abriu of i c i a I me nte o eve nto 

jue teve ainda a palestra^ (Lixaiidade na Segurança do 

TrabalKoy com o técnico Paulo yVlacedoy consultor em 

t q i va I i d acl e to i ca I d o Se b ra e -yV\/\. 

i 

■mm. 
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T^demar e Rita Mariano. O belo casal nota dez que 

dispensa comentários 

m 

.... 

AAirandinKa e Rose sempre prestigiando as noite 

impe ratr izense 
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Cs médicos 

yVlagno e 

y\Aagnóliay casa 

sim-pã-ti-co e 

que sempre 

prestigia os 

eventos sociais 

da city 
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O famoso médico Claumir com a bonita esposa Te reza 

Simões dividem pose com a amiga y\laídes 

C amigo y\!eto organizou no sábado que passou uma 

deliciosa feijoada no Flaap Flour. (Td ambiente estava 

bastante agradável e contou com grande numero de 

pessoas, 7\)a ocasião havia um agradável repertório 

musical de um cantor da terra que agradou a todos 

que ali faziam-se presentes. 

S) ru .rr t.. 
Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes) 

W 723-3394 é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 



Movimento "Pára- 
quedistas" 

A cerca de dois meses o 
vereador André Paulino D' 
Albuquerque, vem reunindo- 
se com imprensa local no 
sentido de encontrar uma 
saída para dar um chega pra 
lá nos chamados "políticos 
pára-quedistas", ou seja, 
aqueles que invadem a cidade 
em épocas de eleições. No 
primeiro encontro estiveram 
presente noventa por cento 
dos formadores de opinião 
pública que militam na 
imprensa local. 

boas Vindas ao comando do 
Batalhão da PM de ImixTatriz. 
As ligações partiram de 
moradores do bairro Bacuri, 
Mercadinho, Santa Rita e 
adgecências. O major Francisco 
Melo da Silva, conforme o 
comandante geral da PM do 
Maranhão, coronel Manoel de 
Jesus Moreira Bastos, em 
recente entrevista ao Sistema 
TucaniPs de Comunicação 
assume o comando em 
dezembro. 

Toda a polêmica criada pelo Empresário Humberto Castro e jornalista Josué Moura, candidato a presidência da Airt 
jornalista Clélio Silveira, que   " 

/ICC 
Aroldo Cristóvão Chagas, 

o "ACC" vem recebendo um 
grande ajKíio dos membros 
do PMDB e de pessoas 
consideradas respeitadas 
dentro do partido como é o 
caso do líder do partido na 
Câmara, vereador André 
Paulino, (APA). ACC, que se 
instalou em Imperatriz a 25 
anos atrás vem recebendo 
também o apoio da 
população. Em Imperatriz, 
Aroldo Cristóvão Chagas 
conseguiu montar um dos 
melhores hospitais da região. 

Faber97 
O BLC- Balneário late Clube 

esta preparando mais uma 
grande festa para o povo 
ImiJeratrizense. A iniciativa do 
Faber 97, vem mexendo com 
todos os compositores e 
cantores amadores de 
ImixTatriz. 0 sonho se todos, é 
chegar a um lugar mais alto do 
pódio. Artistas como; Neném 
Bragança, Luis Carlos, Lena 
Garcia e outros e^tão felizes 
com a iniciativa. 

garantiu a reportagem ter visto 
o menor sendo capturado ixda 
Polícia, foi esclarecida pelo 
major Melo. Na segunda-feira o 
delegado Augusto (íabina, 
garantiu a reportagem que a 
tentativa de fuga na FÜNAC. 
realmente aconteceu, mais que 
segundo ele, o menor J.M.J., não 
participou e nem poderia ter 
participado, uma vez que 
segundo ele o menor estava 
recolhido no 3o BPM. No 
programa Imperatriz 24 Horas 
Melo, garantiu que o menor 
realmente se encontra recolhido 
por medidas de segurança em 
uma das celas do 3° BPM. 

Major Melo 
Outro que caiu na graça da 

população Imperatrizense foi 
o major Melo. Com unia 
popularidade invejável, o 
major Melo em menos de 30 
dias no comando do 3o BPM 
conseguiu conquistar 
principalmente os moradores 
periféricos que até então não 
recebiam com freqüência a 
assistência por parte da PM. 

Federação 7 
A Federação Sete de Futebol 

Soçayte (Regional) com sede 
em Imperatriz, comandada pelo 
experiente cronista esportivo 
Ary Aragão disse a reportagem 
do JC que a entidade pretende 
realizar nos próximos dias, o 
Copão Maranhão do Sul de 
Futebol Sete. A Federação 
Regional com sede em 
Imperatriz é dirigida pelo 
cronista Ary Aragão e o ex- 
jogador de futebol Mangueira. 
Recente a entidade concluiu o 
Campeonato Master de Futebol 
Sete. Todas as competições 
foram realizadas no CF Salgado 
Filho. 

Pro-Duarte 
Recebi com muito 

entusiasmo a notícia de que o 
companheiro Luis Duarte esta 
sendo cogitado para disputar as 
eleições vindouras da AIRT. De 
acordo com as informações 
chegadas a reportagem o 
movimento Pro-Duarte será 
consolidado na danceteria 
People. Oficialmente não recebi 
nenhum comunidado, mais 
como não esquerdista, e William 
Marinho não vem 
correspondendo com as 
expectátivas, só resta aderir ao 
movimento Pro-Duarte. 

12x0 
Em uma rápida enquete 

realizada no programa 
Imperatriz 24 Horas, O major 
Melo conseguiu receber 
antecipadamente 12 votos de 

Finalmente esclarecido 
Finalmente foi esclarecido o 

mistério que envolvia o menor 
J.M.J, principal acusado na 
morte do taxista Vicente França. 

Repercussão 
As eleições para 

presidência da AIR'1 
Associação de Imprensa da 
Região Tocantina vem 
reiKTcutindo de forma positiva 
entre os associados. As eleições 
marcadas para o mês de 
dezembro, poderá ser uma das 
mais acirradas. O atual 
presidente Clélio Silveira não 
conseguiu realizar todos seus 
projetos, a falta de apoio foi um 
dos adversários ferrenhos 
enfrentado pela atual 
administração. 

Deu na Imprensa 

A imprensa local aguarda com muita 

expectativa as eleições para a nova diretoria da 

AIRT- Associação de Imprensa da Região 

Tocantina. 

O jornalista Josué Moura deverá levar uma 

ligeira vantagem com relação a chapa do 

jornalista William Marinho. Por outro lado o jornalista William 

Marinho garante que vai surpreender nas urnas. 
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Ondas Curtas 

Milagre, Milagre, Milagre, Milagreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

Mistériooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooos! 

Mannaiiiiiiiiiiiinnnnnnnn! 

É verdade! 

Vamos fechar as portas para os "pára-quedistas" 

APA 98...O movimento que põe fim a invasão dos pára-quedistas 

ACC...ACC...ACC 

Aroldo Cristóvão Chagas...É de casa, é da gente, é ACC 

PMDB aposta no sucesso 98 

Polegada, visita o interior, e confirma a força do partido 

Na região todos são seguidores de "IIdão"... 

"Eu Acredito" 

Júnior Farias... 

Surpreendendo a todos aqui na redação... 

É ò bicho II 

Um abraço ao vereador Simplício Zuza Neto. 

Hoje é dia de decisão... 

Marília em busca do titulo 97 

Ajuventus corre atrás do Bi-Campeoanato 

A festa vai ser no Frei Epifânio D' Abadia 

Um toque esperto para Leyde (AMSUL) 

O hom dia é para Ivan...Gerente de vendas da Tocauto. 

ACC Vem ai a 

dobradinha 
X 

APA 

« â 

w 

Os Fantai" íminhat 
■ai * R 

Sine Empreqc 

Fone: 722 3317 

Operador de moto- 

1 ílca 
: Hs 

s;;;: é CsLigmé- - ■ 
' Cobrador fj 

Encarregado geral 
d' 'riiill 

Encarregado de 
br > 

Patrolhetro de basi 
V ra 
Cozdnheira 

y.-yy#:.: LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.coni.br 

241i; 977-4426 

Exames especializados em: 

Análises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, leste d 

Paternidade -DNS, Análise de Água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas   " 
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Machado Neto 

ExpECTATÍVA QUANTO À 

ASSÍNATURA dA CONVENÇÃO 

CoIetíva dE TRAbAlho 

O presidente do Sindicato dos Gomerciários, Raimun- 
do Matias de Alencar, está aguardando apenas a chegada 
do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Vilson 
Estácio Maia, para que seja selado em definitivo, o acordo 
salarial e outras cláusulas contidas na Convenção Coleti- 
va de Trabalho, versão 97/98, que anualmente é firmada 
entre patrões e empregados do comércio lojista. 

A data-base da categoria é Io de novembro. 

Dia do comercíárío 

Hoje, 30/10, comemora-se o Dia do Comerciário, do 
Balconista e também o Dia do Material Bélico. 

Em Imperatriz, os comerciários comemoram o seu dia 
na segunda-feira de carnaval. (Repouso remunerado fir- 
mado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria). 

Parabéns. 

PríscíLIa Amorím 

veiais. 
Ela está completando 13 anos de idade. 
Tim-tim. 

PDT AdÍA REUNIÃO 

I KZCiilJUCiyiCL 11WJV. X-lll wwv/    O 
Por conta disso, foi interrompida na noite de anteon- 

tem, a viagem que o presidente da Comissão Provisória 
do partido em Imperatriz, Dr. Pedro Alves dos Santos, fa- 
ria na companhia do Dr. Francisco Lopes Araújo, membro 
do Diretório. 

Convíte dA CDL 

Chegando às mãos do colunista o convite para o co- 
quetel que será realizado amanhã, à noite no auditório da 

Mercado- 

Financeiro- 

PoupANÇA 

 1,15% 

 1,15% 

Fonte; BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 
UfÍR (FEdtRAl) 

Outubro/97      ...R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Outubro/97       RS 09,11 

UFr (EstaJuaI) 

Outubro/97   RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97     RS 13,99 

DóIar 
 RS 1,15 

 RS 1,11 

 RS 1,10 

Cotações de 29.10.97 
Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F do dia 29.10.97 

R$    11,27 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97    R$.120,00 

SaUrío FamíIía 

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

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

O coquetel reunirá representantes e convidados da CDL 
do Banco Real para a solenidade a ser desdobrada nos 
eguintes itens; 

* Selamento contratual com o Banco Real para troca 
e cheque pré-datados de lojistas filiados à CDL; 

* Implantação do Sistema On Line para consultas ao 
S.P.C; 

* Lançamento da Campanha de Natal da CDL 
O convite explica que o coquetel será iniciado às 20hs. 
Grato pela atenção. 

Maía em São PauIo 

Para quem não sabe: o lojista Vilson Estácio Maia en- 
contra-se em São Paulo. 

Presidente da ACII e dono das Óticas Maia, Vilson 

Estácio Maia foi a São Paulo para um contato direto com 
os fornecedores tendo em vista as vendas do Natal e Ano 
Novo. 

Ele deve retornar na próxima semana, segundo infor- 
mação de funcionários. 

Cemítéríos 

Os cemitérios da cidade estão sendo limpos para as vi- 
sitas do grande público no dia.dedicado aos mortos: dois 
de novembro, que este ano vai cair num domingo. 

íMfmm 
. í? Yf' 

mm 

m '■ P "Y/ 

WYYYYY?. 
•V: íííí: 

::: 

y/-v 

Humor 

Recém-apresentados, os dois acabam no 

motel e, depois de transarem, enquanto 
fumam um cigarrinho ela arrisca a pergunta: 

- Por acaso você é funcionário público? 
- Mas como foi que você adivinhou?! - ele 

diz maravilhado. 
- Nada, não foi nada... apenas porque você 

passou quarenta minutos para tirar a roupa e, 

quando nos deitamos, fui eu quem tive de 

fazer todo o serviço... 
(Playboy/out/97 nas bancas via Dimapi) 

Registro também boje, para o Dr. Ronailton Neves 
Nolasco (à direita), presidente do Sindicato da 
Construção Civil e para o Dr. Francisco Sales, vice- 
presidente da FIEMA (Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão), e empresário bem-sucedido no 
ramo da construção civil (Conol) e hotelaria (Advance). 
Ambos também sócios do Marwel. (Foto: Moreira Silva). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* Francisco da Silva Almeida (Lojas 

Brasil) 
* Virgínia P. Correia (Disbil) 
Aniversário hoje e recebe jds 

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. 

w 

m m 

Já se encontra em todas as bancas, a nona edição da 
ISTOÉ Dinheiro, trazendo como reportagem de capa, a 
venda da Kibon para a multinacional GesSy Lever. O valor 
da transação é uma "bagatela": so U$$ 900 milhões. 
Confira os hatidores dessa venda e tantos outros assuntos, 
como a queda das bolsas de valores e a entrada do Brasil 
para o clube dos lançadores de satélites. A ISTOE 
Dinheiro é distribuída na região pela Dimapi. 

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 <*0, &&&*>*>**• 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Materiais para 

'luAOMCL bobinas para Fax. 
TUdo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J 

IMPERATRIZ ^.rrô."p«s 

Fromoçâo em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353^ Qep 65.901- 490 
vresma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) lmperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I .aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfi - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 • Imperatriz ■ Maranhão 
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Primeira dama 

participa de encontro em 

O encontro nacional das primeiras damas contará com a 

presença de Ruth Cardoso que abordará sobre trabalhos sociais 

A prefeitura de João 
Lisboa por meio da Solicit- 
Secretaria de Solidariedade e 
Trabalho, contratou um édico 
que está atendendo no 
horário da tarde no posto de 
Saúde. Outro médico atende 
no horário da manhã. 

A titular da secretaria de 
Solidariedade e Trabalho, 
primeira dama do município 
lolete Dino, vem recebendo 
elogios de populares que 

vêem na sua atuação, um 
trabalho sério. lolete Dino, 
continua- prestando 
assistência às pessoas mais 
carentes da sede e do 
interior, atendendo a todos 
sem exceção. 

A Solicit, designou um 
médico oculista para atender, 
que após esta fase, recebe, 
gratuitamente o óculos, caso 
necessário, este programa, já 

ii 

«íxíí&S 

?! 

lolete Dino, ladeada por João Alberto e Roseana Sarney 

beneficiou 180 pessoas.. 
A partir do próximo dia 04 

de novembro, terça-feira, a 
primeira dama, estará 
participando do encontro 
"Nacional de primeiras 
damas", quando na 
oportunidade estará no 
Maranhão a primeira dama do 
Brasil Ruth Cardoso. 

O encontro, terá como 
objetivo, proporcionar às 
primeiras damas, 
conhecimentos de como 
auxiliar os esposos no setor 
administrativo do seu 
município e principalmente, 
ouvir a socióloga Ruth 
Cardoso que falará sobre a 
área assistencial às classes 
carentes, e como 
desenvolver o trabalho 
social. 

Ainda durante o encontro 
nacional de primeiras damas, 

Ruth Cardoso, vai expor, a 
realidade de programas 
como o "Comunidade 
Solidária", cujo objetivo é 
garantir uma melhor 
qualidade de vida a população 
pobre do país. 

O Maranhão foi o 
escolhido para sediar o 
evento por que o estado já 
desenvolvem programa nas 
áreas sociais. 

lolete Dino, por meio da 
assessoria d< comunicação 
da prefeitura de João Lisboa, 
informou que ao retornar de 
São Luís, vai expor a 
imprensa, sua alto-avaliação 
do encontro, bem como das 
experiências adquiridas na 
oportunidade que podem ser 
executadas em seu município 
de acordo a realidade social 
e às condições financeiras 
disponíveis. 

Conselho Regional de 

farmácia elege nova diretoria 

Entre os candidatos para a direção do órgão está o 

Doutor Ronaldo Tomaz de Aquino, de Imperatriz 

O Conselho Regional de "Nossas propostas sao as 
Farmácia do Estado prpostas da categoria 
doMaranhão- CRF-MA elegerá farmacêutica e da saúde publica. 

• ' Estamos plenamente sua nova Diretoria para o biênio 
1998/1999, no próximo dia 14 de 
novembro, oportunidade em que 
todos os Farmacêuticos inscritos 
noórgão, quites quanto às suas 
anuidades e em pleno exercício 
da profissão sufragarão os 
eleitos. 

A chapa nQ 02 encabeçada pela 
Profa. Maria Spíndola Moreira 
Corrêa desponta como a 
preferida pelos farmacêuticos 
por apresentar um programa 
bem definido, com prpostas 
sérias e praticáveis, que atendem 
aos anseios da categoria e 
moderniza a instituição para uma 
administração transparente. 

A nova diretoria pretende 
estabelecer CâmarasTécnicas no 
CRF-MA, para melhorar a 
prestação de -serviços 
farmacêuticos à população e 
implantar como principais 
programas a "Rede de 
Assistência Farmacêutica"e 
"Farmacovigilância de 
Medicamentos", objetivando 
integrar a assistência 
farmacêutica efetivamente ao 
Sistema Único de Saúde- Sus e 
assegurar à população do Estado 
do Maranhão o uso de 
medicamentos seguros e 
efiqazes. 

Os membros da chapa n0 02, 
que com certeza formarão a nova 
diretoria do CRF-MA acreditam, 

consicentes das dificuldades a 
enfrentar, mas como o apoio dos 
farmacêuticos e da população 
realizaremos um trabalho 
marcante, dentro das próprias 
atribuições estabelecidas, 
legalmente, para os Conselhos 
de Farmácia , "assegurar à 
população uma assistência 
farmacêutica de alto nível". 

O professor Jonilton Santos 
Lemos candidato a Conselheiro 
Federal e a Doutora Luiza Rocha 
Queiroga (de Imperatriz) 
candidata à Conselheira Suplente 

m 

junto ao Conselho Federal de 
Farmácia têem um discurso 
limpo e democrático, 
prrocupando-se mais com o 
cronograma de trabalho a ser 
cumprido, que com as investidas 
dos candidatos adversários, às 
vezes nem tão honestas. 

São candiatos a Conselheiros 
Regionaius, para o quatriênio 
1998/2001 os farmacêuticos: 
Professora Maria Spíndola 
Moreira Corrêa, Doutor Ronaldo 
Tomaz de Aquino, Doutor 
Marcelo de Carvalho de 
Gonçalves, Doutor Júlio César 
Azevedo, Doutora Maria de 
Loudes Peixoto e Doutora Célia 
Bastos. 

A chapa nQ está assim 
constituída; 

Presidente; Professora Maria 
Spíndola Moreira Corrêia 

Vice-presidente: Dr. Ronaldo 
Tomaz de Aquino (de Imperatriz) 

Secretária; Dra. Célia Maria 
Bastos. 

Tesoureiro: Dr. Marcelo de 
Carvalho Gonçalves. 

Os farmacêuticos que 
compoem este grupo e que 
propõe mudanças radicais no 
CRF-MA, está confiante da 
vitória nà Assembléia Eleitoral 
do diua 14 e para isso será 
decisivo o apoio de toda do 
farmacêutico da Região 
Tocantina. 

■ Dia do Livro 

Ética Editora publica 

autores regionais 

Imperatriz é a cidade que mais 

produz obras literárias no País 

de 
data 

tão 
foi 

■m 

m s* 

m 

Conselho Regional de Farmácia pode ter vice-presidente de Imperatriz 

Ontem, 30, 
f o i 
comemorado 
o Dia 
Nacional 
do Livro, 
só que 
nenhuma 
atividade 
especial em 
homanagem 
passagem 
importante 
desenvolvida. 

Entretanto, necessário 
se faz lembrar que 
Imperatriz é uma das 
cidades que mais se destaca 
no Brasil no diz respeito a 
produção literária. 

E, exemplo evidente do 
quadro, foi a criação da Ética 
Editora, cujo proprietário é 
o jornalista e acadêmico 
Adalberto Franklin de 
Castro. 

Com idéia futurista, há 
quatro anos, ele decidiu 
realizar: montar uma casa 
responsável pela criação de 
livros, revistas e diversas 
outras publicações, não só 
em Imperatriz, mas em toda 
a Região Tocantina. 

A Ética Editora, que fica 
localizada na avenida 

Dorgival 
Pinheiro de Sousa, Centro, 
já conseguiu elaborar 40 
títulos. Todos livros de 
autores desta parte do 
Estado. 

Sob o comando de 
Adalberto Franklin, essas 
obras da literatura regional 
foram mostradas na Bienal 
97 do Livro, em São Paulo. 

O poeta Zeca Tocantins 
já tem publicado 4 livros, 
sendo que o último tem o 
título de "Gotas do Sol" e 
será lançado nos próximos 
dias em Belém do Pará. 

O maior produtor de 
livros dá cidade é o 
capichaba Livaldo Fregona, 
já que ele conseguiu 
publicar dez obras. Eis os 
títulos de algumas delas; "O 
Ciriano", que narra a vida 
de um menino pobre, "O 
Predestinado". (por 
Raimundo Primeiro) 

Csporle é no Copitol 

itu Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e EdvaldoCardoso 
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Domingo Alegre 

12 de Tioveitt&iO' Das lOhs ao meio-dia 

O desafio continuo. O 

programo gue Irás uma 

novidade atrás do outra. 

e na TV Capitai porlicipc você tombem 

Neste dloinnüuniwo) CIDADE CONTRA 

CIDADE.. Coléignio Yanez Piizoim <de Gov., 

^ ^E^liison ILoibão/C Colégio) Saintai Isaibel 

Praquem 

o chapéu Gincana Show de Gincana 
P Cultural Calouros Esportiva almeida EtiiEi 

15 
A A 

UM O RAÍO^X do IVIUNdo do CRÍIVIE COIVIANdAdo 

pelo JornaLísta 

D 

L 

Nesta 2o segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL.J 

mm 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 
qualidade em SOM e 

AUDIO & VÍDEO 
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Marília busca título inédito 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Decisão 
A Liga Imperatrizense 

de futebol confirmou para 
a noite de hoje no estádio 
municipal, uma partida de 
futebol feminino que 
antecederá a grande 
decisão que está prevista 
para as 20 horas. 

O Presidente Couraça 
afirmou que a expectativa 
é de um grande público 
para prestigiar os dois 
melhores times da 
temporada de 97. 

Igualdade 
A Lif, confirmou que os 

dois times entrão em 
campo hoje a noite as 20 
horas, em igualdade total 
ou seja ninguém leva 
vantagem. 

Empate nos 90 
minutos, haverá 
prorrogação com morte 
súbita. Quem fizer o gol, 
ganha o título. 

Terminada a 
prorrogação sem 
vencedor. Haverá 
cobranças de 
penalidades. 

Sampaio 
Confirmado o jogo da 

Bolívia Querida para 
sábado as 16 horas em 
São Luis. Sampaio e 
Ferroviário fazem o 
segundo jogo na quarta 
fase. No primeiro jogo em 
Fortaleza, o tricolor 
venceu por 1 x 0 .Para 
passar a próxima fase, o 
time precisa de um 
simples empate. 

Marília 
Pela primeira vez irá 

disputar o título da 
divisão de elite do futebol 
amador de Imperatriz. 

O Presidente 
empresário Pereira 
afirmou que o time vem 
realizando uma boa 
campanha fruto de um 
trabalho sério que está 
sendo desenvolvido pela 
diretoria e todo o elenco. 

O Time que enfrentará 
a Ajuventus hoje deverá 
ser o seguinte: Kelino, 
Joel, Barata , Beline e 
Fred: Eurico, Xaxado, 

Geovane e Tonho 
•.Pombinho e Zil. 

Ajuventus 
Nonato Calção 

treinador do Marília não 
adiantou o lime que 
entrará jogando na noite 
de hoje com o Marília. 
Nonato só irá divulgar 
minutos antes da bola 
rolar. 

O treinador disse que 
está confiante em uma 
vitória e 
conseqüentemente a 
conquista do bi 
campeonato. 

Arbitragem 
Reinaldo Martins Brito 

será o árbitro da decisão. 
José Reis Lima e 

Raimundo Pereira os 
assistentes. 

O Diretor de árbitro 
Jackson da Silveira 
,afirmou que os 
assistentes que foram 
escolhidos, sem 
-desmerecer os demais, 
foram destaques no 
decorrer do campeonato. 

Flamengo 
Após o vexame em 

Porto Alegre quando foi 
goleado pelo Inter pelo 
placar de 4x0.0 Rubro 
Negro, venceu na Super 
Copa o time do Velez na 
Argentina pelo placar de 
3 x 0 e está liderando o 
grupo com 10 pontos. 

Pelo campeonato 
brasileiro o Flamengo 
enfrenta o vitória no 
maracanã hoje á noite. 

Copão 
Os jogos do final de 

semana, pela tabela 
marcados para domingo 
dia 2 de novembro 
deverão ser antecipados 
para sábado. O Motivo 
domingo ser dia de 
finados. 

Os jogos que serão 
realizados: 

João Lisboa x 
Tocantinópolis 

Local: Estádio 
Cafeteirão 

Açailândia x Balsas 
Local: Açailândia 

Diretoria diz que o time vai com tudo em busca da vitória 

O Time do Marília entra 
em campo hoje a noite em 
busca de um título inédito e 
tão sonhando pelo diretoria 
que é o título de campeão 
amador da cidade de 
Imperatriz. 

O Time do Marília tem a 
melhor campanha deste 
campeonato e chegou em 
primeiro lugar na classificação 
geral. 

O Presidente do time, 
Antonio Pereira afirmou a 
reportagem do jornal capital, 
que o seu time está consciente 
gue tem que vencer o jogo, 
mas qüe entrará em campo 
com cautela ,pois o 
adversário, o time da 
Ajuventus é um bom time e, 
também corre em busca do 
título.O Trabalho que a 
diretoria do Marília vem 
realizando é digno de elogios. 
O Time tem hoje um dos 
melhores plantei do futebol 
amador de Imperatriz e 
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Marília busca titulo inédito 

liderou o campeonato do 
começo ao fim. 

O Presidente colocou ainda 
que os resultados que o time 
vem obtendo é fruto de um 
trabalho sério que a diretoria 
está realizando, com um único 
objetivo, conquistar o 
campeonato. 

A Diretoria não quis 
adiantar o time titular, mas o 
Presidente e técnico Pereira 
deverá mandar a campo a 
seguinte formação: 

Kelino, Joel, Beline, Barata 
e Fr^d : Eurico, Xaxado. 
Geóvahe e Tonho ; Pombinho 
e /il. Pereira afirmou aiiuln 
que os jogadores fecharam 
um pacto com a diretoria para 
vencer o campeonato pela 
primeira vez. Vale ressaltar 
que o Marília foi várias vezes 
campeão da categorias de 
base. Mas nunca do 
campeonato de futebol da 
divisão de elite da Cidade de 
Imperatriz. 

Ajuventus quer o bi-eampeonato 

Técnico Nonato Calção faz mistério na definição do time 

O time da Ajuventus quer 
a qualquer custo dentro de 
campo .conquistar o bi 
campeonato do futebol 
amador da cidade de 
Imperatriz. 

O presidente Mauro , disse 
a reportagem que o time foi 
campeão no ano passado 
apresentando um bom futebol 
e que este ano vem trilhando 
o mesmo caminho e está com 
amplas chances de conquistar 
o título. Mauro disse que o 
time da Ajuventus tem 
jogadores de destaques no 
cenário esportivo de 
Imperatriz. Ele citou 
jogadores como Biro Biro, 
Batata, Tatá etc. 

O técnico Nonato Calção 
não quis adiantar á imprensa 
o lime que entrará jogando na 
noite de hoje, mas afirmou 
que minutos antes da bola 
rolar, ele irá divulgar. 

O treinador Nonato 
colocou que sabe do potencial 
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Ajuventus busca bi-campcunato 

do time do Marília, mas 
acredita no bom futebol dos 
seus jogadores e também na 
experiência e sabe que o time 
pode sair de campo com a 
vitória após os 90 minutos. 

Ajuventus quanto Marília 
não comentam sobre 
prorrogação ou decisão nas 
cobranças de penalidades. 
Pelas declarações das 
diretorias, a vitória no tempo 
normal é a meta principal. 

O jogo de hoje está sendo 
esperado com muita 
expectativa por parte dos 
torcedores dos dois tini uO 
público que está s jJo 
esperado na decisão de hoje a 
noite as 20 horas é de no 
mínimo 4 mil pessoas nas 
arquibancadas do estádio 
municipal. 

O presidente da Ajuventus 
afirmou que o seu time 
entrará em campo com muita 
garra e determinação para 
conquistar o bi campeonato. 

Futebol legal 

é na Capital 

MorCUo/K A/uventirv 

Campeonato Imperatrizense 

Narração: Renilson Sousa 

Reportagens: Cloves Aguiar e Edvaldo 

Cardoso 

Nesta quinta-feira, às 20h00 

Decisão de 97 

(íDfcrccimenía: 

* Prefeitura de Senador La Roque; 

* Diconal Compensados; 

* A Couraça, material para sapateiro; 

* Pantera Máquinas; 

* Posto de Lavagem Big Car; 

* Busca Modas Aviamentos; 

* AMEPE - Assistência médica e Escolinha Sonho de 

Criança. 

Rddío Capítd AM 950 - Eflye k 

Galem - Qualidade c CredMídm 

léae Jornal Capital 721 

/fl • 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

«i: 
iii 

Vbcê fticfwdal 

Hetngeraaor 
R$ 525,00 <7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

39 50 

Cônsul^ 

1+4 CHEQUES DE R$ 173,20 
10 PECAS 

NA COMPRA DE ■■ m. ■ 
QUALOUER PRODUTO WOlISUl^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
24LM6NE# 

Condicionador de ar 10.000 BTU's 
R$ 678,00 j vis/o ou 
1+23 Mensais de 

' Controle de função simplificado 
* Termostato regulável 
* Filtro de ar removível 
* Gabinete galvanizado 
* Duas velocidades de ventilação 

49,90 

r,T,i+4 CHEQUES DE R$ 146,00 

Cônsul^ 

10 PECAS 

1- 

Fogão Petrycoski 
R$ 125,00 j visto OU 
1+23 Mensais de 

' 4 Bocas 
* Tampa de vidro 
* Mesa inox 

9 r,40 

Petrycoski 

20 PECAS 

As GV/] 

[ACAJLáW 

Faça logi 7 seu cadastro 

Ventilador 
R$ 45,00/7 visto OU 
1+11 Mensais de •Uf-. mi í. 

' Chave c/ 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm 

r, 

BRITANIA 

5. 15 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 9,70 10 PECAS 

TV 20" Cores 
R$ 339,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

25,5o 

OU 1+3 CHEQUES DE R$ 89,70 

' Controle Remoto 
* Desligamento Automático 
* TV ;VHF,UHF e CABO 
* Entradas de Áudio e Vídeo 

20 PECAS 

Vídeo Cassete 
R$ 299,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

TOSHIBA 

34,40 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 66,00 

mm ■ 

CZI_ 

■ 4 Cabeças • Controle remoto 
' Informações em Português/Inglês 
' VHF / UHF e CATV 
■ Tracking automático 
' Limpeza automática • Timer 
' 100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 20 PECAS 

Bicicleta Barra Circular 
R$ 164,00/7 py>//7 ou 
1+11 Mensais de 

czmnn 

18. 80 
v 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 35,35 sopeüs 

Carro Galzerano Atlântico 
R$ 139,00/7 visto OU 
1+11 Mensais de 

' Assento reclinavel 
" Rodas dianteiras fixas ou livres 
* Travamento de rodas 

16 00 / 

OU 1+4 CHEQUES DEi?^ 29,90 
SL 

10 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 01/11/97 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 6,5% 
a.m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 % e 5% a.m, 4X (1+3) juros de 3,9% a,m. Plano 

com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de hão vender 
no atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro. 

Internet: http:// www.liliani.com.br 
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Melo garante: "menor 

encontra-se no 3o BPM" 

Major da PM voltod a afirmar que J.M.J. esta recolhido no quartel da PM local 

O major Francisco Melo da 
Silva, em entrevista a 
reixtrtagem do JC na manhã de 
ontem esclareceu todas as 
dúvidas relacionadas ao mau 
entendido no caso do menor 
acusado de assassinar o taxista 
Vicente França. 

Embora na última segunda- 
feira a reportagem tenha 
ouvido o delegado Augusto 
Cabina, no qual confirmou que 
ouve tentativa de fuga na 
FLNAC, mais que em algum 
momento o menor foi envolvido 
nesta tentativa pelo fato dele 
está recolhido ao ao 3o BPM, 
alguns orgão de comunicação 
continuaram anunciando que o 
menor teria participado da 
tentativa fuga. 

J.M.J, de 16 anos de idade é 
o principal acusado de ter 
assassinado o taxista Vicente 
França no final do mês de 
setembro com vários golpes de 
faca. O crime mobilzou toda 
classe dos profissionais do 
volante onde fizeram diversas 
buscas até localizar o cadaver 
no setor Agrícola. 

Tudo começou a ser 
desvendado com a localização 
do veículo Santana de 
propriedade do taxista. O Carro 
foi apreendido em Açailândia, 
quando naquela oportunidade 
um outro menor amigo do 
acusado estava trafegando 
pelas principais ruas daquela 
cidade 

Horas depois J.M.J., foi 
apreendido quando encontrava- 
se em sua residência às 
proximidades da residência da 
vítima no bairro Juçara. Desde 
quando foi identificado, o 
menor foi transferido para o 3o 

BPM por medidas de 
segurança. 

Na sábado de acordo 
informações vinculadas nas 
emissoras local ouve uma 
tentativa de fuga na FUNAC, 

onde segundo o apresentador 
Clélio Silveira (Cidade Alerta) 
afirmou ter visto o menor sendo 
recapturado pela Polícia. 

Ouvido sobre o case, o 
delegado José Augusto Cabina, 
28, titular da DPCA, disse que 
a denúncia não tinha 
fundamento, uma vez que o 
menor encontrava-se recolhido 
no quartel da.PM. O delegado 
fez questões de afirmar que 
ouve a tentativa de fuga na 

FUNAC, mas descartou 
qualquer envolvimento com a 
possível tentativa de fuga do 
menor. 

Ontem o major Melo, que 
assumirar o comando do 3o 

BPM nos próximos dias, 
afirmou que além do menor 
encontram-se recolhido no 
quartel da PM; Geraldo João da 
Silva e Zé Bonfin e um dos 
envolvidos no caso do padre do 
Josimo. 
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O menor J.M.J., continua no quartel da Polícia Militar 

Posto de Identificação de 

Imperatriz compromete PC 

População de Imperatriz pede socorro ao governo do estado 

A Polícia Civil de Imperatriz 
além de não contar com um bom 
amparalode agentes, delegados, 
armamentos e veículos, 
encontra-se com um posto de 
identificação que não reúne às 
condições necessárias para-se 
efetuar com rápidez uma 
identificação. 

As filas enormes que existiam 
em frente a Delegacia Regional 
foram eliminadas pelo delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu.- 
Com um atendimento diário, o 
posto de identificação de 

Imperatriz vem conseguindo 
resolver parcialmente a procura 
de identidades. 

A falta de um Instituto 
Criminalísta avançado em 
Imperatriz fez com que o veículo 
Santana-Quantun do taxista 
Vicente França, 58 anos de idade, 
assassinado no mês de setembro 
jielo menor das iniciais J.M.J., 
ficasse retido no pátio da 
delegacia regional cerca de 30 
dias a espera de peritos 
especializados para fazer uma 
perícia minunciosa no referido 

veículo. 
A Polícia Civil de Imperatriz, 

ainda tem dúvidas de que o 
menor J.M.J, tenha agido 
sozinho na morte do taxista 
Vicente França Após eometer o 
crime, o acusado que encontra 
se apreendido no 3o BPM de 
imperatriz, teria jogado o cadaver 
do taxista no bagageiro do 
Sanatana vindo a desovar o conx) 
de Vicente no setor Agrícola 

Somente depois de três dias 
de investigações intensivas a 
Polícia Civil conseguiu localizar 

o veículo Santana, em poder de 
um amigo do acusado na cidade, 
de Açailândia. 

Antes de levar o veículo i)ara 
Açailândia, o menor teria ido ao 
Balneário Iate Clube, jwr ocasião 
da apresentação da Banda 
Magníficos. Na época ele 
conseguiu driblar todas as 
barreiras da Polícia Militar. 
"Caso ouvesse um Instituto de 
Criminalísta a altura em 
Imperatriz as investigações 
estariam mais avançadas" disse 
um parente da vítima. 

Assista de , Meio-dia 

segunda a sexta Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

Imperatriz 24 Horas TV Capital, Canal 05 

Rede Reeord 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Luis Otávio dos Santos, 
maranhense, solteira, 
residente na rua São 
Francisco, comunicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de Identidade 
Civil, Título Eleitoral e outros. 

Arrombamento 
Girlene Cavalcante dos 

Santos, maranhense, casada, 
residente no bairro 
Bonsucesso, esteve na Depol 
para comunicar que 
elementos não identificados 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência e 
levaram vários objetos. De 
acordo com o comunicante os 
larápios levaram do interior 
da residência várias peças de 
roupa, e uma TV açores 14 
polegadas, 

Perda 
de documentos' 

Marcos Santana de 
Morais, maranhense, casado, 
residente na Rua Manaus 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
De acordo com o queixoso o 
fato ocorreu quando ele 
trafegava pelo centro 
empresarial de imperatriz 

Perda 
de documentos 

Armando Soares 
Gavalcaate, maranhense-, 
casado, motorista, residente 
na Rua João Pessoa esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil e sua 
Carteira Nacional de 
Habilitação. Fato ocorrido na 
tarde desta uma quarta-feira 
quando o queixoso trafegeva 
pela Avenida Industrial 

Perda 
de documentos 

Marcelo Soares de 
Oliveira, maranhense, 

residente no bairro Vila 
Nova- também comunicou 
que perdeu sua carteira 
porta cédula contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o comunicante o 
fato ocorreu na tarde de 
ontem quando ele trafegava 
por aquele bairro. 

Perda 
de documentos 

José da Silva Leite, 
maranhense, solteiro, 
residente na rua Paraíba - 
bairro Juçara comunicou 
que também perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
da manhã da última terça- 
feira 

Terminou 
"o mistério" 

O major Melo confirmou 
na tarde de ontem que o 
menor J.M.J., acusado de ter 
assassinado taxista Vicente 
França se encontra 
recolhido em uma das cek 
do 3o BPM. A transferên* 
do menor para 
dependências do quartel, 
segundo o major foi por 
medidas de segurança. 

Augusto 
Gabina 

O delegado titular 
Augusto Gabina já havia 
confirmado a reportagem 
quê o menor J.M.J., estava 
recolhido em uma das celas 
do 3e BPM. Por outro lado o 
jornalista Clélio Silveira 
afirmou em seu programa 
Cidade Alerta ter visto o 
menor sendo capturado 
quando tentava fugir d' - 
dependências da FUN/ ^ 
Finalmente o mistério 
chegou ao fim. O menor 
J.M.J., desde dé apreensão 
esta recolhido no 3Ç Batalhão 
de Polícia Militar de 
Imperatriz por medidas de 
segurança. 

Gentil Pereira mm 

Comissário 

Moraes 

PLANTAÜ POUCIAL 

Quinta-feira, 30/10/97 

Delegado 

Vandir 
I |ib 

1 

Agentes 

Sintiqp, Murilo e 

Carlos Sérgio 

Peiito 
Mário Amoriiii 

ene de Plantão 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


