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Orçamento do município para o 

ano que vem é de R$ 51 milhões 

Vitrinne 

Para os que preferem 
uma amizade a dislâneia, o 
Disk-amizade é uma opção, 
mas cuidado, as pessoas que 
optarem por este tipo de 
serviço pode encontrar 

í m Ao mais que umaamizade, 
um ■. ode, um príncipe, ou 

( • 1 aj o, além de jtoder ler 
iiiuitas dores de cabeça cora 
ligações noturnas e cantadas 
inoportunas. Festas, 
lançamentos, e muitas 
novidades na Página I -9. 
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Página 2-2 

INDICADOR 

i-LV 

Dólar Comercial 
Compra  l -0935 
Dólar Comercial 
Venda  l ,0943 
Dólar Paralelo 
Compra  R5 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1.135 
Dólar Turismo 
Compra   RS 1.080 
Dólar Turismo 
Venda      RSl-llO 
Ouro (g) 
Venda    RS l L36 
Poupança 
Rrndirnnito   1.1263% 
Ufír 
Valor   RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 
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25% do orçamento municipal 
para o ano que vem será 
destinado a área da educação, a 
medida valoriza o magistério. 

OrçadaemRS 51.502.500,00 
a prposta foi enviada para o 
Legislativo Municipal que deve 
ser analizada antes do recesso 
parlamentar previsto para o final 
do ano. 

O orçamento do município 
deve ser homolado pelo prefeito 
Ildon Marques até o dia 31 de 
dezembro. 

O setor social será uma das 
prioridades do executivo 
imperatrizense em 98. 

Social 

Página 2-3 
Orçamento paro IfWS j.r está em u imUmito wt lu-^isJuüvo 

Menor acusado de assassinar - Aposentadoria 

taxista será ouvido hoje 

O menor das iniciais J.S, 
acusado deter assassinado com 
duas facadas o taxista Vicente 
França no último dia (25) será 
ouvido hoje pela juiza Luzia 
Madeira Nepomuceno, da Vara 
da Infância. 

De posse do inquérito Regional Dr. Luciano Abreu para 
enviado a justiça ixda Polícia Civil desvendaro crime que chocou 
os destinos do menor será a cidade, 
definido ainda hoje. Os taxistas temem que o 

O acusado foi preso numa . acusado seja absolvido pela juiza 
ação rápida de uma equipe da Vara da Infância, 
designada pelo Delegado Página 1-12 

O que muda com a 

Reforma da Previdência? 

Na edição de hoje, o Jornal O que diz a proposta do; 
Capital lira suas dúvidas sobre governo e âs possibilidades de 
o que muda no Sistema salvar o Sistema 
Previdêneiário do iwús. Confira na Página 1 -5 

Marília continua 

na liderança 

i 

m 
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Marília faz boa campanha nu Campeonato Amador 

O Marília Futebol Clube 
continua na liderança absoluta 
do Campeonato Amador da 
Primeira Divisão de 
ImiKTalriz. 

A boa campanha da equipe 
que ano passado ficou em 
terceiro lugar na classificação 
geral é vista com muito carinho 
pela diretoria que confia no 
elenco reforçado por 
jogadores das categorias de 
base do clube. 

O desportista Antonio 
Pereira (Pneus Fortes) disse 
a reportagem que em breve 
deverar iniciar o trabalho no 
CTdo Marília. 

Página 1-10 

Vale do Rio Doce 

Tranferência 

irrita governador 

A transferência da 
administração do Sistema 
Norte da Compahía Vale do 
Rio Doce de Belém para São 
Luís não agradou o governo 

do Pará. 
Os detalhes e ainda: o 

resultado da Quina, Super 
Sena e o Mercado Financeiro 
você confere na Página 1-7 

Cultura 

Exposição Arte Nativa 

será aberta hoje 

A partir das 20:00 de hoje 
será aberta a Exposição 
Arte Nativa do artista 
plástico Aciole Bastos. 

Na abertura o evento que 
acontecerá no pátio da 

Uema presença confirmada 
dos cantores Clauber 
Martins, Neném Bragança, 
Wilson Zara e Zeca 
Tocantins. 

Página 1-6 

Religião 

Página 1-3 

Programação de festejo é divulgada 

Tudo jíi está pronto para o A festa religiosa teminício Modelo de Fé 
festejo de Santa Teresa dÁvila. stgunda-feiracom o lema "Maria Página 1 -8 

PSN de Imperatriz 

é fortalecido 

Novo em Imperatriz, o PSN- Esta semana nomes de 
Partido Solidarista Nacional expressão se filiaram a sigla, 
começa a se des| lontar. Página 1 -8 
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Unicamp elogia ações da Prefeitura na Educat 

Uma carta de agradecimento íoi enviada ao prefeito Ildon Marques agradecendo sua colaboração em pesquisas 

de "Avaliação da Descentralizção dos Programas do MEC" 

A coordenadora da 
pesquisa "Avaliação da 
Descentralização dos 
Programas do MEC para o 
Ensino Fundamental", Sônia 
Maria Draibe, da 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), enviou 
no último mês de setembro 
ao prefeito Ildon Marques, 
uma carta de agradecimento 
póla colaboração dada pela 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz ao trabalho que 
está sendo desenvolvido por 
toda uma equipe de 
pesquisadores, 
representantes do Núcleo de 
Estudos de Políticas 
Públicas - NEPP daquela 
instituição. 

Segundo Marita Borba, 
coordenadora da pesquisa de 
campo nos Estados do Pará 
e Maranhão, que visitou a 
Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc) no mês de 
junho, o Ministério da 
Educação e do Desporto 
(MEC) contratou o NEPP 
para uma avaliação dos 
processos de 
descentralização de três 
programas do MEC - 
Programa da Merenda 
Escolar, a TV Escola e o 
Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental (PMDEF), que 
permite o repasse direto de 
recursos suplementares para 
as escolas públicas, como 
forma de estimular o Ensino 
Fundamenta] e de fortalecer 
a autonomia da gestão 
escolar. Na Seduc, Marita 
elogiou os projetos 
desenvolvidos pela 
Secretaria e foi informada 
pela nutricionista, Denise 
Portugal de que todos tem o 
apoio e incentivo do prefeito 
Ildon Marques. 

"Vimos agradecer a 
fundamenta] colaboração 
desta Prefeitura, 
particularmente de Vossa 
Excelência, para com a 
pesquisa Avaliação da 
Descentralização dos 
Programas do MEC para o 
Ensino Fundamental, diz um 
dos trechos da carta. De 
acordo com a coordenadora, 
"os dados e relatos de 
experiências e políticas 
deste município, colhidos 
pela equipe de 
entrevistadores no mês de 
maio próximo passado, são 
de fundamental importância 
para a eficácia do trabalho, 
considerando-se o 
insubstituível conhecimento 
daqueles que definem as 
políticas públicas e 

viabilizam a sua 
implementação e gestão". 

Na época, foram 
realizadas 655 entrevistas 
com os agentes que 
participam do processo de 
descentralização. Um 
número de trinta e três 
municípios foram visitados, 
e Imperatriz foi incluída 
como uma das cidades de 
grande porte do Estado do 
Maranhão. 

Todos estes dados, de 
acordo com a 
correspondência, estão 
sendo organizados e 
analisados de forma a 
permitir um diagnóstico 
sobre as facilidades e 
dificuldades na 
implementação dos 
P r o g r a m a s 
d e sc e n t r al i zado s, c o m 
vistas, se necessário, a 
subsidiar adaptações e 
redirecionamentos. A carta 
informa ainda que os 
resultados da investigação 
serão divulgados e 
encaminhados para a 
apreciação do prefeito. 

Ao final, os 
agradecimentos são 
estendidos a toda a equipe, 
particularmente aquelas 
envolvidos nas questões 
educacionais. 
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Educação de Imperatriz recebe leogios 
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Maranhão 
terá crédito 

Mais um governo de estado 
teve. aprovada, autorização 
pelo plenário do senado para 
tomar imprétimo junto à Caixa 
Econômica Federal, dentro do 
programa de Apoio de 
Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados. O 
Maranhão poderá contratar 
uma operação de crédito com 
essa finalidade, no valor de R$ 
:!4,2.r) milhões. 

Combate 
à Corrupção 

() procurador italiano Raolo 
leio disse, na audiência pública 
da Comissão de Constituição, 
justiçaecidadania (CCJ) sobre 
a Operação Mãos Limpas, que 
o conceito forte da autonomia 
(((■ judiciário foi essencial para 

■ i( bate à corrupção na 
L • C. 

lelp explicou que, na Itália, 
a atitude independente dos 
magistrados não entra em 
conflito com a democracia e o 
Ix-gislativo pode fiscalizar os 
atos do Judiciário e mudar a 

pslaçào, se achar 
conveniente.Lá, juises e 
procuradores são ligados, o 
que permitiu o Ministério 
Público assumir a chefia das 
investigações, acelerando os 
processos. 

Defesa da 
maralidade 

A defesa da moralidade e o 
combate à corrupção, pública 
e privada, precisam ser a 
grande bandeira do 
Congresso Nacional, que, para 
fiscalizar com autoridade, deve 
começar dando o exemplo 
com a opinião dos maus 
parlamentares. A afirmação é 
do presidente do senador, 

jtonio Carlos Magalhães, na 
abertura da audiência pública 
da CCJ com os dois 
procuradores italianos da 
(íperação 

Mãos 
Limpas. 

O Ministério Publico 
italiano já prendeu, desde 92. 
centenas de políticos e 
empresários, recuperando 
bilhões de dólares para os 
cofres públicos do pais. 

Diante da assistência, 
c()nslil uiiIas de j)arlanlenlares, 
representantes do Judiciário e 
do Ministério Público e 

Lanchonete MC BRUNLTS 

Matadouro Municipal 

Instalações são reformadas 

estudantes de Direito, além de 
embaixador da Itália e do 
ministro chefe do Cíabinete 
Militar da Previdência da 
República, Antonio Carlos 
pediu um esfoço permanente 
e intransigente na promoção 
da moralidade pública e na 
repressão da corrupção, 
porque"a imoralidade pública 
é claramente contagiosa". 

Amazônia no 
Senado 

' O noticiário Amazônia no 
Senado, produzido pela TV 
Senado, leva ã população de 
cinco estados (Acre, Amapá, 
Amazonas, Rondônia e 
Roraima) a atuação dos 
senadores na região. O 
telejornãl, com duração de 10 
minutos, é transmitido pela 
Rede Amazônica, afiliada ã 
Rede Globo, de segunda-feira 
a sexta-feira. 

Pelo Amazônia no Senado, 
os telespectadores daqueles 
estados são informados das 
atividades dos senadores da 
região, por meio de malérioas 
jornalísticas, flashes, perfil dos 
senadores e discursos em 
plenário. 

O programa vai ao ar nos 
seguintes noticiários da rede; 
Bom Dia Amazônia, às bh3(), 
Amazônia em Revista, ãs 12h, 
e no jornal local de cada 
estado, às IShfiO. Nesse, é 
veiculada apenas a reixn tagem 
mais importante do dia. 

Condição de 
sobrevivência 

\() senador Flaviano Melo 
leve a oportunidade de se 
reunir, com um grupo 
indígena que pediu seu apoio 
para desenvolver uma 
atividade econômica que 
ofereça real condição de 
sobrevivência e 
desenvolvimento para a 
comunidade. 

Impressinado com a 
organização comunitária e a 
evolução do grupo, que ocupa 
uma reserva demarcada em 
1992, o senador comprometeu 

- se a apoiar a atividade 
econômica dos índios. 

() senador destacou ainda o 
"sucesso"de parcerias entre o 
Incra, as prefeituras e o 
governo estadual, com o 
objetivo de montar patrulhas 
mecanizadas que facilitam o 
acesso ãs propriedades e o 
escoamento da produção. 

As instalações do 
Matadouro Municipal de 
Imperatriz estão passando 
por reformas. Os currais, 
cocheiras e pocilgas 
ganharão uma melhor 
estrutura. Segundo as 
informações do secretário do 
Desenvolvimento Rural, 
Marcos Rodrigues, as obras 
já foram iniciadas com a 
troca de grande parte da 
madeira que se encontrava 
danificada. 

As cocheiras estão sendo 
reconstruídas em estrutura 
de concreto. Será implantado 
um sistema de bôias para 
garantir o contínuo 
abastecimento d'água e 
evitar o desperdício. "Nós 
vamos fazer uma obra 
permanente. As cocheiras 
serão reconstruídas em 
concreto para evitar 
vazamentos e acúmulo de 
água nos currais", disse 
Marcos Rodrigues. 

O piso dos currais 
também será feito de 
concreto, o que garantirá a 
higiene do animal que 
aguarda o abate. Ao lodo são 
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Homens agilizam reforma do matadouro 

doze currais, sendo que a pelo acúmulo de urina do obras 
maioria deles deverão ser boi. "O piso de concreto vai 
reformados. O secretário evitar o acúmulo de urina no 
explicou que o desgaste da chão". 
madeira no local é provocado Além da reforma nos 
pelo vazamento das currais, o secretário Marcos 
cocheiras, e principalmente Rodrigues anunciou ainda as 

de ampliação das 
pocilgas, cuja capacidade 
atual é de 200 (duzentos) 
animais suínos. Com a 
ampliação, as pocilgas terão 
capacidade para abater 300 
(trezentos) animais/dia. 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

por THOMPSON MOTA 

Força 
Política 

O Prefeito Ildon Marques 
de Souza vem consolidando 
sua liderança política a cada 
dia em nossa Região, 
conseguiu até o presente 
momento a filiação no PMDB 
de três Vereadores, Arnaldo 
Alencar, Antonio Pimentel e 
Ribamar Milhomem, 
passando de dois fiara cinco 

o número de parlamentares 
mirins, que passa agora a ter a 
maior bancada na Câmara, 
seguido do PSDB com apenas 
três Vereadores. Ildon 
Marques que tem um estilo 
político mineiro, sempre 
ouvindo mais, do que falando , 
consegue em curto espaço de 
tempo controlar 
definitivamente o PMDB em 
toda a Região Tocantina. Ildon 
Marques tem o apoio direto do 
presidente do partido no 
Estado do Maranhão Deputado 
Federal e super Secretário de 
Governo João Alberto, que por 
coincidência tem o sobrenome 
de Souza. Com toda esta 
liderança, Ildon Marques deve 
apoiar, no mínimo dois 
candidatos de nossa Região, 
um para Deputado Federal e 
outro para Estadual, para o 
Governo do Estado , deve 
seguir as orientações de 
Roseana Sarney. 

Câmara 
Federal 

Temos que aumentar a 
bancada de nossa Região no 
Congresso Nacional» isso todo 

mundo sabe. A pergunta é 
como fazer ? Ao longo do 
tempo a nossa Região, 
principalmente a cidade de 
Imperatriz tem sofrido 
barbaridade pela falta de 
representatividade, o máximo 
que conseguimos levar para 
Brasília foram apenas dois 
Deputados Federais, os que 
hoje estão atuando, Sebastião 
Madeira e Davi Alves Silva, 
ambos com possibilidades de 
reeleição. Somente dois 
Deputados não são suficientes 
para representar o nosso 
Município, somos a segunda 
maior cidade do estado, temos 
o segundo maior colégio 
eleitoral, o que falta na 
realidade, é a apresentação por 
parte dos Partidos, de homens 
de nossa cidade, 
comprometidos com o bem 
estar da comunidade, homens 
que sejam neófitos em política, 
mas que se interessem pelo 
desenvolvimento de nossa 
Região. A população já está um 
pouco mais politizada, com o 
advento das urnas eletrônicas, 
o povo, caso haja nomes sérios, 
com certeza saberá escolher 
.aqueles que realmente tem 

condições de nos representar. 

Assembléia 
Legislativa 

Parece mentira, nos dois 
últimos períodos legislativos, 
a cidade de Imperatriz elegeu 
apenas um representante fiara 
a Assembléia Legislativa. Na 
passada Chico do Rádio, na 
atual João Paiva. Temos batido 
sistematicamente na 
possibilidade de elegermos no 
mínimo 6 (seis) deputados 
estaduais, isso mesmo, seis 
deputados, somente assim 
conseguiremos impor alguma 
Coisa, junto ao Governo do 
Estadt). Uma andorinha só não 
faz verão, com apenas um 
Deputado, não poderemos 
reivindicar absolutamente 
nada para a nossa cidade, é 
preciso que a população 
colabore nas próximas 
eleições fiara que tenhamos 
uma bancada mais expressiva, 
vamos utilizar a união de 
valores, quem sabe ,em breve, 
possamos sair deste marasmo 
político. O voto é a arma 
política do cidadão, basta 
saber usa-la. 

Entre Linhas 

Hospital das Clínicas realiza dia 07 de Outubro, ás 20:00 
Horas, no Salão Nobre do Juçara Clube um coquetel, 
reunindo «toda a sociedade, fiara apresentar o que o hospital 
está oferecendo de melhor fiara a população em termos de 
$aúde. Na oportunidade agradecemos <> convite enviado a 
este Jornalista. 

A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu titular 
Dr. Carlos Gomes de Amorim, convidando a comunidade 
para participar do encerramento do Projeto "Bacurí eu 
Acredito"', que será realizado hoje, dia$3 de Outubro, Sexta 
Feira, no Salão Nobre do Juçara Clube. 

Aguardada cora muita expectativa a inauguração da nova 
praça Mané Garrincha, que contará com quadra polivalente, 
a administração ficará por conta da Secretaria de Esportes e 
lazer do Município, que tem a frente o dinâmico Valdeci 
Ferreira. 

Se toma ura grande problema em nossa cidade, o Governo 
Federal repassou a responsabilidade para os Municípios, aqui 
. a Gamara nem a Prefeitura querem assumir, qualquer 
responsabilidade sobre este tipo de prestação de serviços a 
população. Os acidentes continuam era Imperatriz, 
envolvendo mototaxistas. As autoridades continuara com os 
braços cruzados, sem saber o que fazer. 

Final dos tempos. Gustavo Franco, presidente do Banco 
(.entrai do governo FHC, criticando o Fundo Monetário 
Internacional. FMI. Essa alma quer reza. Muita reza. 

Festival de Vídeo prorroga inscrições 

Os interessados 

As inscrições fiara o I 
Festival de Vídeo de 
Imperatriz, que estavam 
previstas até o dia 30 de 
setembro, foram prorrogadas 
até o dia 15 de outubro. O 
motivo da prorrogação foi a 
falta de inscrições. O evento 
é uma realização da Fundação 
Cultural de Imperatriz (FCI), 
instituição vinculada a 
Prefeitura de Imperatriz. 

O Festival será realizado 
no dia 25 deste mês, no Cine 
Timbira. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas na 
própria sede da Fundação. 

O evento é aberto a 
qualquer pessoa e para 
participar o concorrente basta 
apresentar uma fita de vídeo 
VMS e preencher a ficha de 
inscrição qa FCI. 

Os concorrentes poderão 
participar em quatro 
categorias; Campanha 
Fuhli cita ria, Matéria 
Jornalística, Curta de Ficção e 
! Minuto. São destinadas para 
os meios de comunicação as 

podem entrar em contato com a FCI através do fone/fax 721-0883 

ou do e-mail fci@jupiter.com.br 
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Campanha 
e Matéria 

Inscrições devem ser feitas na Fundação Cultural de Imperatriz 

categorias 
Publicitária 
Jornalística. 

Na categoria Curta de 
Ficção, o concorrente pode 
abordar qualquer tema, com 
até 10 minutos de duração. O 
lema também é livre fiara os 
Vídeos de 1 Minuto. 

Premiação 
O júri irá escolher os 3 

melhores vídeos de ficção, os 
2 melhores comerciais, além 
de as duas primeiras 
matérias jornalísticas e os 3 
vídeos de 1 minuto. Haverá, 
também, troféus fiara 
direção, roteiro, atriz e atvRedi 

O público presente em 
cada sessão durante o festival 
poderá eleger por júri 
popular, o melhor vídeo de 
ficção. 

A par liei paçào no Festival 
de I 'íden possibilitará aos 
vencedores, além de levarem 
o Troféu Muiraqu itã , 
lambem, a inscrição no 
Guarnicé de Cine-Vídeo, 
realizado em São Luís. 
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■ Por dentro dos fatos 

A reforma previdenciária surtirá efeitos? 

A gestão da Previdência Social deve ser participativa, em um sistema de administração colegiada 

Por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Veio (Mil boa hora a idéia do 
se promover mudanças na 
Previdência Social do País. O 
atual sistema já não condiz mais 
com a realidade brasileira. 
Arcaico, apenas reflete o 
desinteresse que o Governo 
Federal sempre demonstrou em 
trabalhar no sentido de melhorar 
a qualidade de vida da \ lopulação, 
garantindo-lhe um perfeito 
sistema de saúde pública, 
sobretudo para a camada de 
menor poder aquisitivo, que 
sempre esbarra na burocracia e 
numa ruma de papelada sempre 
que procura a rede pública de 
saúde. 

Importanle se faz. pois, que 
todos nos, numa forte voz, 
sairmos às ruas e gritarmos pela 
reversão de caótico quadro. Dizer 
t m não aos pseudos políticos, 
pessoas que a qualquer custo 
ape» .sbuscain oennqiurimento 
incito c, que para alcançar suas 
metas, passam por cima até 
mesmo de seus eleitores. Não 
respeitam nada e ninguém. 
Transgridem, assim, todo tiiK» de 
■ gra. () jogo é sujo. A palavra de 

1 mi é instigar o maior 
fij. Ainço nos cofres do erário. 

Agora, discute-se, lá em 
Brasília, a nova reforma da 

Previdência Social. O Congresso 
Nacional já recebeu, do Poder 
Fxecuüvo, a proposta de 
Emenda à Constituição, que 
propõe uma mini-reforma da 
Constituição Federal, para 
segundo a respectiva emenda, 
modificar o sistema de 
Previdência Social. A proposta 
governamental, provocou 

não haverá 

nenhum arranhão 
na aposentadoria 

de ninguém, todo 

direito adquirido 

será respeitado. 

controvérsia. Claro que isso iria 
ocorrer. Uns são favoráveis, 
outros não. It por aí vai. () certo, 
porém, <• que o projeto deve 
receber o máximo estudo 
possível para que efetivamente 
consiga alcançar os seus reais 
objetivos. Defendida pelo 
governo e seus aliados, a 
proposta foi criticada por 
entidades de classe, por juristas 
e especialistas em Previdência, 
pelos quais foi apontada como 
eivada de inconstitucionalidades, 
mal formulada, inadequada como 
solução para os problemas da 
Previdência Social — regime 
integral e, sobretudo, para os 
regimes especiais dos 

servidores públicos. 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que já disse 
ter interesse em realizar 
profundas mudanças nos 
sistemas de proteção social do 
Brasil, não leve medo de ir a 
público c asseverar que não 
haverá nenhum arranhão na 
aposentadoria de ninguém, todo 
direito adquirido será resixntado. 

Fm entrevista concedida rio 
dia 12 de março de 1995 ao jornal 
O Globo, do Rio de Janeiro, , o 
ministro da Previdência, fez 
questão de destacar que a 

A proposta 

go vem a m en tal, 

provocou 

controvérsia. Claro 
que isso iria 

ocorrer. 

retorma tornou-se inadiável para 
assegurar o pagamento dos que 
estão aj«isentados, para acabar 
com o clima de intranqüilidade 
entre os que estão por se 
aposentar, e possibilitar que a 
Previdência deixe de ser 
obstáculo ao aumento do salário 
mínimo. Já o líder do governo na 
Câmara dos Deputados afirma 
que a proposta tem a missão de 
reverter um quadro deteriorado, 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 liuperatriz x Tailândia 
05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 imperatriz x Níarabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x (íoiânia 

08:^ Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatrizx Rui Branco 
13:00 Imperatriz \ São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Tcrczina 
14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Vi ração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 
19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São I mis 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reelamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 
CAC Atendimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 
Seg., Terça, quarta c sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

SegundacSábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

que a cada dia deixa claro quanto 
ê incerto o futuro do sistema. 

F a medida que ò tempo 
passa, surgem mais pedras no 
caminho de FMC. Entidades 
representativas da sociedade 
civil, como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a 
Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) e a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), afirmam ser a 
pro{X)stainconstitucional, além de 
que os Os dados disponíveis 
indicam que os problemas 
financeiros da) irevidência podem 
ser contornados com uma ação 
conjunta dos Ministérios da 
Previdência, do Trabalho e da 
Receita Federal, para diminuir o 
nível de evasão, combater a 
sonegação eincoqxirar o sistema 
o mercado informal de Irabalho, 
O assunto tem sido, portanto, 
motivo de muitas discussões em 
diversos pontos do rincão 
nacional. Em recente palestra 
proferida no Instituto dos 
Advogados de São Paulo (IASP), 
o jurista Ives Gandra da Silva 
Martins, enfatizou que aproposta 
do governo para a reforma da 
Previdência é mal redigida, 
tecnicamente imperfeita e tem 
aspectos que são 
inconstitucionais. Para ele, um 
aluno de direito seria reprovado 
se redigisse uma lese como a 
proposta do governo. Dalmo de 
Abreu Dalíari, professor titular da 

tem a missão 

de reverter um 

quadro 

deteriorado, 

que a cada dia 

deixa claro 

quanto 

incerto 

futuro 

sistema. 

/ 
e 

o 

do 

Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 
garanti' que a proposta é 
inconstitucional, pois fere a 
cláusula pétrea da 
Constituição que proíbe 
emendas abolindo direitos 
individuais, além de 
contrariar a norma básica, 
democrática e justa, da 
igualdade de todos perante a 
lei. Diz que o Brasil não precisa 
de emendas à Constituição 
Federal e, no caso da Previdência, 
por exemplo as reformas 
poderiam ser feitas apenas 
aplicando o código penal çxmXvd 
os maus pagadores. 

Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR), da 
Câmara dos Deputados, por onde 
se iniciou a tramitação legislativa, 
a aludida proposta — que têm 
objetivos bem mais abrangentes 
do que os de modificação do 
sistema previdenciário —, foi 
justamente desmembrada em 
quatro partes, porque as 
matérias não versam sobre o 
mesmo assunto. Matérias 
diferentes estavam sendo 

tratadas em um mesmo 
projeto. Pode? 

ü item 30, por exemplo, 
visando "transferir para o 
presidente da República, com 

a reforma tornou-se 
inadiável para assegurar 
o pagamento dos que 
estão aposentados, para 
acabar com o clima de 
intranqüilidade entre os 
que estão por se 
aposentar, e possibilitar 
que a Previdência deixe 
de ser obstáculo ao 
aumento do salário 
mínimo. 

exclusividade, a competência 
para propor projetos de lei em 
matéria de custeio da seguridade 
social", foi rejeitada para propor 
a redução das prerrogativas do 
Poder I jegislativo e conceder mais 
prerrogativa de legislar ao 
presidente da República, ferindo, 
j)orisso, os princípios e os direitos 
sociais, além de arranhar 
circunstancialmente, o princípio 
federativo do Estado. O parecer 
aprovado pela CCJ R, contrário a 
sua admissibilidade, assinala que 
sua ('vent ual aj )rovaçá( > deixaria "a 
seguridade social ao sabor da 
força, além do veto ao Poder 
Executivo, o que não é bom para 
a República nem para a 
democracia". "Que interesse 
move o presidente da República 
para eliminar o Congresso da 
iniciativa de legislar sobre o custeio 
da seguridade s< xrial?", perguntou 
0 relator do parecer, para depois 
assinalar; dificilmente uma 
iniciativa de lei sôbre 
seguradida de social deixará 
de cair na cesta cobiçada do 
custeio e do financiamento. 

Um breve histórico 
A primeira lei brasileira sobre 

Previdência Social foi a de n" 3397, 
de 1888. que criou a "Caixa de 
Socorros" para os trabalhadores 
das estradas de ferro de 
propriedade do Estado. No ano 
seguinte, o Decreto n" 10269, o 
Fundo Especial de Pensões para 
os trabalhadores das Oficinas de 
Imprensa Regia. O Decreto n0 221, 
de 1890, nos primórdios da 
República, dispôs sobre a 
aposentadoria dos trabalhadores 
da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, e o de n0 405, logo a seguir, 
estendeu esse. direito aos 
trabalhadores das demais 
ferrovias.(Cf. Mozart Victor 
Russomano, In Curso da 
Previdência Social. Fd. Forense, 
páginas 31 a 34). 

Mas a sua consolidação, em 
nosso País, foi decorrência dos 
compromissos assumidos pelo 
governo brasileiro como 
signatário do tratado de paz de 
Versalhes, em cujo preâmbulo se 
assinalava que a melhoria das 
condições de vida dos 
trabalhadores e a correção das 
desigualdades sociais eram 
essenciais para garantir a 
estabilidade da i «z mundial. 

A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), criada por 
aquele tratado com a finalidade 
de estabelecer condições de 
1 )roteçáo à dignidade o| lerária, foi 

qu An orientou a disseminação do 
seguro social no mundo, 
inclusive no Brasil. Não foi por 
acaso que o instituto angular do 
Direito do Trabalho brasileiro, 
constituído pela garantia de 
permanência no emprego, 
memo contra a vontade do 
empresário, enquanto 
inexistir causa relevante que 
justifique sua despedida 
(abolido pela lei n0 5.107/66), 
tenha surgido com alei que criou 
a primeira Caixa de 
Aposentadoria e Pensões. A lei 
nQ 3724, de 1919, (IísjmhkIo sobre 
acidentes do trabalho e moléstias 
profissionais, iniciou esse 
processo. 

Só que a primeira instituição 
surgiu em 1923 quando os 
ferroviários conseguiram a 
aprovação do Decreto 
Legislativo iT 4682 (Izá Eloy 
Chaves) que instituiu as Caixas 
de Aposentadorias e Pensões 
em cada estrada de ferro, para 
os respectivos trabalhadores, 
com os benefícios de 
aposentadorias e pensões nos 
casos de invalidez-doença- 
morte. Mozart Victor 
Russomano, em "A 
Estababilidade do Trabalhador 
na Empresa", diz que "A lei nu 

Os dados 
disponíveis indicam 
que os problemas 
financeiros da 
previdência podem 
ser contornados com 
uma ação conjunta dos 
Ministérios da 
Previdência, do 
Trabalho e da Receita 
Federal, para diminuir 
o nível de evasão, 
combater a sonegação 
e incorporar o sistema 
o mercado informal de 
trabalho, 

4682 foi um marco histórico 
relevante: foi o primeiro passo 
para a transferência, da órbita do 
Direito Administrativo para a 
órbita do Direito doTrabalho, do 
instituto da estabilidade. É curioso 
registrar-se que isso se verificou 
através de uma norma da 
Previdência Social". "A partir de 
então, o caminho estava aberto". 

Sou do ponto de vista que a 
Previdência Social brasileira-deve 
ser modificada (e com urgência). 
Do que jeito que vem fundonand< > 
não corresponde aos objetivos 
para os quais nascera. Seu 
propósito é garantir melhor vida 
ao cidadão no momento em que 
ele necessitar do apoio 
governamental. Não uma força 
apadrinhadora, mas o 
sustentáculo pelo qual lutou e 
pagou durante anos. Quem achar 
que estou errado que fica suas 
considerações. Todavia, 
considero remotadas as 
possibilidades disso acontecer, 
principalmente em Imperatriz e 
Região Tocantina. onde os 
resquícios de um sistema falido 
previdenciário ainda teimam em 
nos perseguir. .Sai pra lá, erva 
daninha! 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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■ Arte Nativa 

Aciole Bastos expõe na Uema 

As peças estarão à disposição do público 

^ no pátio da Universidade 

Acontece hoje, a partir das 
20 horas, a abertura da 
Exposição Arte Nativa, do 
artista plástico Aciole Bastos. 
As peças estarão expostas no 
campus da Universidade 
Estadual do Maranhão 
(Uema), em Imperatriz. A 
abertura da exposição serã 
feita pelo secretário 
municipal do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches, que 
também é membro do 
Conselho Deliberativo da 
Eundação Cultural de 
Imperatriz (FCI). 

Até o dia 10 de outubro, o 
trabalho de Aciole Bastos 
estará à disposição do 
público, que deseje conhecer 

o trabalho do artista. As peças 
estarão a venda. 

A exposição está sendo 
financiada pela Fundação 
Cultural de Imperatriz (ECI), 
órgão vinculado à Prefeitura 
Municipal, através de projeto de 
incentivo à cultura desenvolvido 
pela ECI. 

Para marcar a abertura de 
Arte Nativa, os principais 
nomes da música regional 
estarão presente animando os 
visitantes. Entre os que já 
confirmaram presença estão 
Clauber Martins, Neném 
Bragança, Wilson Zara e Zeca 
Tocantins. 

Aciole Bastos 
Natural da cidade de 

Amarante (Ma), o artista 

nasceu no dia 18 de maio 
de 1951. Atualmente, 
Aciole mora em Imperatriz. 

Desde muito cedo, (de 
dedica-se a aprimorar, cada 
vez mais, sua arte. O 
trabalho de Aciole Bastos 
encontrou estilo próprio, 
tornando-se marca 
registrada de seu universo 
artístico. 

Um tema constante na 
obra do artista é a 
realidade do homem do 
campo, retratando o meio 
social em que convive este 
homem. 

" Trabalhando em cipós 
e raízes sepentiformes. 
Aciole traça traços, nos e 
desenvolve lemas 

/ 

Wilson Zara é uma das atrações de hoje na exposição Arte Nativa 

enforcando-nos com a beleza 
de suas composições", diz 
Edmilson Sanches. 

Matéria-prima 
Os vegetais típicos da 

Região Nordeste, em 
especial, as plantas do 
Maranhão são usados pelo 
artista plástico, como 
matéria-prima em suas 

composições. 
Ehitre aqueles vegetais 

preferidos por Aciole Bastos 
estão o babaçu, muiracatiara, 
maçaranduba, jatobá. Uícum. 
catolé, buriti, buritirana, alem 
da sapucaia, arapari, taboca, 
macaúba, cipó de escada, tauari. 
cabaça, espinho de quandii 
(ouriço), entre outros. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 
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Para abordar seus temas, 
o artista combina raízes, 
galhos, madeiras, cabaças e 
outros produtos da flora da 
região. Toda esta 
combinação é usada para 
que ele possa explorar sua 
temática preferida, que e a 
autenticidade e a concepção 
de vida do sertanejo. 

Jornal Capital - O seu líder diário. 

Leia e assine - 721-2506 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, 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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Venha e comprove! 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Regino 

Tocantina 
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Lindo Veloso comenfa os 

•j-afôs que são desfoque no 

soeiedode imperof^r^ense 
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Os bastidores político de 

C7na p era triz e Reqlão 

comentados sob a ótica de 

Franci sc o d o Va I e. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

El iene França 

Fora 
do ar 

O repórter Sérgio Neres 
que já passou por emissoras 
como a RI e RC, atualinenle 
("slá distante dos 
microfones; 

O profissional, 
ultimamente só tem tempo 
para o seu herdeiro, 
Emanuel, nascido a 12 dias. 

Sérgio Neres, além de 
repórter é 
reconhecidamente um 
grande representante 

comercial, e diga-se de 
passagem, aproveita da melhor 
maneira possível, os dons que 
Deus lhe deu. 

Flash 
Hits 

Sob o comando de Edivaldo 
Cardoso, o programa Flash I lits 
que vai ao ar pela Rádio Capital 
de segunda a sexta a partir das 
20:20. vem fazendo a cabeça da 
moçAda que curte os embalos 
e as canções românticas, 

Com facilidade, Edivaldo 

Cardoso, que assume a direção 
da emissora, já deixou os 
concorrentes para trás. 

Longe 
mais bem. 

Quem também arrebentou 
por aqui, foi Artemizia Oliveira, 
que ao lado de Roberto 
Oliveira, andou mostrando o 
que de melhor sabe fazer que 
é comunicar, hoje ela está no 
Amapá, onde é âncora de um 
jornal do SBT daquela cidade. 
Repito aqui, o que disse Borys 
Casoy, Imperatriz, exporta os 
melhores comunicadores, e 
importa os piores. 

Jornal 
capital 

Este matutino vem em 
poucos dias cora uma novidade 

agradável, aguardem. 

Papa no 
Brasil. 

De olho no que é noticia, o 
colunista Roberto Oliveira, 
mostrou ontem em sua coluna, 
a agenda do papa em sua visita 
ao Rio de Janeiro, além de 
mostrar com exclusividade os 
pontos críticos da igreja nestes 
últimos dias, vale a pena 
acompanhar, e saber das 
novidades. Se você não leu, 
ainda está em tempo. Vá 
correndo até a banca mais 
próxima a adquira o seu 
exemplar mesmo atrasado. 

Bom 
Profissional 

O colunista deste matutino, 
Thompsom Motta é o que se 
pode chamar de uni bom 

profissional. E exfortçado, 
totalmente responsável e 
sempre procura trabalhar de 
forma a facilitar o desempenho 
dos seus colegas de trabalho. 
Isso é que é saber trabalhar em 
equipe. Bom seria se 
determinados colegas 
copiassem a sua forma de 
trabalhar. Bem como se diz por 
aí. nunca é tarde. 

Regarregando 
as baterias 

O jornalista.Frederico Luóz 
está gozando uma pequena 
licença de trabalho. Enquanto 
não volta às suas funções no 
Sistema Tucamés (o rapaz é 
polivalente, trabalha na Rádio 
Capital, na TV Capital e é o 
diretor deste jornal), aproveita 
para descansar e regar regar as 
batérias. 

Aproveite bem, pois não 
é todo dia! 

Sempre 
promovendo 

A colunista social Linda 
Velloso e Jussara Cer queira 
estão sempre cheias de 
novidade, são as mais 
badaladas prómoter da 
cidade. A última das duas 
tem sido noitadas de 
pagode. Depois do último 
sucesso já estão com tudo 
pronto para um pagode que 
está marcado para acontecer 
hoje no restaurante da 
Boate People. 

Quem for esperto não vai 
perder, porque as morenas 
realmente sabem trabalhar. 
E só aparecer por lá e 
conferir o clima. Sucesso 
meninas! 

HOftOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 
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Gêmeos 

l1 ma nova fase começa na 
sua vida a partir de agora, 
movimendo 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. 

Libra 

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

Sagitário 

Touro 

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

Câncer 

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

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

Virgem 
tíl 

Escorpião Capricórnio 

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

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 a não se jogar impulsivamente 
em projetos. 

Aquário 
✓WA 

As vibrações arrevesadas 
de Vênus aconselham você 
a manter o espírito prático e 
a não exigir demais de si no 
ambiente profissional. 

Peixes 

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

Canal 
4 

PROGRAMAÇÃO D* TV - VHf/UHF - IMPERATRIZ 

TV 

CRC Canal 
5 TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:20 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 
l2:20Esp()rle Total 
14:-00 Esporte Total Local 
14:20 Grafil Vídeo Musie 
15:00 Programa 11 
16:00 Supermarkel 
16:20 Silvia Poppovie 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19: 1 0 Perdidos de Amor 
20:00 jornal da Baiul 
20:20Eaixa Nobre do 
Esporle 
22:20 ( me St ar ■ 
00:20 |ornai da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 O Agente G 
09:20 0 Mundo de Beakman . 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Reeord 
21:20 Campeões de Audiênc ia 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra deVida 
02:20 lesns Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no 

ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppel Babies 
10:20 t) Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 Tj Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 (issos do Barao 
22:4.) (. urvas Perigosas (Serie) 
22:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze <• Meia 
0] ■ ! r> !ori];il (IM SRT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no Lar 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
12:45 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 
19:25 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:20 Alfa c 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 Ixd -Escola de 
Modelos, 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 

.13:45 Interprõ- 
Telcraarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leda 
Riehers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Jnca Kfornri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Destaque da coluna: Raimundo 

Pimentel e sua esposa Nanei 

S: 

Wtf, 

Miro Ferraz, Marinaldo Gonçalves 

e Carlos Dias 

Antonio Ferreira ladeado pela esposa Amélia 

e a primeira dama Roseane Sampaio 
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Dr. Joel Dantas, Sr. Rubens Parra e Maria 

Dantas em recente evento social 

■ ' ■ 

Sabino Martins e Ciliomar ao 

lado desta colunista 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

CliMpAdRE 

Chico 

VElho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

S (faMcvt 

XV^cjui c\ pouco rvo T^es+oucnu+e c!c\ Poopley o mnls 

auimodo joi^ó com o C \iAupo yVlomeu+os. L\mo promoção 

t:le L-iuda Veloso e 3ussoro íSerpueim. Veul\a curtir 

esta cvuimodo noite. y\)os esperemos por voce. 

'U.S. A 

CD empresário Rubens Rocl\e com tudo pronto pera 

secjtvir vi<Tpem rume» eos (Sstedos LAnidos, onde ire 

cuHir di<\s m<.jrex/ilUosos/ em sive compenlAie o |íIIao 

yVleurício. Os mesmos pretendem pesser uns "13 dies. 

y\ vicApem do empreserio e pc^re freter de essuntos 

íicjedos e sue emprese em São Reulo. Rubens 

encontre o emiejo Rogério Rrote^ pue sepuirão viecjem 

juntos. Boe sorte. 

Sotou aà utíáaà de fam, 

Vtíiu es lembrem do L uís Xduerte; epuele nosso peceto e 

iímido colecjíA, ex-diretor de redeção do Oepitei; egore 

etuendo no Progresso? y\]os surpreendeu e ende 

des|ilencjo por eí de irmãos dedes com ume morene. CD o 

tímido colege jã este de cese montede pere ceser. O 

mole ou guer meis? 

Seíe^a e exutfenâttcca 

Xlomens e mull\eres de bo»n gosto usem joiesy octvlos e 

relógios Bulove^ XecUnosy I^umont, yV\ido, Omege^ 

T issoty Oesio e outros . Solicite e visite dos 

juncionãrios do C \rupo yVleie. 

SC 

A 

■ 

I 
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Pemílie jeli^. Pr. Rui LAuilker>ne eo ledo de espose/ e 

bele y\riedne e es dives |ill\es/ X^riscile ePl\eine. 

'Deíxatida a cttcf 

Ouem este de «neles errumedes pere |Rer residencie 

ne JIKe do jAmor e o getíssitno "Hélio de Oliveire/ gue 

estere deRenclo e imperose ne pró^ime segunde- 

jeire pere econtecer junto eos ludovicenses. ykgore 

só «aos reste desejer eo emigo boe viegem e sucesso 

pele escolbe. 

/iâúcmmda Sxpneâdào- em (fato, 

CD coluniste 3ol'vos Ribeiro estere essumindo o progreme 

cie grencle èudiencie órxpresscÃo e 1 va Pene/ e eproveite 

pere je^er sucá primeire jilmegem neste guinte-jeire no 

Resteurente People/ ne oportuniclede o|erece um jenter 

es demes de sociedede dure nte e segunde exposição 

|otogre|icef eguerde«n e con|irem no próximo sebedo e 

estreie do merevilboso 3°'^^ Ribeiro. 

piia^ 

'V/M 

fc wm 

I 

i 1 /y 
'<> 

;;>á 

m m. Wi m itâv.4 
Kl 
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O belíssinAO vereedor Rui este belençendo os 

coreções de getinUes e este semene cliguei o mesmo 

todo setisjeito eo ledo cie bonite Ketiussie. ó onjire e 

jeJicn iciecie. 

Klegrei o expert BetinKo com dues getes neste ultime 

semene tomendo uha ckopinKo e |ui seber guem erem. 

Xreteve-se cie Senclre e Víviem/ eeromoçes cie Rio 

Sul. Psse geroto e esperto. 

'Jértik 

Clínica de Çinecologia e Obstetrícia 

Pré-N-aty. EsteriUádaide Cojmjtüg-al, Preyeim-ção do'Câimcér 

G iimecológ^H cot Vilseo' iai ]p' .ai ir o á-cop ia, Vildeocolposcoplai, 
Vildeohftsterosicopi®, Ultrasono-^iraifíia- Ateimde todos os cointvêiniío 

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

Dr. Amélio Marques 
CRM-MA. 3055 

Dr". Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Di. Evaldo Silva 
CRM-MA 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA 2919 

VENHA A CAPFH VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FOKÚ 97, 

' PREÇOS PRÜMÜCION.US 

• PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPLCIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL i ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 
 g F.j.k-: (OQÜI 7J2-2U2 Fax: |nqS(-37-2h66 
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Francisco do Valle 

Pião roxo 
A Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA) está 
estudando a planta 
conhecida como pião roxo 
(Jalropha Gossy piifolia), 
usada pelos maranhenses 
em chás, como 
medicamentos no 
tratamento da hipertensão 
arterial. 

Segundo a professora 
Sônia Freire, do 
Departamento de Farmácia 
e Química, a pesquisa 
encontra-se agora na fase 
pré-clínica. 

Os testes realizados, até 
agora, em camundongos 
indicam que o pião roxo 
realmente possui 
substâncias anti- 
hipertensivas. 

A U FMA está estudando, 
com o mesmo objetivo, o 
chuchu e a "vassourinha". 
Mais informações na ACS 
da UFMA, fax (098) 231- 
3566. 

Não ao descaso 
Diante do descaso com 

que o governo e a Caixa vêm 
tratando a maioria do seu 
corpo funcional, o Sindicato 
dos Bancários do Maranhão 
— Regional de Imperatriz, 
juntamente com os 
funcionários da CEF em 
Imperatriz e Açailândia 
fizeram dia 18 de setembro 
último uma paralisação de 
advertência por uma hora. 

Aumento salarial 
Com a paralisação, os 

bancários demonstraram 
publicamente seu repúdio à 
concessão de aumento 
salarial apenas para as 
gerências e exigiram uma 

proposta para as pendências do 
acordo coletivo 96/97, assim 
como a abertura das 
negociações da campanha 
deste ano. Fm todo o Faís foi 
feito um abaixo-assinado, 
denunciando o tratamento 
discriminatório da CEF. 

Segundo o diretor . da 
Regional de Imperatriz, José 
Nilson, todos os bancários 
juntos são fortes o suficiente 
"para resistirmos e vencermos 
a tirania daqueles que 
acreditam que não é útil viver 
quando não se é lucrativo ao 
lucro". 

Clima de tensão 
O sindicato aproveitou a 

oportunidade do ato, para 
denunciar também á sociedade 
de Imperatriz e Açailândia o 
clima tenso de insegurança que 
vive a população da Região 
Tocantina e do Estado. "A 
insegurança que hoje impera é 
para esse sindicato uma 
questão de segurança pública e 
tem cobrado incansavelmente 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado um 
policiamento mais ostensivo, 
prático e eficaz", destacou. 

Práticas maléficas 
Os funcionários da CEF 

denunciaram também as 
práticas maléficas de um 
governo perverso e de um 
Congresso fisiologista, inerte e 
irresponsável. "Passamos 
séculos vivendo contra os 
horrores no ambiente de 
trabalho, hoje, vivemos o 
horror de não ter mais 
trabalho", afirmou.Essa 
manifestação vem comprovar 
que os bancários ainda têm o 
poder da mobilização como o 
grande trunfo da categoria. 

Deu na Imprensa 

l 

Os agiotas estão pra deixar os prefeitos da região 
tocantina malucos. O dinheiro tomado como 
empréstimo na época da campanha 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 administra com respeito a 
confiança do seu povo. 
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O destaque da coluna de hoje é para o nosso glorioso Machado Neto, diretor do 

Marwel e colunista deste noticioso que é o aniversariante do dia. Receba os parabéns 
de todos que fazem o Jornal Capital. Tim-thn. 

"Lutar sempre. Perder a 
ternura, jamais!". 

Dia da Alimentação 
A preparação para a 

comemoração no Brasil do Dia 
Mundial da Alimentação, em 16 
de outubro, tiveram início ainda 
no primeiro semestre, 
reunindo 15 organizações que 
integram a Rede Mundial da 
Alimentação — Povos de 
Língua, DMA-PLP. 

A comemoração tem como 
objetivo conscientizar o público 
em geral sobre a necessidade 
dos esforços continuados para 
manter e melhorar a 
capacidade das terras agrícolas 
com maiores possibilidades 
para responder à expansão 
demográfica. O tema deste ano 
é "Investindo em segurança 
alimentar". 

Melhorando a vida 
Para o diretor geral da 

Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), Jacques 
Diouf, a agricultura tem um 
papel crítico na luta contra a 
fome e a desnutrição. A ajuda 
ao setor agropecuário, para 
Diouf, é a melhor forma de 
melhorar a vida dos pobres e 
reforçar ;i segurança alimentar. 

Quebra-molas 
Moradores da rua Luís 

Domingues, trecho entre 
Pernambuco e Sergipe, 
continua reivindicando a 
colocação de um quebra-molas 
naquele setor da importante 
artéria do Centro comercial de 
Imperatriz.E que "motoristas" 
continuam dirigindo em alta 
velocidade e, assim, colocando 
em risco a vida dos pedestres, 
principalmente crianças. 

Ondas Curtas 

® Tem neguinho que vive no esquema de, 

® VanderleyAndrade... 

® Só no "Desdobro" 

® Bobinho este menino hein! 

® Já pensou se ele estive na área. 

® O repórter Pinheiro... 

® E pesado...! 

® Vascaino como ele, só ele mesmo... 

® O Palmeirenses que o diga. 

® Simplício Zuza Neto... 

® Vereador polêmico e atuante. 

® A Folha da Amazônia veio pesada...! 

® Já deu até polêmica... 

® De acordo com a Rádio Pião (peão)..., 

® Desceram-lhe a madeira no pequeno... 

® Grande homem... 

® "Eu falo e nego dúvida" (Marcelo Rodrigues) 

® E por falar no moreno, 

® Por onde ele andará... 

® Raimundo Primeiro... O repórter (titular de plantão) 

® E bola na rede... 

® Um abraço ao companheiro Silvio Macedo (Hotel Advance) 

Marafoliaü! 

-mã 

Os Fantcasftí ííminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

Domésticas 

Carpinteiros 

Auxiliar de 

contabilidade 

Montador de 

móveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado de 

carpinlaria 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

; sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Mercadxy- 

FCnanceíro- 

POUPANÇA 
Hoje    1,13% 

Amanhã   I j \% 

Fonte. BC Gazeta Mercantil (723-1 TS1)). 

UFÍR (FrdERAl) 

Outubro/97 RS 0.9108 

UrFí ( MuNÍcipAl) 

õutubro/97  R$09, II 

UFr (EsiAdüAl) 

Outubro 97  R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo  RS 1,13 
* Turismo RS 1.1 1 

* Comercial  RS 1.09 

Cotações de 02.10.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 02.10.97 

RS  .11,59 
SaUrío Mínímo 

Outubro/97  RS 120,00 

SaUrío FamILía 

Setembro/97 r  RS 8,25 
Ã Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para'escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX, rS 2.12. bobinas para calculadora 

(57x60); RS 0,29, Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

Almir (labriH tem tentado minimizar os defeitos da 
transferencia do escritório da vale, dizendo que a medida pode 
ter um caráter puramente administrativo. 

Mas. em entrevista para a imprensa, avisou que se a 
companhia mantiver apenas operações de extração mineral no 
Fará haverá retaliação. "O Estado tem mecanismos e meios 
para defender o seu território", ameaçou. 

BniqA Séría 

TransFerêincía dA vaLe 

Para São Luís (MA) 

írríta qovERNo do Pará 

O anúncio da Cia Vale do Rio Doce (CVRD) de transferir 
de Relém (FA) para São Fnis (MA) a administração do Sistema 
Norte da empresa caiu como uma bomba nos meios políticos 
e empresariais do Fará. Ides temem que a decisão seja um 
indício de que vale, agora privatizada, possa ler planos de fazer 
do Fará apenas uma área de atividade exlrativistas. 

Ameaça 
A transferencia é vista, também, como uma ameaça á 

expcctaliva do irovcrnador Almir (íabriel (FSDH) de ver seu 
estado sediando a metalúrgica de cobre da eoinpanhia que 
le/ parle do projeto saloba. O projeto orçado cm R$ 1,7.3 
bilhões teria seus investimentos reduzidos para R$ 400 milhões 
• aso a vale desista de a metalúrgica e resolva apenas extrair o 
c< brt para suprir sua unidade baiana. 

Irrítação e RetaLíação 

O receio de perder os investimentos rem feito com que o 
governador não consiga esconder a irritação. Km público, 

O governador disse que não gosta nem de pensar na hipótese 
de a Vale permanecer no Fará apenas para a extração mineral. 

"Se isto acontecer será motivo de briga e séria. Não dá para 
brincar, esta hipótese é inaceitável." 

Ele alertou lambem que a privatização da empresa também 
conlere aos seus novos proprietários e dirigentes total 
independência. 'Eles devem saber que é impossível transferir 
as Minas de Carajás para seus quintais." 

Almir (íabriel vem tentando em vão conversar com o 
presidente da vale, Benjamin Slein Bruch, que está no Japão. 
Tela Fintom de Belém do Fará para a Gazela Mercantil, de 1"/ 
10. Em Imperatriz, exemplares pelo 72:1-1739 c/ Claúdia 
Sanehes.- 

SÓ PRoblEMAS 

Humor 

O senador foi bem na 

primeira, fraquejou um pouco 

na segunda e na terceira vez, 

finalmente, sucumbiu. A 

parceria, insaciável, protestou: 

- Mas, Fábio, meu filho, você 

me falou que era um membro 

dos Três Poderes! 

(Playboy/Set/ 97). 

Aníversaríantes 

ACII 

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. Getúlio Vargas, esquina 

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

ontem; 
Quem também mudou de idade ontem, foi a jovem Rafaela 

Fonseca, filha do I)r. CTésio Fonseca, secretário de saúde de 
Davinopólis; 

Aniversariam hoje: 
Jair Guimarães, sén io do Marwel e dono da Cpavel; 
Lívia Maria Fascoal, filha da assistente social Enilde 

Cândida; 
Maria do Socorro Ramalho, também sócio do Marwel. 
Farabéns. 

SupER Sena 

Dezenas sorteadas para o concurso 132 da Super Sena, 
agora com duas faixas e mais chances para os apostadores: 

Ia Faixa: 10. 21, 23. 31, 35. 45. 
23 Faixa: 08, 12, 18, 25, 40, 43. 

Dentísta 

Comemora-se hoje, 3, o dia do dentista. 
Vale o registro de comprimentos e também Ortorrinocenter 

(721-8921), sob a direção do Dr. Tadeu. 
fim -Tim. 

Desde que loi empossado no cargo de superintendente 
Regional de Saúde do l/stado, a pouco mais de um mês, o médico 
Jairo Casanovaso tem administrado problemas, mas conta com 
o irrestrito apoio do prefeito Ildon Mar emes de Sousa no sentido 
que a municipalização de saúde saia realmente do campo das 
intenções para a sua realização na prática. 

Ele tem feito reuniões com diretores de hospitais e com 
membros do Conselho Municipal de Saúde, sobre a 

mu nicipalizaçáoe distribuição das AIHs, cuja cota caiu de 2.100 
para apenas 700, deixando os hospitais conveniados numa 
situação realmente crítica, fazendo com que alguns corram o 
risco do descredenciamento, ao cobrar quando estão de plantão. 

Quína 

Dezenas sorteadas ontem para o concurso 332 da Quina: 
01, 20, 40, 42, 75Q 

Notas novas do MarweI 

Antonio Evandro Silva, ex-jogadores do Marwel, aniversariou 

m 

: 

Na festa de recadastramenío e de 

filiação de novos membros do PMDB, 

na noite da última terça-feira, 30/9, 

a vereadora e secretária do 

Desenvolvimento Integrado, Sofia 

Oliveira Dias, foi uma das figuras 

públicas mais aplaudidas pelos 

presentes. Se ela pretendesse vôos 

mais altos, poderia sair candidata 

nas próximas eleições, vez que 

renovou sua filiação partidária 

dentro do prazo. Vale o registro. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

1 m 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 

:<«ã; « 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 

'úrtcvua ZSSÜSS: 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
-   ^ 

Rua Simplicio 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 Maria dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Organização divulga programação de festejo 

A mais tradicional fèsta religiosa da região terá início segunda e se estenderá até o dia 15 

A comissão organizadora do 
festejo de Santa Teret^i D'Avila 
divulgou esta semana a 
programação para a 145a festa 
em honra ft padroeira de 
Imperatriz. 

Uma cartilha publicada pela 
igreja Católica, além relatar a 
programação, contém 
informações sobre a Diocese 
de Imperatriz, seus padres que 
trabalham e uma palavra de 
dom Afonso Felipe Grégory. 

O bispo diocesano, em sua 
mensagem de preparação a 
festa de Santa Teresa, diz que 
"na tradição do povo os santos 
padroeiros têm uma 
importância muito grande". 

Dom Afonso convida todo o 
povo de Imperatriz e de um 
modo especial a população 
católica, para participar na 
programação que será aberta 
na segunda-feira, 06 e st' 
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Tudo pronto poro o festejo de Sonto Tereso 

estenderá até dia 15 deste mês. 
"A história de nossa cidade 

nos mostra que a festa de sua 
padroeira é um dos momentos 
fortes. 

Vamos também neste ano 
fazer uma festa bonita: festa de 
muita alegria e 
confraternização; festa de 
procissão fluvial e terrestre; 
festa de muito canto, música e 
oração" diz dom Afonso, 
rogando para que a festa e as 
graças de Santa Teresa 
reabasteça a mente e o coração 
de todos os habitantes desta 
cidade e diocese para que 
"eles. mais irmanados e 
confortados por esta festa, 
continuem, sem esmorecer na 
grande obra da construção de 
uma cidade e diocese cada vez 
mais próspera e agradável aos 
olho de Deus". 

Para a segunda-feira, data 

para início do festejo de Santa 
Teresa, o tema escolhido foi: 
Maria, Modelo de Fé; o 
celebrante, será o padre 
Tarcísio Cardoso da Silva; os 
taxistas, movimento de 
cursilho, contabilistas, 
comerciantes, militares e o 
povo em geral, são os 
responsáveis pela noite. 

Para o encerramento, dia 15, 
quarta-feira, o noitário ficará 
sob a responsabilidade dos 
professores, carroceiros, 
pescadores, Sindicato dos 
Moto4axislas, filhos de 
Imperatriz ausentes e o povo 
em geral.No final da festa 
religiosa, também acontece a 
trasladaçáo da imagem de Santa 
Teresa D' Ávila para o 
Balneário Iate Clube (Bic); 
procissão pelo Porto da Balsa 
até a Igreja; celebração 
Fucarística e confraternização. 

Paulão do Ferro 

Velho filia-se ao PSN 

Empresário fala sobre seu futuro político e como atuará 

o novo partido de Imperatriz 
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Dinheiro Público 

Orçamento para 98 

é de R$ 51 milhões 

Proposta foi encaminhada ao Poder Legislativo 

em 30 de setembro 

Tramita na Câmara de 
Vereadores de Imperatriz a 
proposta orçamentária do 
Município para o exercício 
de 1998. O Orçamento para 
98 estima receita e fixa 
despesa iguais, na ordem de 
R$ 51.502.500,00. 

Fncaminhada á Câmara 
no dia 50 de setembro, a 
proposta será apreciada até 
o final do atual período 
legislativo. O Orçamento do 
Município será homologado 

pelo prefeito lldon Marques até 
51 de dezembro. 

Seguindo a orientação do 
prefeito, o secretário do 
Planejamento, José Oliveira, 
pretende incrementar os 
mecanismos de arrecadação 
para aumento das receitas de 
ISS, 1PTTI, taxas diversas e 
ainda cobrança da l )ívida Ativa. 

Tá lu cação 
Espera-se, para 98. a 

viabilização dos recursos 
oriundos do Fundo de 

Valorização do Magistério, 
destinados à aplicação na área 
de educação. Além desta, o 
prefeito lldon Marques 
elegeu o social como 
prioridade. 

"Além dos 25%, cuja 
aplicação na área educacional 
é obrigatoriedade prevista na 
Constituição Federal, o 
Município de Imperatriz 
acrescentou, no al 1 

Orçamento, cerca de 1ÍC , 
informa José Oliveira. 

Paulõo do Ferro Velho é o novo filiado do FSIK 

Imperatriz já tem 
representação do PSN. Acaba 
de ser criado o Diretório 
Municipal do Partido Solidarisla 
Nacional (PSN), que tem como 
presidente nacional Guilherme 
Guidon, de Porto Alegre-Rio 
Grande do Sul. 

E, para engrossar as fileiras 
do PSN em Imperatriz, quem 
assinou ficha de filiação no 
partido ontem, às 11 horas, foi 
o empresário Paulão do Ferro 
Velho, bastante conhecido na 
cidade e que já disputou várias 
eleições, em solenidade que 

conseguiu contar com a 
participação de diretores e de 
simpatizantes da legenda. 

Interrogado por jornalistas 
presentes ao evento, Paulo do 
Ferro Velho não adiantou nada 
sobre seu futuro político na 
cidade. O empresário foi 
diplomático ao tecer 
comentários no que se refere 
ao seu futuro político em 
Imperatriz. "Olha, não quero 
adiantar nada. Entretanto, se for 
vontade do povo e, por 
conseguinte, de meus 
correligionários, que eu saia 

candidato a uma vaga na 
Assembléia Legislativa 
Estadual, tenham certeza de 
que estarei disposto a acatar o 
pedido de minha gente", 
enfatizou. 

Paulo do Ferro Velho, ainda 
durante a solenidade de filiação 
ao PSN, que foi realizada na 
sede do partido, localizada à rua 
Luís Do mingp es-Centro, 
afirmou ter importantes 
projetos de cunho social em 
benefício da população da 
segunda maior cidade do 
Estado. 
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Plenário da Câmara analisará proposta orçamentária 

íl L -v.. 

13 Vaquejada do 

Circuito 

Nacional 

SítteUcafa IRcfftat de Realizará: 

Período 

03 a 05.10.97 

1o Rodeio 

Espora de 

Ouro 

Período 

16 a 19.10.97 

Premiação: 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

 mu pelo^ telefone: 721-1797 
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Roberto Oliveira 

Dia das 

Duas loiras mais que 
famosas da TV vão fazer 
programas especiais no dia 
das Crianças. Já se sabe que 
o programa da Xuxa vai ao ar 
no dia 11. e será ao vivo. com 
tomadas gravadas em 
Fortaleza, já o da Angélica 
ainda não se sabe quando vai 
ao ar, mais será gravado, e 
terá a participação de artistas 
de todos os kilales. Ainda no 
dia 11, a rainha dos baixinhos 
estará lançando seu mais novo 
CD, boas notícias, alem de 
receber nomes, como (iabriel 
o pensador, Claudinhp e 
Bochecha, e o grupo e o F O 

Seios firmes, 

pouco peso. 

Para manter os seis 
' mpre firmes é preciso 
t^quirir outros hábitos, alem 
de um sutiã. Fvitar o engorda- 
e-emagarece, por exemplo, 
pois os seios reage como a 
bechiga, enchendo e 

esvaziando muitas vezes, com 
o tempo, o tecido vai ficando 
flácido, explica o médico Luis 
Fernando, ele acrescenta que 
com a variação de peso, os 
seios perdem o formato e a 
rigidez. Para evitar esse 
transtorno, se faz necessário 
uma dieta controlada, sem 
excesso de açúcar, gorduras e 
massas; e o costume de 
hidratar os seios todos os dias 
com óleo de amêndoa ou 
creme regenerador. Nas 
clínicas especializadas, 
existem um tratamento 
intenso, a base de ácido 
glicolico, mais, no mercado os 
produtos só contem 8% dessa 
substância, o que seria 
necessário uma quantidade de 
no mínimo, 80%. Se você 
precisa de uma quantidade 
dessas, consulte um médico 
que poderá receitar o 
tratamento com a quantidade 
decolágeno que seus seios irão 
precisar. 

Assumindo 

sua cor 

•As profissionais que 
maquiávam a modelo Noami 

Jairo Oliveira, Secretario de ohras. 

Obras, e mais obras. 

Desde que assumiu a secretaria de obras do município, que o 
secretario Jairo de Oliveira vem se desdobrando para fazer um 
bom trabalho, em função disso, muitos dos seus 
empreendimentos foram deixados de lado, até mesmo nos 
eventos, não o encontramos com freqüência, o exerço de 
trabalho, levou dia desses o secretário para um leito de hospital 
em São Paulo, a esposa do mesmo a querida Zélia, deixou os 
compromissos sociais para depois, e está investindo em seus 
comj)romissos profissionais, desejamos aos dois, muito sucesso. 

1 

■ 
hi 

mm, 

lil 

t v 

Oriana Gomes, Juíza de direito. 
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C ampbell, nos desfiles de 
moda tiveram uma surpresa dia 
desses em Los Angeles, a 
modelo chegou com toda a sua 
maquiagem pessoal, e exigiu 
que fosse essa a usada, ao ser 
indagado do motivo, Noami, 
explicou que era negra, e não 
admitia a insistência dos seus 
maquiadores em clarear a sua 
pele 

Um bispo 

diferente. 

Para os que a creditam que 
o papel dos padres, bispos e 
sacerdotes é apenas rezar, 
estão tendo uma surpresa, o 
bispo de Imperatriz, Dom 
Afonso Felippe Gregory, está 
a cada dia mais junto aos 
problemas da população, de 
Roma, ele enviou no ano 
passado uma mensagem aos 
que lembravam os dez anos 
de morte do padre Josimo 
Morais Tavares, foi ele 
também que permitiu que o 
cantor José Geraldo cantasse 
dentro da catedral de Fátima, 
durante manifestação contra 
FIIC, mais recentemente, ele 
foi pessoalmente prestar apoio 
aos sem terra que estão em 
romaria com destino a capital 
do estado. Estes são apenas 
alguns dos muitos momentos 
de solidariedade do bispo para 
com os mais humildes, até 
mesmo nos grupos de 
pastorais, Dom Afonso, vem 
mostrando maior interesse no 
trabalho, e priorizando o 
campo missionário, dando 
assim maior apoio as Ceb's e 
ao Meb. São estas 
manifestações de carinho para 
com o povo que faz com que 
sua popularidade junto as 
massas venha aumentando. 

Enquanto isso. existem padres 
nas nossas comunidades, que 
mal celebram missas, e jamais 
olham os problemas sociais 
como de interesse da igreja, é 
bom começar uma reforma 
dentro do sistema. 

Oriana Gomes, 

e a justiça, 

Ela sempre foi uma das mais 
atuantes magistradas já 
passada pela comarca local, 
severa quando preciso, 
companheira daqueles que a 
apoiava, mais acima de tudo; 
justa. Depois de anos de sua 
passagem por Imperatriz, o 
povo ainda lembram da 
coragem e determinação dessa 
mulher que mostrou muito 
mais que competência, 
mostrou coragem, o que foi 
muito para uma pessoa que lula 
por justiça, mais nem sempre a 
justiça esteve do seu lado, e 
neste momento em que as 
mulheres estão sendo 
lembradas por este colunistas, 
é mais que justo prestar uma 
homenagem a Dra Oriana 
Gomes, desejando a ela 
sempre o melhor. 

Bacuri eu 

acredito. 

Será apresentado hoje, no 
salão nobre do Juçara clube, o 
encerramento do projeto 
Bacuri eu acredito, 
desenvolvido pela secretária de 
saúde do município. O evento 
acontece as 19 horas, e contará 
com a presença de autoridades 
e imprensa, de acordo com o 
secretário Carlos Gomes de 
Amorim, esse talvez tenha sido 
o mais significante trabalho já 

feito por ele, a frente da 
secretaria. 

E o Sind-Saúde, reúne 
neste sábado no clube dos 
servidores da FNS, todos os 
seus filiados para um coquetel 
de comemoração dos cinco 
anos de existência daquela 
instituição, todos os convites já 
foram distribuídos. Portanto 
sábado, para aos que atuam na 
área da saúde, já tem um 
compromisso com a amiga 
Ester, presidente do Sind- 
saúde 

que gentilmente nos 
formulou convite para 
participar da solenidade, onde 
o também sindicalista Jomar 
Fernandes, irá proferir palestra 
a cerca da atual conjuntura 
política e econômica do país. 

Para os que irão tomar parte 
dessa confraternização, o inicio 
está marcado para as 17 horas, 
e a pontualidade faz parte da 
tradição inglesa. 

Comportamento. 

Uma das grandes dúvidas 
das pessoas hoje, é quanto ao 
fato de ofertar flores, algumas 
pessoas 

gostariam de saber se é 
elegante levar flores para 
hospitais, quando as mães 
ganha bebe. olha até que é 
elegante, mais não é de bom 
tom. isso porque leitos de 
hospitais, são locais onde o 
cheiro forte não é permitido 
porque altera o 
comportamento clínico de 
pessoas, alem disso, crianças 
muito novas, são sensíveis ao 
cheiro de algumas flores, já 
quando a mamãe está em casa. 

as flores são excelentes 
presentes para se ofertar. 
Elas também são ideais para 
serem ofertadas a 
namorados, amigos e pessoas 
que estão chegando, no 
entanto muito cuidado na hora 
de comprar seu buquê, os 
mais idosos preferem as 
orquídeas, já os homens, as 
cores branca ou amarelas, 
somente as mulheres e aos 
namorados devem ser 
ofertado rosas vermelhas, no 
dia das mães, estas rosas 
também podem ser usadas. 

Disk amizade. 

Este serviço, disponível 
nas centrais telefônicas de 
todo o país, já foi um bicho de 
sete cabeça, hoje até negócios 
já estão sendo fechado 
atràvés desse serviço. Mais os 
que deséjarem conhecer 
pessoas, precisa antes de 
tudo de ter coragem, pois 
pode encontrar alem de uma 
boa amizade, muito desaforo 
e baixaria, pois pessoas 
inescrupulosas entram na 
central de dizem toda a sortt 
de palavrão, e em outros 
casos, a pessoas não diz o 
nome, e jamais dar suas 
características verdadeiras 
muita gente já correu atrás dc 
um príncipe desse serviço, t 
encontrou um sapo, isso sem 
falar que os usuários 
normalmente são campeão d( 
bolo, de cada três encontros 
marcados pelo Disk amizadt 
somente um se realiza, e de 
cada dez namoros iniciados 
somente dois tem 
prosseguimento. Portanto a 
probabilidade de um encontro 
frutífero nestes serviços não 

■é tão fáçiLmais e.divertislo, pr? 
quem naoi .spéra muno. 
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Dom Afonso, o hispo dos pobres. 
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Tocantinópolis classificado no Gopão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

0 

Brasileirão 
Vários jogos, foram 

realizados na quarta feira Io 

de Outubro, confira os 
resultados da 19® Rodada 

Juventude 0 x 1 Flamengo 
Vasco 2 x 1 Palmeiras 
Corinthians 2 x 

Bragantino 
Guarani 0 x 0 São Paulo 
Atlético PR 2 x 

Portuguesa 
Criciúma 0 x 1 Inter 
Santos 3 x 1 l úüão São João 
Bahia 3 x 1 Goiás 
Vitória 1 x 1 América RN 
Botafogo 1 x 0 Sport 

0 

Amador 
O Campeonato Amador de 

Imperatriz terá seqüência na 
noite de hoje ,com a realização 
de um jogo isolado. 
Portuguesa x Volta Redonda, 
se enfrentam as 20 horas no 
Estádio Municipal em jogo 
válido pela 13a Rodada. 

Os outros jogos serão os 
seguintes: 

Sábado 04/10 
Bananal x Ajuventus 
Domingo 05/10 

Botafogo 

João Lisboa 
A Seleção continua com os 

treinos visando o próximo 
compromisso pelo Copào 
Maranhão do Sul que deverá 
acontecer somente no dia 12 
de Outubro. A Seleção da 
Gameleira como todos os 
times que estão classificados 
para a próxima fase , ficarão 
de folga neste final de semana. 

O Secretário da Sedei , 
Euripédes Batista deverá 
marcar um jogo amistoso para 
sábado ou domingo. O 
Técnico Pelé afirma que o seu 
time irá treinar firme para não 
repetir as péssimas atuações 
dos jogos da primeira fase do 
Copão. Apesar de ter 
conseguido a classificação , o 
time não convenceu na 
primeira fase. 

Três vitórias consecutivas, 
sob o comando do técnico 
Carlos Alberto Torres. O time 
já pensa em classificação para 
aproxima fase. Os torcedores 
do Fogão, que estavam com o 
fantasma do rebaixamento 
quando o lime era dirigido jielo 
técnico Sebastião Rocha. Agora 
vivem uma nova fase ou seja o 
time com vinte e dois pontos 
tem amplas chances de 
classificação entre os oito que 
vão para as semi finais do 
Campeonato.Carlos Alberto 
Torres, foi campeão como 
técnico do Botafogo da taça 
Comebol.O Destaque da nova 
fase do time é o atacante Sinval 
, em três jogos .marcou três 
gols. 

Sampaio 
O Técnico Pinho disse que 

está mais que tranqüilo pro 
jogo de amanha no Ceará. O 
Segundo entre os dois limes 
|K'lo Camjieonalo Brasileiro da 
Terceira Divisão. NO Primeiro 
jogo em São Luis ambos 
empataram em 1x1. 

Quixadáx Sampaio jogarão 
amanhã as 16 horas em 
Quixadá, O Sampaio terá que 
conseguirem empate com gols 
1 tara levar o jogo ã prom )gaçã() 
, ou vencer para se classificar. 
Se o time da Bolívia | )erder fica 
fora do CamjXHinato deste ano. 

Flamengo 
Com a vitoria de 1 x 0 em 

cima do Juventude no Alfredo 
Jaconi , o Rubro Negro da 
Gávea passa a somar 25 
pontos e continua sonhando 
com a classificação para a 
próxima fase do Campeonato 
Brasileiro. O Técnico Paulo 
Autuori afirmou após o jogo 
no Rio Grande do Sul, que o 
seu time reúne condições de 
classificação. Ele disse ainda 
que a cada jogo o time ganha 
mais ritmo dentro de campo. 
Sobre a contratação de um 
homem gol, ela foi descartada 
pela diretoria do time. 

Marília 
Com 29 pontos , líder 

absoluto do Campeonato de 
Imperatriz. O Time está 
totalmente classificado para o 
quadrangular final. O Manha 
que já foi camiieào nas divisões 
inferiores do lime. busca agora 
pela primeira vez conquistar o 
título do Camjieonato Amador 
de Imperatriz da Primeira 
Divisào.O Presidentedo time. 
empresário Pereira disse que 
o sucesso do time , deve se a 
organização e a união do 
grupo. 

Portuguesa 
Com 12 pontos o time 

precisa vencer esta noite a 
partir das 20 horas no 
Municipal , o Volta Redonda 
para espantar de vez o 
fantasma do rebaixamento. A 
Portuguesa está participando 
pela primeira vez do 
Campeonato da primeira 
divisão e quer garantir a sua 
liermanência. 

Outro resultado que sem 
ser a vitória , a Lusa 
Imperatrizense verá a siía 
permamência na divisão de 
elite ameaçada. 

Time disputas três competições paralelas 

O Futebol do Estado do 
Tocantins a cada ano cresce de 
produção. O Tocantinópolis 
está classificado no 
Campeonato Brasileira para a 
segunda fase, em perdeu 
domingo próximo passado para 
o time do (íoiania pelo placar 
de 1 x 0 em seus domínios. Mas 
para a diretoria o time que já 
conseguiu bons resultados fora 
de casa . o jogo de volta que irá 
acontecer domingo em Goiania 
,contra o time do mesmo nome, 
não está sendo considerado 
pela comissão técnica como 
difícil de se conseguir um 
resultado positivo. 

Durante a semana , o time 
intensificou os treinos inclusive 
fazendo a junção de jogadores 
que atuam nos times A. B e C. 

O Time .está disputando o 
Campeonato Brasileiro da 
Terceira Divisão. 

O B , já estreiou no 
Campeonato Tocantinense de 
97. Na quarta feira jogou com 
o Gurupi. 

m 
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Tocantinópolis classificado no Copão 

O 1 ime C , está classificado 
para a próxima fase do Copão 
Maranhão do Sul. 

Na Cidade de 
Tocantinópolis apesar de ser 
menor que Imperatriz, me 
refiro a população e também e 
extensão territorial . O Setor 
financeiro também deixa a 

desejar. Mas o Prefeito local 
José Bonifácio vem dando o 
apoio necessário para o time, 
realizar com sucesso a 
participação em todos os 
campeonatos que está 
disputando. 

O investimento do time para 
o Campeonato Brasileiro foi 

muito grande . fator que fez o 
mesmo garantir a classificação 
, o único do listado. () Time de 
Palmas estavam na terceira 
divisão na mesma chave ,mas 
não obteve classificação. 

Alencar Ex Cavalo de Aço . 
está no time "A ", na terceira 
divisão. 

Portuguesa x Volta Redonda jogam hoje 

Estádio Municipal recebe mais um jogo do futebol amador 

O Estádio Municipal Frei 
Epifânio , está sendo 
;liberado quatro dias da 
semana , para a realização de 
jogos do campeonato amador 
de Imperatriz. 

A princípio a Sedei tinha 
liberado apenas os finais de 
semana . ou seja sábado e 
domingo. 

Com mais um pedido ao 
prefeito íldon Marques de 
Sousa , feito pelos 
desportistas da Cidade , ele 
liberou a quinta feira para a 
realização de dois jogos , sem 
que os limes paguem a taxa 
de iluminação. 

Os dirigentes do futebol 
amador acharam pouco e 
sem a mínima pena da grama 
, conseguiram através da 
Sedei, a liberação do estádio 
para a realização de um jogo 
na sexta feira no horário 
noturno . Os times tem que 
desenbolsar cinqüenta reais, 

•::v. 

f crn ii a libera estádio na sexta 

e terá a liberação do estádio. 
O Secretário Ferreira 

deveria pensar duas vezes , 
ou melhor pensar na sofrida 
grama.do estádio e liberar 
somente na quinta , sábado e 
domingo , dias suficientes 
para a realização dos jogos do 
Campelínalo amador de 
Imperatriz. 

Mas hoje leremos 
Portuguesa e Volta Redonda. 
O Primeiro tem 12 pontos e 
está na zona de 
rebaixamento. 

Para melhorar a sua 
situação . o time precisa 
vencer o Volta Redonda 

Já o time do Volta Redonda 
está apenas cumprindo tabela 
. 1 jogos e nenhum ponto 
ganho , esta é a situação do 
pior time do Campeonato. 

Portuguesa x Volta 
Redonda, hoje as 20 horas no 
Municipal jogo válido pela 13 

Rodada. 

Internacional é o novo líder do Brasileirão 

Time do Sul consegue vitória fora de casa e volta a liderança 

O Inter de Porto Alegre 
voltou a liderança do 
Campeonato Brasileiro da série 
"A ", após vencer o Criciúma 
pelo placar de 1x0. 

O futebol Gaúcho no ano 
passado conseguiu o título 
através do (irêmio .quando era 
dirigido pelo técnico Luiz Felipe 
Escolares. 

A Decisão do Brasileiro de 
97 , aconteceu justamente com 
o time da Portuguesa que está 
na vice liderança no 
Campeonato deste ano com 27 

pontos . O Inter soma 28. 
Confira os jogos que foram 

realizados na quarta feira dia 1 
"de Outubro 

Vasco 2 x 1 Palmeiras 
Juventude ()x 1 Flamengo 
Corinthians 2x0 Bragantino 
Botafogo 1 x 0 Sport 
Santos 3 x 1 União São João 
Vitória 1 x 1 América RN 
Bahia 3 x 1 Goiás 
Criciúma 0 x 1 Inter 
(juarani 0 x 0 São Paulo 
Grêmio ()x 0 Cruzeiro 
Atlético PR 2x0 Portuguesa 

Classificação Geral 
Inter - 38 
Lusa-37 
Vasco- 35 
Palmeiras - 29 
Atlético MG - 29 
Juventude - 27 
América RN - 26 
Bahia - 26 
Santos - 26 
Atlético PR-25 
Flamengo - 25 
Sport - 25 
Coritiba- 25 
Grêmio - 24 

Vitória - 24 
Paraná - 24 

São Paulo - 22 
Corinthians - 22 
Botafogo - 22 
Brangantino- 22 
Goiás - 20 
Criciúma- 20 
Cruzeiro -18 
Guarani -16 
Fluminense -14 
União-12 
OBS ; No final da 1a Fase , 

o Atlético PR .perderá cinco 
pontos. 
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Domingo Alegre 

E no BIC E na TV Capital 

Das lOhs ao meio-dia 

☆ ☆ ☆ 

☆ ☆ ☆ 

05 de outuêta 

O desafio conlínua, e o segundo 

programa 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 "ÍT Show de Apresentação: 
íl?" 

Esportiva ^ ^ ^ Calouros Conor Farias. 

. . . ☆ ☆ ☆ Part icipação de uma 

lAlíriír ^ra quem equipe de repórteres 

você tira com flashs ao vivo 

o chapéu 

Gincana 

Cultural 

r 

i 

☆ ☆☆ 

mm 
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DOMINGO ALEGkE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMPERATRIZEN SE 1 
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MICSliS Som e Luz 

APOIO: Sistema Tucaiui s de Comunicação 
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Bastos exige captura do PM Salomão 

Soldados que estavam na guarda do Policial Militar também investigados 

O comandante da Polícia 
Militar do Estado coronel 
Manoel de Jesus Moreira 
Bastos, em entrevista a 
reportagem do Jornal Capital, 
na tarde de ontem que admite 
a maneira com que o soldado 
da PM Salomão, fugiu do 
Hospital. , 

Salomão é acusado de 
participar do assalto ao Posto 
Fiscal do Estreito a alguns 
meses. Na época foram 
acusados dois PMs do 3° BPM 
lotados no Posto Fiscal 
(Estreito). Um dos policiais já 
estavam desaparecido desde a 
acusação.O comandante geral 
da PM, disse a reportagem que 
não admite a forma como o PM 
fugiu do Hospital. Bastos, 
informou ainda que tomou 
conhecimento da luga do 
policial na última quarta-feira, 
e que imediatamente exigiu do 

S vl-X 
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Coronel Bastos comandante da Polícia Militar não admite fuga do PM 
coronel Emir l inhares que BPM, e vinha reclamando de também exigiu que fosse 
tomasse todas as providências problemas de saúde foi aberto um inquérito para 
no sentido de capturar o transferido p ara uma clínica e apurar as falhas dos soldados 
soldado.Salomão, estava detido em seguida ganhou as ruas e que estavam assistindo o 

comandante da PM local, em um dos xadrezes do 3o fugiu sem deixar pistas. Bastos, acusado. 

Imperatriz deverá 

receber novas viaturas 

Helicópteros serão distribuídos no interior maranhense 

para combater o crime organizado 

"Bandidos não terão vez em 
nosso estado" este desabafo foi 
feito [telo comandante da Polícia 
Militar do Estado coronel Bastos, 
que veio a Imperatriz anunciar 
melhorias na Polícia Militar local, 
e em outros cidades do interior. 

O comandante da PM, disse 
ainda que a "Operação 
Maranhão" visa expulsar os 
bandidos do Estado e acabar com 
os sucessivos assaltos a carro 
forte, agências bancárias, cargas 
pesadas e o crime organizado que 
a vários anos vem imperando 
nesta região. Cinqüenta novas 
viaturas, 31 estações de rádio fixas 
e móveis para as viaturas e ainda 
alocação de 03helicópteros, além 
de armamento pesado foram 
liberados jielo governo do estado. 
Desde que comandou o 3o BPM 
de Imperatriz o comandante 
Bastos vinha tentando junto as 
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PM terá novas viaturas para o combate ao crime 
organizado 

autoridades estadual a conclusão 
do projeto colocado em prática 
pela Governadora Roseana 
Sarney. 

A o|HTação foi divida em três 
pólos, sendo que a cidade de 
Imperalriz será o pólo três (03) 
cobrindo todas as cidades 
vizinhas, como Estreito, Porto 
Franco, Montes Altos, e outras 
que serão divulgadas no início da 
o] hração.Aj )ós esta investida na 
Polícia Militar do Estado, a 

1 to] )ulaçá( > de Imi leratriz aguarda 
com muita a atenção 
investimentos na Polícia Civil.. 

O delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu disse está 
confiante no trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo 
secretário geral de segurança do 
estado Raimundo Cutrim, que 
conhece a fundo os problemas de 
Imperatriz. 

Menor acusado de assassinar 

taxista será ouvido hoje 

Juiza da vara da Infância decide se o menor continua internado ou não 

O menor das iniciais J.S, 
acusado de ter assassinado com 
duas facadas o taxista Vicente 
França será ouvido hoje pela 
juiza Luzia Madeira 
Nepomuceno, da Vara da 
Infância. De posse do inquérito 
enviado a justiça pela Polícia 
Civil os destinos do menor será 

definido ainda hoje. 
O acusado foi preso numa 

ação rápida de uma equipe 
designada pelo Delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu 
para desvendar o crime que 
chocou a cidade. Os taxistas 
temem que o acusado seja 
absolvido pela juiza da Vara da 

Infância. 
Por medida de segurança 

ele permanece em cela especial 
do 3o BPM aguardando que a 
justiça decida seu destino. De 
acordo com a Polícia Civil o 
menor teria confirmado em seu 
depoimento que tinha usado 
"cocaína" antes de cometer o 

delito. 
O delegado Augusto Cabina, 

titular da Delegacia de Proteção 
a Criança a o Adolescente - 
(DPCA), afirmou a reportagem 
a cerca de quinze dias que 
aproximadamente 15 menores 
delinqüentes estão internados 
naquela especializada. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

José Arnaldo de Souza 
Filho, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Agenor 
Alves, esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil. C.P.F., e outros. Fato 
este ocorrido quando o 
queixoso trafegava pelo 
centro comercial. 

Furto 
de bicileta II 

Josevaldo Pereira Dias, 
maranhense, solteiro, 
residente na Souza Lima/ 
Nova Imperatriz comunicou 
na Depol que teve sua 
bicicleta Monark, cor cinza, 
ano 96, furtada por elementos 
desconhecidos. De acordo 
com queixoso o fato ocorreu 
por volta das 16h()() desta 
última quinta/feira. 

Perda 
de documentos II 

Maria José Tavares de 
Araújo, maranhense, casada, 
residente na Simplício 
Moreira comunicou que na 
tarde de ontem perdeu sua 
agenda contendo uma nota 
promissória no valor de 
150,00 (Cento e cinqüenta 
reais) e sua Carteira de 
Identidade Civil. 

Perda 
de documentos IV 

Manoel Saraiva Dantas, 
maranhense, casado, 
motorista, residente no bairro 
Caema, comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, Ululo Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos III 

Manoel Felix dos Santos, 
pernambucano, residente no 
setor Mercadinho lambi cm 
reclamou que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o queixoso o fato 
ocorreu na tarde desta última 
quarta-feira quando o 
comunicante trafegava pela 
Praça Brasil. 

Furto 
de toca 

Joaquim Morais do 
Nascimento, maranhense, 
solteiro, residente na Rua Luis 
Domingues- setor Beira-Rio, 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram 
seu veículo Fiat Uno Miller e 
levaram o toca-fitas. Falo 
ocorrido na madrugada desta 
última quarta-feira quando o 
veículo eslava estacionado em 
frente sua residência. 

Furto 
de bicicleta 

Quem teve sua bicicleta 
furtada por elementos 
desconhecidos foi o 
estudante José Antonio da 
Silva Neto. 

De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
quando a bicicleta estava 
estacionada em frente a 
residência de sua irmã na 
Bom Futuro. 

Bastos 
O coronel Manoel de Jesus 

Moreira Bastos, disse a 
reportagem na manhã dc 
ontem que exigiu do coronel 
Emir Linhares a cap dc 
soldado Salomão que fugiu dc 
uma clínica médica na úllinu 
semana. 

De acordo com < 
comandante geral da Polu i; 
Militar os soldados que esla< 
na guarda do acusadc 
lambem serão punidos. 
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