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Paulo Marinho anuncia instalação 

de fábrica de iogurte em Imperatriz 

Muitos contatos cm busca de 
apoio. Assim está sendo a visita 
do ex-prefeito de Caxias Paulo 
Marinho a Imperatriz. 

Candidato ao Senado, 
Marinho tem visitado diversas 
lideranças comunitárias e 
políticas apresentando sua 
propostae anunciando projetos 
para a cidade. 

Na edição de hoje, o Jornal 
Capital publica na íntegra uma 
entrevista exclusiva concedida 
por Paulo Marinho ao repórter 
Raimundo Primeiro, onde fala 
do seu projeto político, e sobre 
a possibl idade de não ter o apoio 
da governadora Roseana 
Sarney. 

Í "Você já ouviu falar na 
história de Davi e Golias? Minha 

candidatura ao Senado é 
semelhante, vai contar com o 
apoio popular " diz ele, ao 
afirmar confiança em sua 
eleição. 

Fm outro trecho da 
entrevista, Paulo Marinho 
anuncia para Imperatriz a 
instalação de uma fábrica de 
iogurtes. 

A indústria, será filial de sua 
empresa em Caxias, e segundo 
ele, deverá ser instalada na BR 
010 no Côco Grande, e será 
fonte direta de muitos novos 
empregos.Na entrevista, o ex- 
prefeito reafirma seu apoio ao 
Faber 97 e parabeniza os 
artistas locais.A entrevista de 
Paulo Marinho você confere na 
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■ Copão 

Times 

decidem 

vaga 

A seleção de Porto Franco 
decide na tarde hoje com o 
Tocantinópolis, uma vaga {)ara 
a final do Copão Maranhão 
Sul. 

O time maranhense, só 
I )resica de uma vitória simples, 
caso venha a perder ou 
mesmo empatar, a decisão da 
vaga será adiada para o dia 16 
no jogo de volta, 

Página 1-10 

Paulo Marinho: "Quero apenas contribuir com o desenvolvimento da cidade 

Côncavo e 

Convexo 
Página i-3 

Social 

Título com fotografia 

deve ser usado em 98 

Representante de Alfredo Nunes 

não convence vereadores 
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Sociedade 

em 

evidência 

A obrigatoriedade de inclusão 
de fotografias no título de eleitor, 
é o que estabelece projeto de lei 
de autoria do senador Romero 
Jucá do (PFL-RR). 

Na opinião do senador 
Epitácio Cafeteira (PPB-MA) 
que foi o relator do projeto, a 

proposição se enquadra 
plenamente no caminho da 
modernização da legislação 
eleitoral.Cafeteira, considera 
que como está, o documento é 
um "título ao portador" sendo 
usado por quem estiver de 
posse. Página 1-4 

O secretário de Finanças da 
prefeitura de Senador La Rocque 
esteve esta semana na câmara 
de vereadores atendendo a 
socilitação da oposição. 

O objetivo da presença de 

Francisco Nunes no legislativo 
era prestar esclarecimentos 
sobre a atuação do prefeito 
Alfredo Nunes. 

Durante a sessão ordinária, 
os vereadores sabatinaram o 

secretário que embora tentasse, 
não convenceu a oposição sobre 
temas importantes como o 
Conselho Municipal de Saúde e 
uma prestação de contas. 

Página 1-5 

Página 2-2 

INDICADOR 

Prorrogadas inscrições 

para o vestibular 

a .■ 
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A Universidade Federal do 
Maranhão estende o prazo de 
inscrições para o vestibular até 
o dia 14. % 

Segundo Vicente Marques 
administrador da instituição em 

Imperatriz, o motivo foi a falta de 
manuais. 

Na cidade a instituição 
colocou a disposição dos 
candidatos cerca de 800 
manuais. Página 1-8 

Taxas de juros assustam 

revendedoras de automóveis 

Dólar Comercial 
Compra   — 
Dólar Comercial 
Vc n d a      
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda —   
Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda    

RS 1,10 

RS 1.10 

RS 1.14 

, RS 1.14 

RS 1,12 

RS 1.12 

RS UÁO 

As taxas de juros para 
financiamentos de veículos 
praticamente dobraram comas 
medidas anunciadas pelo 
governo federal. 

Com o aumento, as 

montadoras e concessionárias 
buscam alternativas para trazer 
de volta a clientela que anda 
cismada e teme pelos efeitos 
dos novos pacotes do governo. 
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Poupança 
Rcndinvemo   1.17% 
DTu 
Valor  — R;$,i optC 
Salário Mínimo 
çoom-   R>120,00 

Sal ano Kami lia 
Valoi RS 8.25 

■ Informes Especiais 

Empresários participam 

de encontro no Pará 

Empresários de Imperatriz de Máquinas c Produtos do 
retornam boje de Belém onde Setor Madeireiro. 
participaram do III Congresso Confira ainda o Mercado 
Inlernaciona! de Compensado c Financeiro e a Sessão de ! lumor 
Madeira tropical e ainda da Feira na Página 1-7 
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Prefeito e secretários durante a realização do Seminário Novos Servidores 
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Seminário promovido pela Prefeitura 

de Imperatriz supera expectativas 

por Raimundo Primeiro 
Ascom - Imperatriz 

i 

O Ginásio de Esportes Fiqueninho foi pequeno para comportar os servidores 

classificados no concurso público 

Bastante proveitoso o I 
Seminário "Imperatriz e seus 
novos servidores", promovido 
pela Prefeitura Municipal, cujo 
palco foi o Ginásio de Esportes 
Fiqueninho, localizado nas 
dependências da Secretaria de 
Desportos c Lazer do Município 
(Sedei), no bairro Nova 
Imperatriz. 

O evento começou às 18 
horas e 40 minutos e contou 
com as presenças do prefeito 
Ildon Marques, secretários 
municipais e vereadores que 
dão sustentação ao governo 
municipal na Casa de Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

Como convidados especiais 
— vindos de São Luís — 
participaram o secretário de 
Estado da Administração, 
Luciano Moreira, e o 
procurador e assessor-chefe da 
Procuradoria Geral da Justiça no 
Maranhão, Antonio Dias da Luz, 
que desembaraçaram na tarde 
de sexta-feira (14 horas) no 
aeroporto local. 

Assim que entrou no 
Fiqueninho, o prefeito Ildon 
Marques foi calorosamente 
aplaudido pelo público presente. 
Em manifestação de 
agradecimento, levantou os 
braços várias vezes para a massa 
que superlotava o Ginásio. 

O Seminário foi aberto pelo 
prefeito Ildon Marques que, 
durante o seu discurso, fez 
questão de afirmar que era com 
um sentimento de satisfação e 
com um dever de gratidação que 
reconhecia o esforço de uns e a 
expectativa de outros para st1 

fazerem presentes "a esta, eu 
diria, festa oficial de instalação 
da legalidade e da confirmação 
da democracia no acesso ao 
serviço público do município de 
Imperatriz". 

O chefe do Poder Executivo 
Municipal destacou que, quando 
um navegador está em alto-mar, 
ele guia-se por uma bússula. Da 
mesma forma, nas águas e nas 
ondas da administração pública, 
às vezes também profundas, às 
vezes igualmente perigosas, 
também devemos ter o nosso 
instrumento, que nos aponte o 
melhor, o mais seguro rumo. 
Esse instrumento é a 
Constituição, o documento 
maior, a receita mais correta 
para quem queira encontrar os 
medicamentos para os males 
que às vezes infestam e 
infeccionam a gestão da coisa 
pública. 

"Desse modo, autorizei a 
realização do concurso. Sou da 
opinião de que os concursos 
públicos, sejam eles para suprir 
necessidades em órgãos 
governamentais ou na iniciativa 
privada, os concursos livres c 
democráticos, repito, são 
alavancadores de qualidade, 
sobretudo na administração 
pública municipal, estadual e 

Mesa de trabalho foi composta pelo prefeito, secretários, vereadores e 
convidados especiais 

comparecem a este evento. 
Saúdo o Exmo. Sr. Secretário 

de Estado da Administração, 
Luciano Moreira, a Exma. Sra. 
Juiza Ilka Esdras Silva Araújo e 
o Exmo. Sr. Sr. Procurador do 
Estado, Jamil de Miranda 
Gedeon Neto, convidados 
especiais deste dia 
especialmente marcante na 
vida de mais de 1.500 pessoas. 

A todas as Autoridades aqui 
presentes ou representadas 
estendem-se igualmente 
saudações. 

Senhoras e Senhores, 
O ano de 1997 será talvez um 

dos mais marcantes da história 
contemporânea e da 
administração pública de 
Imperatriz. Claro, ainda falta o 
distanciamento crítico que a 
Ciência prescreve para que 
algo seja avaliado, mas, pode-sc 
afiançar, este- ano marcará 
apenas a assunção dos 
primeiros servidores a 
tomarem assento nos seus 
postos de trabalho pelas vias do 
concurso público 
constitucionalmente exigido, 
político-adminislrativamente 
endossado, transparentemente 
realizado e democraticamente 
disputado por milhares de 
pessoas em Imperatriz. 

O ano de 1997, portanto, não 
marca só a vida desses 1.561 
novos servidores de Imperatriz. 
Ele marca uma nova fase da 
vida da comunidade 
imperatrizense. 

O município ao qual os Srs. 
passam a servir na condição de 
funcionários, tem uma história 
de coragem, trabalho e fé — 
características inafastáveis para 
qualquer coisa ou pessoa que 
queira ser e crescer. 

Dos sacramentos do Frei 
Manoel Procópio, que navegou 
o Tocantins, até os sacrilégios 
dos pioneiros que desbravaram 
— e, em muitos casos, 
extinguiram — nossas matas, a 
história, tivemos ciclos 
econômicos que abrangeram 
produtos tão distintos quanto a 
borracha e o ouro, e outros 

federal. O concurso causa 
diferenciação positiva, agrega 
mais valor à dignidade do 
servidor. Ele acaba o ciclo 
vicioso e viciante do 
apadrinhamento, do neiiotismo. 
Ele faz a diferença entre o caso 
que é sorrateiramente 
interesseiro e a causa que é 
transparentemente 
interessada", comentou. 

A Dra. flka Esdras de Araújo, 
juíza da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Imperatriz, foi a 
primeira palestrante a fazer uso 
da tribuna. 

Durante sua fala, disse que, 
para se enquadrar no regime, o 
servidor tem de passar por 
concurso público. "E foi isso que 
aconteceu na Prefeitura de 
Imperatriz", lembrou. 

Frisou que não é motivo de 
susto liara a sociedade se o 
Executivo não ficar com os 
antigos funcionários, pois a 
máquina governamental precisa 
trabalhar de acordo com o que 
determina a Constituição 
Federal. 

Edmilson Sanches 

profere palestra 

"Imperatriz 

Ontem e Hoje" 

Trechos da palestra 
"Imperatriz Ontem e Hoje", do 
Sr. Secretário do 
Desenvolvimento Integrado da 
Prefeitura de Imperatriz, 
Edmilson Sanches, no 
Seminário "Imperatriz e seus 
Novos Servidores" 

Boa noite. 
Tenho a satisfação de 

cumprimentar, inicial e 
coletivamente, os novos 
servidores do município de 
Im| «matriz. 

Cumprimentando o Exmo. 
Sr. Prefeito Ildon Marques, 
permitindo-me saudar os Srs. 
Vice-prefeito, meus Colegas 
Secretários, Assessores e os 
demais colegas de trabalho que 

como, por exemplo, madeira e 
gado. Seja em função do 
extrativismo ou da exploração 
quase sem controle, seja em 
razão das multirrepartições do 
espaço territorial 
imperatrizense, praticamente 
esgotamos o nosso quinhão nos 
reinos animal, mineral e 
vegetal. 

Futuros novos funcionários: 
O município que os 

Senhores, juntamente conosco, 
devemos servir com energia e 
resultado já surpreendeu este 
País com o seu repentino e 
vigoroso crescimento. O que 
leva séculos para se consolidar, 
aqui se fez em poucas décadas. 

Há menos de 50 anos, 
Imperatriz linha apenas mil 
habitantes na cidade e pouco 
mais de oito mil no interior. Ao 
todo, uma população de menos 
de dez mil habitantes no 
município. Havia só seis 
escolas, primárias, com 
freqüência media total de 252 
alunos. 

Neste ano de 1997, só a 
população estudantil das 
escolas públicas municipais, de 
40 mil alunos, é quatro vezes 
mais que a população total do 
município de Imperatriz de 
1948. 

Em 1948, o setor urbano 
tinha apenas dez por cento da 
população — que, ma quase 
totalidade, morava na zona 
rural. Hoje, com cerca de 230 
mil habitantes, o município 
quase não tem área rural. 

Sintam, Senhoças, as voltas 
que o mundo dá, as realidades 
que o mundo transforma, as 
verdades que o correr da vida 
relativiza. 

Hoje, com seus 1.538 km2 
de área, equivalente a dez por 
cento do que tinha há duas 
gerações, quando era rica de 
todos os recursos: o talento, a 
esperança realizadora e a 
capacidade de trabalho de seu 
povo. 

E para esse desafio que os 
Srs. novos funcionários se 
apresentam, por vontade 

própria, testada, aprovada e 
classificada. 

Esse desafio de há muito 
deveria ter sido lançado à 
comunidade imperatrizense em 
geral e ao servidor público 
municipal em particular. A 
resposta do por que isso não 
aconteceu anteriormente 
continua em igual tempo tão 
escondida c tão visível que, por 
força desse contraste, sc anula 
aqui — e, pelo menos por 
enquanto, não se fala mais 
nisso. 

Senhoras e Senhores, 
No dia primeiro de janeiro 

deste ano estabeleceu-se um 
divisor de águas e de eras, que 
se reforça e se amplia no 
conjunto de decisões político- 
administrativas deste ainda não 
terminado primeiro ano de 
Governo. 

A equipe administrativa 
liderada pelo prefeito Ildon 
Marques descartou a atuação 
baseada apenas na corriqueira 
troca de nomes e cargos cie 
início de administração e nas 
previsíveis atividades de um 
governo só de manutenção. 

Mais que isso, iniciou-se, na 
vida da Prefeitura e da 
comunidade, um saudável 
processo de inovação na gestão 
da coisa pública, que vem 
gradualmente tomando mais 
corpo e resultando no que se 
convencionou chamar de 
transformação cultural, aqui 
entendida aquela 
transformação que se ojíera nos 
níveis mais profundos — 
portanto, mais duradouros — 
dos valores, símbolos, modos 
de ser e de fazer de uma 
organização ou de uma 
comunidade. 

Seja no desenvolvimento ou 
na adoção de novos conceitos 
e suaoperacionalização na vida 
do Município, seja na prática 
sociocomunitária, seja na forma 
de fazer acontecer os produtos, 
processos e serviços que a 
Prefeitura deve ofertar aos 
cidadãos, a transformação vem 
ocorrendo gradativamente, 
mas sempre para melhor, de 
modo, até; que, se 
administradores futuros não 
lhe derem continuidade, 
despertará reações 
manifestantes contrárias e 
contrariadas ante a ruptura, 
pelo não prosseguimento, 
daquilo que, em razão dos bons 
resultados havidos, foi 
aprovado pela comunidade 
política (os Senhores 
Vereadores, por exemplo) e 
pelas demais instituições 
parceiras, bairros e o povo em 
geral. Isso é ilustrado a partir 
do aparentemente simples 
controle de gastos 
administrativos até à 
inesgolavelmente complexa 
gestão de seres humanos em 
Organizações, passando, ainda, 
tanto pelo envolvimento de 
pessoas e entidades parceiras 
para a realização de muitas 

causas quanto pela solidão, 
angústia e dúvida das decisões 
exclusivamente individuais de 
alguns casos. 

Senhores, 
Embora individualmente mal 

ou bem estejamos dando 
prosseguimento às nossas vidas, 
coletivamente temos de começar 
de novo Imiieratriz — é o que 
estamos fazendo a partir deste 
ano, respeitando todo o valor dos 
que antes de nós fizeram, e 
deplorado o desamor de todos 
que não se permitiram fazer. 

Ainda há os que se referem 
ao rio Tocantins como limite e à 
rodovia Belém-Brasília como a 
que corta a cidade. E preciso 
ajustar o foco, regular a visão: 
rios e estradas não são limitação, 
nem corte, secção. São 
elementos de aproximação, elos 
de logação, traços-de-união, 
recursos de integração. 

Por tudo isso, mas não só por 
isso, é necessário recomeçar. 
Não devemos ser passivos 
espectadores do cinema da vida. 
E preciso inserir ativamente 
Imperatriz no cenário do mundo, 
Mesmo porque, até no nome, C. 
nossa cidade impera como atriz, 
participante do elenco principal 
das maiores cidades do País e 
coadjuvante do processo de 
desenvolvimento do Maranhão. 

A maneira dos chineses — 
que, por serem tão milenares, 

•parece que falaram tudo —, é 
preciso marcar o tempo, e não só 
dele marcas ter. Servidores 
agora, possam vir a ser 
destacados administradores 
mais tarde. Para isso, exigir-se-á 
mais do que somente vestir a 
camisa. Será indispensável 
carimbar a pele. Será 
imprescindível tatuar a alma. 

E sc precisarem de uma frase1 

como inscrição, permitam-me a 
sugestão: IMPERATRIZ m 

SOMOS NOS. li 
Senhoras e Senhores, 
Julgo indispensável dizer-lhes 

que a substância destas palavras 
está em seu., sentido. Seria um 
desperdício, senão injustiça, num 
momento único de expectativa e 
de calor humano como este, 
empanturrá-los com dados 
estatísticos, séries históricas e 
avaliações críticas sobre o ontem 
e o hoje de Imperatriz. Muito 
disto está permanentemente à 
disposição em livros e outros 
suportes de documentação, 
quando não na memória dos 
nossos conterrâneos de mais 
idade. 

D i s t a n c i e i - m e 
voluntariamente das 
informações técnicas. Imaginei 
ser-lhes mais útil provocando o 
seu raciocínio, atiçando a sua 
sensibilidade, balançando a sua 
alniíi. Pessoas e tapetes, 
lembrem-se, têm de ser 
srcudidos. Mentes e [)ára-quedas 
fazem uma grande diferença... 
quano ibertos. 

Será que o mundo não 
comporta mais espaço para 
palestras e palavras? 
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■ Entrevista 

"Não faço conchavo político com ninguém" 

Candidato ao Senado Federal. Paulo Marinho revela quais são suas propostas de campanha 

Opinião 

O marketeiro 

Luís Brasília 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

Anlt s dr lançar sua 
( amlidatiira. a pessoa Irm de 
eseollier o seu marketeiro. ou 
seja. o responsável pela 
imagciii do seu nome. Vai 
cuidar d- divulçar. nos 
mínimos detalhes, o projeto 
do seu candidato. Enfim, não 
abrirá mão de nada e nem 
tampouco esquecerá de 
aproximá-lo, cada vez mais, 
do público, da comunidade, 
como queira. 

Pois bem. Paulo Marinho, 
que vem anunciando 
fortemente em Imperatriz e 
Região Tocantina sua 
candidatura ao Senado 
Federal, escolheu um nome 
de peso para cuidar da 
divulgação de sua imagem 
junto ao eleitorado desta 
parte do Estado. 

O publicitário e produtor 
cultural Euís Brasília vai ser o 
homem responsável pela 
montagem da sua campanha 
eleitoral. Sem dúvida, um 
marketeiro de mão cheia. 

Quando compramos um 
produto qualquer, quanto 
ul ilizamos um serviço 
público, como transporte1 

coletivo, on mesmo quando 
vamos assistir a um 
espetáculo, não («iramos para 
pensarse aquilo que estamos 
fazendo depende só da nossa 
iniciativa, ou se somos parle 
de mu eonjunlo planejado que 
se movimenta dentro de uma 
lógica preconcebida. Uma 
pessoa, ao comprar um pacote 
de bolachas cm um 
supermercado, não se 
preocupa em identificar corno 
aquele produto Veio parar, 
naquele momento, na 
gôndola do supermercado, 
bem a sua frente, no exato 
momento que ela queria 
comprar bolachas, c mais 
ciiriosamentc, todas as 
pessoas que procuravam por 
bolachas foram atendidas. 
Pergunta-se, então, agora, 
será que houve uma incrível 
coincidência neste caso? 
Evidentemente que não, pois 
alguém planejou que naquele 
supermercado haveria uma 
demanda de bolachas 
calculada para o período e 
l ratou de e< «locar a (| uánt i( lade 
certa lio tempo certo, à 
disposição dos compradores 
daquele estabelecimento. Da 
mesma lorma, podemos 
perceber que o número de 
ônibus aumenta no período de 
maior fluxo de passageiros. 
Será que simplesmente os 
seus administradores têm o 

dom de acertar a quanlidade 
de pessoal necessária para 
cobrir o movimento? E claro 
que nao, pois eles não só têm 
uma previsão de publico para 
cada ocasião, como sabem 
que este público vai ler uma 
relação direta com a 
promoção e qualidade 
atribuída ao espetáculo. 

Concordo que todas as 
pessoas que compram um 
pacote de bolachas, tomam 
um ônibus ou vão a um 
espetáculo, estão dispostas a 
pagar algo pelo que estão 
recebendo e julgam 
posteriormente se o 
pagamento foi ou não justo". 
Elas, certamente, estão 
buscando satisfazer 
necessidades, dispondo-se a 
oferecer em troca. Aplicou-sc 
uma verdadeira estratégia de 
marketing. Vem do inglês 
ynárketiw. 

Segumh» Koller, "o 
marketing ê a análise, o 
planejamento, a 
implementação e o controle 
de programas 
cuidadosamente formulados e 
planejados para proporcionar 
trocas voluntárias de valores 
com mercaclos-alvo. no 
propósito de atingir os 
objetivos organizai ionais". 
Quer dizer que o profissional 
do marketing e uma pessoa 
1 «rej «arada | «ara e< «mj «reemk t. 
planejar e controlar as trocas. 

I uis Brasília. Iodos saírem, 
prineipalmenle as pessoas 
que têm eonhecimenlo de 
causa, ê um marketeiro de 
primeira grandeza em 
Imperatriz. Já mostrou sua 
competência em trabalhos 
anteriores. Não bastasse isso, 
ainda ê um articulador político 
de extrema primazia. 

O plano de marketing 
político constitui-se na ação 
em direção ao campo onde se 
desenvolverá. 

Paulo Marinho teve uma 
visão profunda e sóbria. Um 
candidato sozinho, por mais 
capaz e carismático que seja, 
precisará de uma equipe de 
colaboradores ou pessoas 
contratadas para ajudá-lo na 
difícil tarefa de conquistar o 
eleitor. E disso, não lenha 
dúvida, Luis Brasília entende 
muito bem. 

Aqui não estou jogando 
confetes em níhguêm. apenas 
reconhecendo o trabalho de 
um colega que prima pela 
qualidade, responsabilidade e 
dedicação no cumprimento de 
sua missão. O marketeiro 
taeilamenle lalando e Euís 
Brasília. Ou, ainda, o Euís de 
Imperai riz. 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

O senhor não abre mão 
de concorrer a uma vriga ao 
Senado Federal nas eleições 
do próximo ano. O seu 
projeto parece que não tem 
volta. Agora, se faz 
necessá'1 perguntar se o 
senhor nao tem medo de ser 
massacrado por seus 
adversários, sobretudo pelo 
candidato que a 
governadora indicar (com 
seu irrestrito apoio) ao 
Senado? 

Não. Sineéramente falando, 
estou eonfiaute de que sairei 
vitorioso no projeto que 
elaborei desde quando fui 
deputado federal. Ou seja, há 
vários anos venho consultando 
minhas bases e visitando os 
diversos municípios 
maranhenses. Olha, o povo do 
nosso Estado já está cansado.dc 
tanta enganação. 

Você já ouviu falar da 
história de David e Golias? Pois 
ê, minha candidatura ao Senado 
ê semelhante. Vai contar com o 
apoio popular, foi por meio de 
consultas que fiz junto ao povo 
que pude constatar que o nome, 
com muito trabalho, («oderiaser 
viabilizado e contar com o apoio 
esperado. Dos novos nomes 
aparecidos nos últimos tempos, 
o meu Vem seno muito bem 
aceito. Um fator positivo ê que 
desenvolvi uma boa 
administração quando estive 
exercendo o cargo de prefeito 
de Caxias. A cidade foi 
significaiivamente mudada, 
para melhor, claro! Por isso. 
temos de fazermos radicais 
mudanças em benefício do 
povocarenledo meu Estado. O 
Senado exerce forte influência 
em nossas vidas. O aumento do 
preço da carne, do leite. etc., 
depende (e muito) das decisões 
tomadas nesta importante Casa 
de Leis. Euta incansavelmente 
no sentido de promover as 
mudanças reclamadas pela 
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Paulo Marinho: "tenho um caríntío especial para com o 
povo de Imperatriz e municípios" 

população brasileira. E, 
igualmente, estarei lá em 
Brasília caminhando de forma 
gigante para, num futuro não 
muito distante, poder observar 
o Maranhão trilhando, também, 
pelo caminho do efetivo 
progresso. Minha luta vai se 
dará em face da necessidade da 
instalação de indústrias e 
projetos que garantam a 
melhoria de vida de meus 
conterrâneos. 

Há vários anos, o 
Maranhão, no Senado, tem 
sido representado por 
políticos que já não têm um 
compromisso real com o 
povo, caso de José Sarney, 
Epitácio Cafeteira, 
Alexandre Costa, Belo 
Parga, dentre outros. No 
Senado, Paulo Marinho 
significará a reversão desse 
caótico quadro? 

Olha, o Maranhão, a partir 
dc agora, tem de contar com o 
apoio de novas forças e 
lideranças políticas. Chega de 

tanto atraso. O velho tem de dar 
lugar ao novo. Portanto, a nova 
geração de políticos 
maranhense ven) aí com força 
lotai, não só para o Senado, mas 
para outras casas. 

Isso quer dizer, então, 
que o Senado não será mais 
uma casa de aposentadoria? 

Corretamente. Brasília deve 
ter uma outra imagem dos 
políticos maranhenses. Ou 
melhor dizendo, tem de 
conhecer nossas novas, 
loderanças políticas. E elas 
estão aí, esperando apenas uma 
oportunidade. 

O senhor se sente 
preparado? 

Eu mim sinto bastante 
preparando. E um desafio. 
Estamos noutra geração. E eu 
entendo que e fundamental que 
lemos que mudar. Colocar as 
novas forças políticas em ação 
deve ser, portanto, a palavra de 
ordem. 

Qual a sua participação 
em movimentos de luta? 

Acho que já dei importante - 
contribuição aos movimentos 
de luta dos quais fiz parte. Fui, 
por exemplo, membro de 
grêmios estudantins e outras 
organizações, sempre 
buscando propostas que 
pudessem fortalecer nossas 
entidades. 

Comenta-se, nos 
bastidores políticos, um 
possível acordo entre 
Roseana Sarney e Sebastião 
Madeira para apoiar a 
candidatura de Jaime 
Santana ao Senado. Como é 
que Paulo Marinho observa 
esse assunto? 

Eu sou uma pessoa que não 
gosta de fazer nenhum tipo de 
conchavo. Não abro mão de 
minha candidatura. Já mantive 
encontro com Sérgio Mota, 
ministro das Comunicações, 
oportunidade em que a ele fiz 
questão de dizer que o meu 
projeto rumo ao Senado 
Federal permanece vivo e de 
pé. Disse, ainda, que ele, o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso ou qualquer outro 
político de fora, deve cuidar dos 
interesses de seus respectivos 
estados. No caso de FHC, tratar 
de bem administrar o País, 
realizando as efetivas 
mudanças pelo povo almejadas. 

Qual o verdadeiro apoio 
que um candidato deve ter, 
na sua opinião? 

O político, deve, e sempre, 
contar com o verdadeiro 
respaldo popular 

Finalizando nossa 
entrevista, qual a 
mensagem, então, que o 
candidato Paulo Marinho 
deixa ao povo de Imperatriz 
e municípios vizinhos? 

Olha, valeu manter esse 
encontro com o povo da Região 
Tocantina por meio dessa 
entrevista a você concedida. No 
raso dc Imperatriz, tenho a dizer 
que sempre estarei disposto a 
defender o povo e os projetos que 
visam o crescimento da segunda 
maior cidade do nosso Estado. 

Paulo Marinho vai montar 

indústria em Imperatriz 

A propósito do contato 
mantido com a Editoria de 
Política do Jornal Capital, Paulo 
Marinho revelou que pretende 
investir («esado em Imperatriz. 
Quer, assim, poder melhorar as 
condições de vida da 
comunidade local, oferecendo 
mais empregos diretos e 
indiretos. 

O primeiro projeto do ex- 
prefeito de Caxias e atual 
candidato ao Senado Federal é 
montar em Imperatriz uma filial 
da sua indústria de iogurtes. 

Paulo Marinho afirmou que 
os i «rei «aralivos no sentido de que 
o projeto seja consolidado já 
estão sendo ultimados. "Olha, 
estou apenas querendo 
contribuir com o processo de 
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Conor Farias: "o apoio de Paulo Marinho é de 
fundamental importância " 

desenvolvimento da cidade". 
A filial da indústria de Paulo 

Marinho deve ser instalada nas 
proximidades do Frigorífico Vale do 
Tocantins, às margens da BR-010, 
sentido de quem vai para Açailândia. 

Apoio ao Faber/97 
Paulo Marinho também afirmou 

que dará apoio ao Faber/97, que vai 
ser realizado dc 28 à 30 de 
novembro, no Balneário Iate Clube 
(Bic). 

Ele disse que não poderia jamais 
ficar de fora do evento que vai lançar 
vários nomes para a Música Popular 
Brasileira (MPB). 

Q principal articular do Festival 
Aberto Balneário Estância do Recreio 
(Faber/97), apresentador Conor 
Farias, garante que o ajxíio de Paulo 
Marinho "veio em boa hora". (RP) 

TCI 

VALE 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. empresários que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-344^ 
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Senado aprova título de eleitor com fotografia 

O projeto do senador Romero Jucá dificulta a falsificação, hoje considerado pela relator, 

Epitácio Cafeteira, "título ao portador"^^™^"^^*"™"^™""1"^"^ 

A obrigatoriedade de 
inclusão de fotografia no título 
de eleitor é o que estabelece 
projeto de lei de autoria do 
senador Romero Jucá (PFL- 
KR) aprovado 
terminativamente pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) e 
que será enviado à 
apresciaçào da gamara dos 
Deputados, já que não houve 
recursos para exame da 
proposição pelo plenário da 
Casa. 

A proposição determina 
ainda que, para se processar 
o alistamento eleitoral, serão 
indispensáveis a fotografia do 
eleitor e a impressão digital de 
seu polegar direito. Caberá ao 
Tribunal Superior Eleitoral, 
conforme projeto, definir o 
novo modelo de título de 
eleitor e de formulário de 
alistamento, além de 
providenciar o recastramenlo 
dos atuais eleitores. 

Romero Jucá argumenta 

: 

J 

1 

Cafeteira, relator do projeto, aponta distorções no 
sistema vigente 

que a reitrodução da fotografia 
no título de eleitor e no 
formulário de alistamento 
eleitoral se justifica pela 
"imperiosa necessidade de se 
impedirem as fraudes que 
ainda ocorrem no alistamento 
e, consequênmente, de se 
garantir a lisura de todas as 
etapas do pleito". 

Já o relator da proposição, 
senador Epitácio Cafeteira 
(PPB-MA), destacou em seu 
parecer favorável que, depois 
que a lei 7.444 deixou de exigir 
a fotografia como elemeto 
constante do título eleitoral, 
este trasformou-se em "título 
ao portador, permitindo o voto 
a quem estiver de posse do 
documento, seja ou não seu 
titular". 

Na Opinião de Cafeteira, a 
proposição "se enquadra 
plenamente no caminho da 
modernização da legislação 
eleitoral e da racionalização do 
cidadão, a exemplo da carteira 
de motorista. 
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() dia </<• hoje sení de muita festa para a família du pe(fuen<> 
Bruno Uma Lucena, e/e é filho do gerente do Freitas Cine Foto. 
Antonio Carlos e de Ana Fíís, Uia-se lanchonete MC Bnmus. 
/'ara celebrar a -grande data, os pais corujas, recebem os amigos 
e familiares para uma confraternização pela passagem do primeiro 
aniversário do garotão. 

Carta compromisso da CHAPA 01 COMEÇAR DE NOVO 

"Sonhar e preciso, mas 
transformar o sonho em 
realidade é 
imprescindível..." 

COMEÇAR DE NOVO. 
Este é o nosso lema, pois 
nestes 11 anos de existência 
da AIRT, trilhas foram 
abertas, mas as marcas 
deixadas não foram suficientes 
para definir os caminhos dessa 
entidade. Sequer foram 
cumpridos os objetivos 
básicos de seu estatuto. 

Não nos cabe aqui apontar 
as falhas ou os culpados. Na 
verdade, toda a classe de certa 
forma esteve ausente, 
assistindo passiva a "banda 
passar". Resta agora, tirar 
lições, "arregaçar as mangas" 
e COMEÇAR DE NOVO a 
construção de uma nova AIRT. 

Para que serve? 
Para construirmos a nova 

AIRT é necessário que 
conheçamos seus objetivos e 
finalidade que de acordo com 
seu Estatuto são; 

a) Congregar todos que 
trabalham na Mídia; 

b) Incentivar o progressivo 
desenvolvimento dos seus 
associados através do 

aperfeiçoamento técnico 
profissional, visando a 
segurança, racionalização e 
produtividade; 

c) Fundar e manter clube de 
recreação e de serviços 
visando a promoção sócio- 
cultural dos associados e de 
seus familiares; 

d) Firmar com entidades 
oficiais e/ou particulares, 
convênios de interesse da 
categoria. 

Nossos compromissos 
Baseada nesses 

programáticos estatutários, a 
chapa COMEÇAR DE NOVO 
vem, através deste documento, 
firmar os seguintes 
compromissos: 

1) Envidar esforços no 
sentido de conseguir em 
definitivo uma SEDE 
PRÓPRIA. Um espaço físico 
amplo e equipado para abrigar 
nossas reuniões de trabalho, 
formação e entretenimento; 

2) Promover CURSOS DE 
R E C 1 C L A G E M 
PROFISSIONAL, 
ENCONTROS E 
SEMINÁRIOS, que visem 
melhorar o nível intelectual e 

profissional da classe; 
3) Criar o 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING E EVENTOS, a 
fim de conseguir recursos para 
a construção da sede e 
manutenção da entidade. As 
doações serão bem-vindas, mas 
a nova AIRT não peregrinará 
de "pires na mão" em busca de 
ajudas". Em nossas promoções 
sociais haverá sempre uma 
permuta salutar entre a 
entidade e seus 
patrocinadores, dentro dos 
procedimentos éticos, 
administrativos e contábeis; 

4) Instituir O PRÊMIO OS 
MELHORES DO ANO, 
objetivando- estimular o 
aperfeiçoamento profissional e 
a competitividade sadia entre 
os que fazem a nossa imprensa; 

5) Lutar por BENEFÍCIOS 
na área de SAÚDE e BEM 
ESTAR doa associados e seus 
dependentes; 

6) Manter CONVÊNIOS 
com INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO E TREINAMENTO, 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS, DE SERVIÇOS 
E LAZER; 

7) Incentivar e manter a 
PRÁTICA ESPORTIVA, não 

apenas internamente, mas 
também em constante 
intercâmbio com outras 
categorias; 

8) Criação de um Fundo de 
Apoio Financeiro para os 
associados com o objetivo de 
ajudar em custeio de 
tratamento médico (em casos 
graves) e ainda em apoio ao 
desempregado que esteja 
com prova d ame n t e 
enfrentando problemas de 
subsistência; 

9) Publicação mensal de um 
Veículo Informativo; 

10) Participação efetiva nos 
acontecimentos Sociais, 
Políticos, Culturais e 
Econômicos da região, sem no 
entanto se envolver 
partidariamente ou a favor de 
grupos, conforme as normas 
estutárias da entidade; 

11) Manter intercâmbio 
com outras entidades 
pertinentes à imprensa em 
nível estadual, nacional e 
internacional, enviando 
representação em encontros, 
seminários e outros eventos; 

12) Lutar pela manutenção 
da Liberdade de Imprensa, 
Opinião e Expressão e 
desenvolver ações em defesa 

dos profissionais que por acaso 
sejam ameaçados ou cerceados 
nesse direito; 

Ousamos Sonhar e 
Acreditar na possibilidade real 
dessas e outras realizações por 
isso que pedimos o seu apoio, 
um Crédito de Confiança, para 
juntos, cada com seu "tijolo",» 
COMEÇAR DE NOVO 
construindo na prática a nova 
AIRT. Vamos fazer jus o que 
dizia o filósofo Raul Seixas: 
"Sonho que se sonha só, é 
apenas um sonho, mas o sonho 
que se sonha juntos se torna 
realidade..." 

Um Abraço Fraternal 

Nomes que compõem a 
chapa 01 

Josué Moura -Presidente 
Elson Araújo- Vice- 

presidente 
Luzia Sousa- Tesoureira 
Claudir Porcínio- II 

Tesoureiro 
Josué Aquino - Secretário 
Demerval Moreno II 

Secretário 
Arildo Carvalho- Supl. 

Executiva 
João Batista- Sup, 

Executiva 
Ari Torres- Supl. 

Executiva 
Raimundo Primeiro- 

Cons. Fiscal 
Ernando Timóteo- Cons. 

Fiscal 
Hozano Silva. Cons. 

Fiscal 
Jerry Alves Supl. Fiscal 
Aldeman Costa - Supl. 

Fiscal 
Badinho Supl. Fiscal 
Adalberto Franklin - 

Cons, de Ética 
Roberta Lanes - Cons. 

de Ética 
Francisco Lima - Cons. 

de Ética 
Luiz Brasília - Dept. 

Cultural 
Maria Leônia - Dept. 

Social 
Ildomar Lopes Lopes - 

Dept. Patrimonial 
Roberto Guerreiro - 

Dept. Esportes 
José Geraldo - Dept. 

Assuntos Ambientais 
Oziel Vieira - Dept. 

Jurídico 
Pedro Mário - Dept. 

Saúde 
Neneca Mota Melo - 

Dept Educacional. 
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M Senador La Rocque 

Representante de Alfredo Nunes vai a 

Câmara, mas não convence 

Atendendo a um ofício do legislativo, o secretário de Fincanças Francisco Nunes presta 

esclarecimentos, mas não convence a oposição. 

Na sessão da última quinta- 
feira a câmara de vereadores 
de Senador La Rocque recebeu 
o secretário de finanças do 
município Francisco Nunes. 
Ele veio ao legislativo 
atendendo a um ofício 
encaminhado ao executivo por 
cinco vereadores. 

Na oportunidade, o 
secretário foi sabatinado pelos 
parlamentares que buscaram 
conhcer os motivos pelos quais 
o prefeito Alfredo Nunes ainda 
não apresentou uma prestação 
de contas, apesar dos inúmeros 
pedidos já reallizados pela casa. 

Antes do início da sabatina, 
o vereador Dário Elias 
Bezerra, disse que o momento 
era por demais necessário 
tendo em vista a importaância 
da presença do representante 
do prefeito, e pediu a 
apresentação da lista dos 
servidores municipais. O 
presidente Edimilson Rosa 

.^Bezerra, por sua vez, pediu aos 
olegas para que o momento 

fosse conduzido cora 
tranqüilidade, "sem que os 
nervos fossem alterados". 

O início da discussão foi 
feito pela vereadora Josefa 
Coimbra que abriu o 
questionamento perguntando a 
Francisco Nunes explicações 
sobre a condução do conselho 
Municipal de Saúde, e em 
reposta, ouvir que o Conselho 
estar parado, por que em 
Senador Ia Rocquenão tem um 
médico prestando o serviço de 
secretário de Saúde. Francisco 
Nunes acrescentou ainda, que 
o Centro de Saúde apenas 
presta serviços como 
pequenos curativos e não 
dispõe de atendimento de 
consultas ou outros serviços 
de maior relevância. 

Em Senador La Rocque, 
segundo o que explicou o 
vereador Edirailsom Bezerra, 
às pessoas que procuram 
atendimento médico em João 
Lisboa ou era Imperatriz, 
dependem diretamente de 
uma guia assinada pelo 
prefeito, e foi com referência 
ao problema que o presidente 
procurou saber do secretário as 
razões pelas quais um 
departamento do executivo 

não cuida deste setor, já que na 
maioria das vezes, 
responsáveis por doentes 
passam dias procurando 
encontrar com Alfredo Nunes 
para adquirir o benefício. 
Francisco Nunes, atrubuiu a 
burocracia ao falo de não 
existência de um secretário de 
Saúde. 

Durante a sessão, as maiores 
atenções se voltaram para o 
momento em que Edimilson 

Bezerra voltou a questionar 
sobre o não prestação de contas 
do executivo, e foi desta vez que 
Francisco Nunes, numa 
resposta rápida, disse que isso 
viria a contecer no final do 
exercício, quando o prefeito 
remeteria aoTribunal de Contas 
do Estado, justificando desta 
forma uma atitude ultrapassada, 
segundo a ótica do presidente 
da Casa. 

Para Edimilson Bezerra, 
quando o executivo deseja 
trabalhar com transparência, 
não espera o final de mandato 
para explicar o que fez com as 
verbas públicas, e rebatendo o 
argumento de Francisco Nunes, 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHH 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 x Goianési-a 

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 Imperatrizx Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 
23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 
Domingo, quinta e sexta 

Terça 

. * 

-- 

Alfredo A unes, envia representante ao legislativo, mas não consegue convecer a 

oposição. 

Em resumo, apesar do bom 
nível em que desenvolveu o 
debate entre os vereadores e o 
secretário de fincaças Francisco 

citou prefeituras inclusive do 
Maranhão, que mensalmente 
apresentam ao legislativo uma 

. prestação de contas. 

Nunes, o que se percebeu, é que 
apesar de conversar, o enviado 
de Alfredo Nunes, não 
convenceu. 

Lobão isenta PFL na 

questão paranaense 

mm 

mã 

lujhãio, PFL não se envolve 
em barganhas políticas 

O sernador Edison Lobão 
(ITT-MA) disse em Brasília que 
seu partido não se envolve em 
barganhas políticas e, portanto 
não compreende as insinuações 
de que a filiação do governador 
Jaime Lerner do PFL facilitaria 
a aprovação de pedidos de 
empréstimos do governo 
paranaense, pendentes na 
Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado (C AE). 

Ele se referia a discurso em 
que o senador Osmar Dias 
(PSDB-PR) disse que deputados 
do PFL paranaense teriam 

preconizado a facilitação de 
Lerner ao PFL. Lobão 
esclareceu que seu partido não 
se envolve em questões 
regionais nem estaduais, 
acrestcentando que sequer 
prescisava defender as 
lideranças pefelistas dessa 
insinuação. 

Ele afirmou que o próprio 
Osmar Dias isentou o 
presidente do Senado. Antonio 
Carlos Magalhães, de qualquer 
propósito de beneficiar Jaime 
Lerner. 

perfeito estado de 

Contatos petos fones 

721-2506 e 721-4006 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde ímperatrizense 
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Sec de Agricultiira 

do Estado 

Chico Coelho 
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Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-534? ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Boa cobertura 

A Imprensa esteve 
partieipamlo em massa do 
Seminário entre Prefeitura e 
novos Servidores aprovados 
em concurso, na noite desta 
sexta-feira. Muito importante 
esta participação, dado a 
im])ortância do evento, que 
marcou o primeiro contato 
entre a prefeitura e os 
luturos fu ncionários 
públicos. Para os 
participantes, o Seminário foi 
bastante produtivo e o 

município sairá ganhando. 
Mudança na 

programação 

A Rádio Terra está 
anunciando mudança na sua 
programação a partir desta 
segunda-feira. Conforme a 
hmissora, as alterações 
deverão partir da programação 
matinal. Ao que parece, a 
abertura não deverá mais ser 
feita pelo programa sertanejo 
t anlo da Terra como foi até o 
último sábado, mas sim pelo 
evangélico l úna Nova Vida. que 

vai estar no ar das cinco ás sete 
da manhã. As mudanças são 
sempre bem-vindas, 
especialmente se forem para 
melhor e claro, se tiverem o 
apoio do público. Agora é 
esperar e conferir. 

Deixou saudades 

Minha amiga Jane 
Rodrigues, uma das melhores 
Operadoras de áudio de nossa 
cidade, desde que deixou o 
Sistema Mirante, não quis mais 
atuar na área. () importante na 
sua vida atualmente é mesmo 
fazer o papel de mãe. o que para 
ela está sendo maravilhoso.. 
Logicamente deixou saudades 
nos colegas, já que é dona de 
um carisma e simpatia raras. 
Aquele abraço para a Jane e 
espero que algum dia ela 

retorne ao nosso meio e possa 
conciliar as duas funções. 

O Povo na TV 

O espaço que a 'TV Nativa 
entitulade "O Povo na TV", está 
mais é para "Buraco na TV", 
pois parece que não existe outra 
razão para a população aparecer 
e falar na televisão a não ser 
pelos buracos nas ruas. Isso a 
gente sabe que existe e que é 
necessário divulgar, mas toda 
hora e todo dia, tem dõ, não há 
quem agüente. A Repórter que 
comanda este informativo é 
mesmo uma "expert" no 
assunto, ou então não sabe fazer 
outra coisa. Será que a 
comunidade não tem mais nada 
que reclamar ou sugerir? Acho 
que está faltando mesmo é 
criatividade, afinal Imperatriz é 

tão grande e tem tantos 
assuntos ligados ao povo que 
precisam de comentários. 
Vamos ver se a coisa muda! 

Nó na gravata 

O Raimundo primeiro até 
que tentou, mas sem a ajuda do 
Frederico Luís, que por sorte 
estava ontem aqui no Jornal 
Capital, ele jamais teria 
conseguido dá um nó na gravata. 
Simples? Que nada. Sé) ele sabe 
como ficou enrolado com esse 
pequeno acessório, que deu nó 
sim, mas na sua cabeça. Já o 
Frederico, mostrou que é um 
mestre em dá nó na gravata e 
rapidinho resolveu o problema 
do colega. Isso é que eu chamo 
de auxílio! 

Hoje tem 

Domingo Alegre 

Hoje mais uma vez os 
imperatrizenses poderão 
acompanhar mais uma edição 
do Programa Domingo 
Alegre levado ao ar pela TV 
Capital das lOhhOO ao meio- 
dia direto do Balneário Iate 
Clube. A transmissão é feiata 
ao vivo e é aberta ao píblico. 

() programa está com nova 
dinâmica de trabalho com 
novos quadros que 
incentivam a busca de 
conhecimentos, bem como 
também dexcobre novos 
talentos no campo musical. O 
empresário Francisco 
Almeida ao lado de Eliene 
França vem fazendo um belo 
trabalho. Parabéns ao mais 
novo casal de apresentadores 
da televisão imperalrizense. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF® ZBH 

r 
Aries li 

Gêmeos 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
("xija senso | irál ico, aleiiçãi) (• 
caj taeidade de concentração. 

Leão 

Os astros estão roforçàhdo as 
earacliTÍsticas mais fortes que 
existem em em você. modificando 
e seu modo d 

Touro 

reiacii niar. 

Câncer 

O paralelo de Vènus com 
Plutáo dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
ren<»varestara incrível. 

Libra 

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

Sagitário 

Mia capai idade de irabal lio 
i 'Stá sendo n T irçac la) )or I 'lutai >. 
que ajuda você a iierseverar 
em seus propé)SÍtos e até a 
entendê-los melhor. 

Virgem 
ni 

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

Escorpião Capricórnio 

U 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. 

Aquário 

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

ri—' 
r O Peixes 

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

Canal 
4 

TV 

CRC 

PROGRAMAÇÃO ÚE TV ~ VHF/liHF - IMPERATRIZ 

0!j:()() Igreja da Graça 
00:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:o0 Seven Dav Diel 
08:00 I)ia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar 

Deus 
1 2; Jornal Acontece 
12:.)0Esporle Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:50 Grafil Vídeo Music 
1 5:00 Programa II 
10:00 Supermarkel 
1 (j;.'»0 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10.10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20 SOTaixa Nobre do 
!• <po, (o 
22 10 réno -õ:o- 
00:50 Jornal da Noite 

5 TV 

Capital 

00 Alvorada Sertaneja 
00 Cidade Alerta 
00 Cidade Agora 
50 O Agente G 
50 O Mundo de Beakman 
00 Mundo Maravilha 
00 Forno e Fogão 
50 Bola da Rede 
00 Imperatriz 24 Horas 

c/ 15:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
1 ():()() Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - P' Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2" Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:50 Campeões de Audiência 
25:50 Paixões Perigosas 
00:50 Palavra de Vida 
05:50 Jesus Verdade 

Canal 

ob 
07 
08 
08 
09 
10 
11 
11 
12 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:50 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:50 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:50 Aqui Agora Maranhão 
15:50 Aqui Agora 
14:50 Cinema em Casa 
10:50 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:50 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22 1.) Curvas Perigosas (Serie) 
25:45 Jornal do SB T 
00 00 l| 1 Si I-iri»,, M|iy, . , ÇP.i;, 
0)1 i )<(i-n;il ilo s|'T 
01:50 Perfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

TV 

Mirante 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. 

00:00 Telemanhã 
00:50 Igreja da Graça no l>ar 
07:50 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home .Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:50 Grupo Imagem 
10:50 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:50 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
15:45 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 Sbiiralo 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:55 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete . 

05:00 Padrão Técnico 
05:50 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:50 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da D-i-Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Emconlro 
15:00 Cadeia 
15:45 Interpró- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:50 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20; 15 Serie llartlball. Torça 
Bruta 
21:10Jucá Kforuri 
22:00 Super Sess^ie 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Evidência 

Da redação 
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(Dando charme a cofuna de hoje, 

a empresária Suzana Cawaffio 

«1# ^ £.^ 

i S «l : 
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^ í 

VN. 

O destaque da cofuna de hoje: Saulus 'Batuta, 

empresário no ramo de hotefaria 

Wmf 

m 

J 

Umjfagra de Bauía (juimaraes e 9jeide 'Viíefa 

em momento de pura descontração 

W: 

mi. 

m 

Dr. IfuSens e Adriana Barra em recente 

acontecimento sócia f da citij 

u 

■mi : 

Um time de feias senhoras: jestf d Bren, 

jòfanda Bereira e Adriana Çaffetti 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAdllE 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

/\] o u lfi mo -J-i no I de se mo no oco nfeceu no 

Po^cjwe cie Exposições Lon^enço Vieiro 

do Silvo o gmnde jesto de rodeio Esporo 

de Ouro. 

jAconfeceu íombem o escolho do Eorofo 

"Rodeioy o Cjuol |oi escolhido pelos jurodos 

o honi+o Oonielloy represen+on-fe do Lojõo 

dos 1 "oh ricos, 

O se, gundo lugor j-icou com o 

represenlonie do Ehel e o terceiro lugor 

com o representonte do Eomerciol /\)orle7 

'Roberto Eodinho. Eonflro os flohs do 

g ronde no 

§ i 

1 

■ 

■1 

l 

% 

1 

1 

■Hélio c\e. o\ Iveim com o sec|t\iAtlo colocada , a 

ceprcseiA+aiA+e da Êbel 

m 

t 

1 
11 m 

1 
1 m 

Ap rinAeiim colocada IdaiAielIa com seu pa+cociuador 

Ouoi^e ídoLLea e o acjcopecuaRisfa (matou 

li ■S-: 

« 
1 

i 
i IP 

9 

m 

Ai ccceira colocada Roberfa com o pa+rociuador 

õl\icjuiu!\o e sua esposa represeufaudo a õcmerciaI /dorfe 

■.p 
m 

r 

Onofre Corrêa na eu|oria da vi+órla fe.z pose com os 

amigos Luís Brasília e Llumber+o Castro 

• ? 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Lrês 

Poderes) ^ 723-3394 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Definido 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz vai mesmo 
disputar o restante do 
Campeonato Maranhense 
versão 97. 

C) diretor técnico da 
equipe jornalista William 
Marinho definiu o nome 
dos atletas que estarão a 
disposição da comissão 
técnica para a partida 
diante cio o Moto Clube dia 
18 de novembro em 
Imperatriz. 

Antonio Marcos Lima de 
Souza 

Judson Magalhães 
Neves 

Waldson Bezerra de 
Souza 

Fábio Machado Ferreira 
José Leite 
Josemar dos Santos 
Djalma Costa Ramot» 
Lamartine Oliveira de 

Carvalho 

Francisco do Valle 

Raimundo Nonato 
Nascimento J únior 

Emanuel da Silva e Silva 
Francisco Pereira da Costa 

Júnior 
José de Ribamar dos 

Santos 
Edmilson Costa 
Manoel Oliveira Lima 
Francisco Antonio Souza 

Pereira 
Clodoaldo Alves dos Reis 

Silva 
Hugo Viana Silva 
Sidney Edilberto Machado 

Soares 
Reginaldo Pereira Souza 
Francisco de Assis Filho 
Dilvan Feitosa Barros 
Orlando Alves Rodrigues 
Dinax Alves da Costa 
Vai dene dos Santos 

Almeida 
Marcone Ribeiro Morada 
Alessandro Farias 
vSérgio Mendes Pereira 
Osvaldo Farias 
Fausíivanio S. Venâncio 

Folha 
do Interior 

Ja esta circulando na 
região a Folha do Interior, 
jornal de responsabilidade do 
radialista Aurino Brito. 

Como tudo esta dificl, 
Aurino confirmou a 
reportagem que não foi nada 
fácil conseguir fazer com que 
o jornal voltasse a circular. 
Pelo penos o companheiro 
vem ganhando experiência 
como empresário do ramo de 
comunicação. 

Folha 
da Amazônia 

A Folha da Amazônia de 
responsabilidade do 
jornalista l osta Neto também 
estará circulando dentro dos 
próximos dias. Muito 
elogiado pela primeira 
edição, o jornalista vem 
montando uma estrutura para 
dá padrão ao jornal que terá 
circulação mensal. 

A partir de hoje passaremos a divulgar em todos os finais de semana os jogos 

da Loteria tsportiva. O concurso 200, que define os rebaixados e o ÜKimo 

classificado entie as oito equipes da primeiroua apresenta os seguintes jogos: 

Jogo OI-Botafogo/RJ x P. Desportos/SP 
Jogo 02- Guarani-SP x Vasco/RJ 

Jogo 03- Flamengo/RÍ x União São João de Araras/SP 

Jogo 01- Goiás/GO x Corinrhians/SP 

Jogo 05- Sport/PE x Palmeiras/SP 

Jogo 06-Inter/RI x Bragantino/SP 

Jogo 07- Criciuma/SC x Atlctico/TR 

Jogo OS- Coritiba/PR x Amcrica/RN 

Jogo 09- Bahia/BA x Juventude/RS 

Jogo lo-Atlético/Me x Vitoria/BA 

Jogo 11- Fluminonsc/RJ x Gròmio/RS 
Jogo 12- Santos/SP X Cruzeiro/MG 

Jogo 13- S. Paulo/SP x Parajiá-PR 

Deu na Imprensa 

ri*. 
ite 

Foi cnarlo recentemente o bairro Davinópolis II A eriaeão do 

ntviW f"8'' |,H.",íal" lla emancipação do novo município de Uavinopolis ,nume,pio este que foi arquitetado pelo ex-prefeito de 

Znu m í'" A1V,,S '"T- ""7" i-a eiu '.. .lo m,™ loteanu nto, f,» a necessidade de (-leger a deputado estadual o 
veieado, João Macedo. Fm Imix-ratrizjoão Macedo abriuasi»,rias 
<» seu gabinete para atender os mais necessitados. O priméim 

"ía Tf" 'f resf-nsável .«"a distribuição dos 
i de eleitor. Quem não tinba, o jeito era balalliar para 

deputado federal Davi Alves SiTwufiXTiinio n1'1'''"08 ' '''i"1""" 1 "«'i« ndo o nome do 

m 

m 
■■V X : vr- 

m m 
m 

i 
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Agostinho Noleto, secretário de Educação é leiotr nssíduo do Jornal Capital 

         

Ondas Curtas 

Moto-táxis chegou para ficar... 

População quer a moralização do serviço de moto-táxis 

® Um realzinho não faz mal à ninguém. 

® De grão em grão... 

® A galera via se dando bem. 

® Ildão "pisada de porção" continua pisando forte. 

® E sai de baixo. 

® Virgem que riqueza II 

® Abrace a campanha 

® Vamos fechar as portas para os pára-quedistas. 

® Apa 98. 

® Quem diria... 

® limoteo "Do bar da esquina" 

® Teceu vanas criticas a comissão organizadora do Faber 97. 

® Ema historia um pouco engraçada... ■ i 

® 0 evento passou tanto tempo desativado... ) 

® E so agora alguém esta se preocupando tanto. 
TT 1 ® Se liga garoto. Junte se ao Faber 97. 

® Com um detalhe...! Tome uma Kaiser antes!!! 

® Hoje é domingo. 

® Dia de fazer uma visita a Igreja Santa Tereza D' Ávila. 

® Bom dia. 

i 

Bar da 

esquina... 
lecaq A mo em 

grande e 

w 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

0i Fantai: minhas 

Mm i londo 
etro 

E-Mail: drclesio @ aeronel.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

An ili r> - . m . Exames especializados em: 

^Paternidade -DNS; Aiáüse dcAg^^Anállse cie ííürm— 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Empresáríos retornam 

dE FeÍ RA E CONqRESSO 

REAliZAdo EM BELÉM 

listão retornando a Imperatriz, os empresários que foram a 
Belém do Pará, para participarem de dois eventos de real 
importância, iniciados no dia 4 e que terminam hoje no Pavilhão 
de hxposiçao do Sebrae/PA: O III Congresso Internacional de 
Compensado e Madeira Tropical, e a II Feira de Máquinas e 
Produtos do Setor Madeireiro. Fnlre os que foram esta o 
industrial lido luigênio Coslenaro (laminadora Paraná), diretor 
da ACII para assuntos de indáslria e atual presidente do 
Smdimir 1 uum-'"torno estava previsto para ontem 

\'a area de i < pr» ntação. foi como expositor da II Feira de 
Máquinas e Produtos do Setor Madeireiro, o titular da Maquisul, 
Fuclides Antonio Viera, com retorno previsto para hoje e no 
máximo amanhã. 

ObjETÍVO do CoNqRESSO 

0 III Congresso Internacional de Compensados e Madeira 
Tropical (realizado simultaneamente com a II Feirado Máquinas 
e Produtos do Setor Madeireiro), objetiva "ampliar ainda mais 
as consultas e a cooperação entre produtores e consumidores 
de madeira tropical, entre o governo e o setor privado, e ao 
mesmo tempo contribuir para o esforço global que visa atingir 

1 senvolvimenlo sustentado de florestas tropicais". 
"Alem disso, o Congresso visa disseminar informações 

técnicas e de mercado, que facilitarão e incrementarão o 
comercio de madeiras tropicais," destacam os realizadores dos 
dois eventos levados a efeito na capital paraense. 

PUyboy EM NOVEMbRO 

já está nas bancas (via I hmapi). a edição deste rnés, a revista 
Playboy. trazendo a "nudez majestosa" da atriz Myla Christie, 
em tolos sensualíssimas. tiradas na Inglaterra. 

A Playboy de novembro chega às bancas embalada no 
sucesso da edição de outubro, com a sein-terra maC bonita do 
Brasil. Débora Rodrigues. 

Recorde de vendas em todo o País. 
T.m Imperatriz, nao licou nem |tara o nosso ai'quivo." conta 

o boa praça T.ulávio (. avalcantv*. gerente da Dimapi. esperando 
qiH" o mesmo sucesso de vendas seja alcançado em novembro. 

RET()R\A\I)() DE BELEM - O iiidustri.iJ lido Engi nii) 
Costenaro (Emiinndor.i Paraná), diretor dn ACII para 
assuntos de indústria e presidente do Sindimir. está 
retornando ao batente após participar em Belém do Pará 
de dois importantes eventos ligados à sua área. Outro que 
também estará retornando boje e no máximo amanhã, é o 
titular da .Maquisul, Euçlides Ajttonio 1 iêra (com a mão no 
celular). Confira a abertura da coluna. (Foto; Moreira Silva). 

Mercodo- 

fU^ucnceíro- 

PoUpANÇA 

Hoje    1 12% 

Amanhã    1 05% 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UFÍR (FcderaL) 

Novembro/Q?....   RS 0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Novembro/^?,...  RS 09,11 
UFr (EsiAduAl) 

No\embro/O?. .  RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

No\embro/c)7....  RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo    RS 1.14 
* Turismo., RS 1.12 
* Comercial    RS I 10 

Cotações de 07. 1.97 

Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F do dia 07.11.97 

RS  

SaLárío IMínímo 

Novembro/97.  RS. 12(U)0 
SaLárío FamíLía 

Outubro/97   RS 8.25 
* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX r$ 2.12; bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0.2 9. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Humor 

Adão não se conforma a 

princípio: 

- Mas, Senhor, vou ficar com 

uma costela a menos que ela? 

Ao que o Criador, em sua 

divina sabedoria; 

- O que é uma costela? Espera 

só para veres quantos milhões 

de neurônios te darei a mais! 

(Playboy/out/97). 

Aimíversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje 
receba os parabéns da ACII e do FEITO À 
MÃO RESTAURANTE (selí-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 
aos sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina 

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

Já é NataL 

O clima de Natal começa a tomar conta de todos à proporção 
que o mês de novembro vai se aproximando da sua segunda 
quinzena. 

Pelo menos em relação às lojas comerciais, não há dúvidas 
de que o Natal já chegou. 

Ás propagandas de um modo geral, já estão sendo veiculadas 
na mídia com mensagens literalmente direcionadasd à época do 
Natal, embora falta ainda mais de um mês para as comemorações 
da maior festa da humanidade: o aniversário de Jesus Cristo, 
em dezembro. 

Não se deve entretanto, esquecer o aniversariante! 

EpEMÉRidES 

Comemora-se amanhã, 10, entre outras efemérides: 
* Dia do Trigo; 
* Dia da Promulgação da 111 Constituição Republicana (1937- 

Fslado Novo). 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. Carlos Tadru (721-8921). 

M 

/ 

TU-, ■ 
r tv ; 

SETE AA OS DE LOREA A - .Muna da 1 - série (matutino) 
no Centro Educacional de Imperatriz, a simpática Lorena 
Lima Ferraz completa sete anos de idade hoje no 
aconchego da família e dos amigos. Ela é filha do casal 
José Nilton Ferraz (Sinfra) e Zildete Lima Ferraz 
(Construtora Aolasco), que lhe desejam muitas 
felicidades em toda sua vida. Na foto, a aniversariante 
participa de um momento especial de sua vida, em 
dezembro do ano passado, de mãos dadas com o irmão 
mais novo. Felipe Lima Ferraz. Tim-tim. 

Certificado da 

University of London 

O seu inglês reconhecido 

no mundo inteiro 

Inscrições até 09/11/97 no Yázigi 

CURSO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES - ULEAC 

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DO BRASIL PARA OBETR O 
CERTIFICADO DE INGLÊS QUE É RECONHECIDO POR 
CONSULADOS, EMPRESAS MULTINACIONAIS. 
11NIVERSII )A1 )ES E ESC01 AS DO MUNI)() INTEIRO. 

O YÁZIGI DE IMPERATRIZ PROMOVE CURSO PARA 
PREPARACÁO PARAOBTENCÁO DO CERTIFICADO DA 
UNIVERSIDADE DE LONDRES, SENDO A ÚNICA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO BRASIL CREDENCIADA A 
APLICAR O EXAME 1 )E PROFICIÊNCIA 

O CERTIFICADO É INDISPENSÁVEL PARA ESTÁGIOS. 
BOLSAS DE ESTUDO. EMPREGOS, CURSOS DE 
GRADUAÇÁO NO EXTERIOR. 

- Cl IRS() I )E (KiMESES C()M MATERIAI.GRÁTIS 
- Al iJ AS I )E 90 MINI 'T C)SÁS SEGl 'NDA-HilRAS 
-HORÁRIO DE 12:00ÁS 13:30 HS 
-INÍCIO EM 10/11/97 
- VALC )R I )E 402.00 1 )IVI1 )I1)()S EM 0 PARCEIAS 1 )E R$ 

(Í7.00. 

Materiais para 

Jjl/iClhJsl escritório, escolar, iAMIÁÃ/lAÁÁ' bobinas para Fax 

Tydo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Jíl/IPFRATRI? Rua Simplício Moreira, 
^ 1478, Centro. Cx. Postal. 

^ Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 r_n fic Qn1 .Qn 

vresma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) . ' ep' 4yü £ 
Imperatnz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
(consultas, Cimrgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 
Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR - 0190 
Rua Luís Domingues. 1400 - Centro - Fone: 721-4135 ■ Imperatriz ■ Maranhão 
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Aumento das taxas de juros 

preocupa concessionárias 

A medida anunciada pelo presidente FHC deixa apreensivo mercado de automóveis 

As taxas de^juros para 
financianienlos de veículos, 
praticamente dobraram. O 
aumento dos juros está sendo 
um duro golpe para as 
concessionárias e 
revendedoras de veículos que 
ao longo dos anos vinham 
comercializando automóveis 
como nunca Km razão disso, 
por enquanto, o mercado está 
na inércia, a espera de que nos 
próximos quinze dias, essa 
nova realidade econômica seja 
assimilada ou haja uma queda 
nas taxas de juros. As novas 
regras de financiamento 
determinadas pelos os bancos 
das montadoras, mostram 
claramente como ficou mais 

x-í' 

: - 

Taxas de juros elevam preços de veículos 

difícil adquirir um veiculo 
novo. As dificuldades 
começaram,, pelo aumento em 
dobro nas taxas de juros, pelo 
novo valor das entradas e pela 
redução dos prazos de 
financiamentos. Os 
proprietários de 
concessionárias do Maranhão, 
estão muito preocupados com 
essa situação, prova disso, é 
que eles estão trabalhando até 
mesmo ao sábados e 
domingos para garantir a 
clientela. As novas regras para 
a compra de carros novos, está 
menos elástica. 

O prazo anteriormente era 
de até 36 ou 42 meses, e agora 
o prazo voltou a ser de 24 

meses. 
I lá uma taxa de juros que é 

ligeiramente superior da que 
estava sendo praticada. A taxa 
anterior era de 2.75 % ao mês, 
e agora a taxa atual, é de 2. 89 
% ao mês. Isso representa um 
acréscimo de 0.01% 
percentual do que estava sendo 
praticado anteriormente, isso 
obviamente, foi fruto de uni 
trabalho interno da própria 
montadora da General 
Motors, que fez com que 
colocasse a disposição dos 
seus funcionários e dos seus 
consumidores, essa taxa tão 
competitiva, que talvez, não 
tenha assimilado ainda, o 
mercado de automóveis. 

Manifestantes interrompem transportes de minérios da Vale 

O ato foi em protesto pela transferência da superintendência da companhia para São Luis 

Manifestantes de Marabá 
no Sudoeste do Pará, 
ocuparam no ultimo dia 06 
do corrente mês, um trecho 
da ferrovia da companhia 
Vale do Rio Doce, que passa 
no município, e 
interromperam o transporte 
de minério de ferro para o 
porte de São Luis. O 
protesto reuniu cerca de 
10.000 ( Dez Mil) pessoas. 
Segundo levantamento da 
organização da Companhia 
Vale do Rio Doce, o protesto 
foi em relalhaçào e 
suspensão do projeto 
Prossaló e a mudança da 

superintendência regional 
para a capital do listado, São 
Luis. O prefeito de Marabá, 
Geraldo Veloso e o comitê 
supra-partidário prossaló, 
comandaram a passeata, que 
terminou na ferrovia, onde 
os manifestantes acabaram c 
despejaram duas caçambas 
de pedras e areias. A policia 
não interveio na 
manifestação. Até a noite da 
última quarta-feira, a 
ferrovia norte-sul 
permanecia interditada, não 
houve confrontos e nem 
depredações das instalações. 
A população da cidade de 

marabá, exige somente a 
retomada dos investimentos 
suspensos pela empresa 
privatizada, disse o prefeito, 
Geraldo Veloso durante o 
protesto. 
w A Vale deixará de 
otànsportar as 120.()()() ( 
Cento e vinte mil) toneladas 
de minérios de ferro diárias 
em seus 6 (seis) trens que 
seguem para São Luis. O 
custo desse minério, ê de 
2.000,000 ( Dois milhões) de 
dólares. Sabe-se que no porto 
há um estoque de minério 
Itara aj )r()Xi madamente qu inze 
dias. 
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inscrições para 

Campus II esteve baslanie movimentado 

A l LM A (Universidade: 
Federal do Maranhão ), 
prorrogou até o dia 14 do 
corrente mês. inscrições 
para o vestibular 98. Quinta- 
feira passada, houve uma 
grande movimentação ao 
Campus 11 DF Imperatriz. 
De acordo com o 
administrador do órgão em 
nossa cidade. Vicente 

Marques, a falta de manuais 
foi o motivo prineipal da 
prorrogação das inscrições 
para o concurso vestibular 98. 
Fie disse ainda que a direção 
da ("!• M A não esperava que 
houvesse no ultimo dia esse 
expressivo número de 
candidatos em busca de 
inscrição ao vestibular 
vindouro. 

O administrador local 
explicou ainda que em; 
Imperatriz a instituição 
colocou cerca de 800 ( 
Oitocentos) manuais para 
comercialização, c que 
nem todos foram vendidos. 
Vicente Marques, 
informou que t e 
material, somente esgotou- 
se na capital do Hstado. 

Multidão protesta em Marabá 

Rumo ao novo milênio 

por Sérgio Neres 
Cerca de dois meses nos 

separara do limiar de um ano 
uovo,e como de praxe, a essa 
altura muitos já estão fazendo 
projetos e armazenando 
sonhos, para persegui-los na 
busca assintosa de novas 
conquistas. Nenhum ma! se 
verifica em alguém fazer bem 
intencionados planos, todavia, 
entendemos pela santíssima 
escritura que: do coração do 
homem brotam as intenções, 
mais de 1 Vus vem a resolução. 
Fogo podemos observar que 
ha um controle absoluto 
direciona ndo todos os 
acontecimentos aos pontos 
designados pela mão s«iprema 
e dominante tio eterno 

Criador, e isso nos faz atinar com 
a realidade que, nada somos < a 
lugar nenhum poderemos 
eh« gar, se não for pela vontade 
de Deus. Como filhos de Deus. 
lemos liberdade conferida em 
sua palavra para aspirarmos 
coisas boas e em nossas almas 
arquivar-njos doces esperanças, 
e nelas fazermos noviver diário 
um constante: exercitar de nossa 
fé, o que e salutar a caminhada 
aqui na terra; todavia teraos na 
esfera dos nossos anseios, leis 
disciplinares que será nnj«>ssiv< 1 
a nossa completa felicidade, se 
não atentarmos cõm diligência 
para cumpri-las. O sábio escritor 
sagrado afirma: pedis muito e 
nada tendes, porque iwdis mal. 
(• («Ura (larle da sagrada escritura 

lemos: bem aventurado <> 
homem cuja força está em ti. 
em cujo coração estão os 
eaminbos aplainados. Ao 
apreciarmos estas passagens 
encontramos que as bem 
aventuninçíis está coreücioi unia 
aquilo que pedimos e para; 
quem pedimos. O erro nos 
rodeia, mesmo quando nos 
julgamos bem intecTonatk)s em 
nossos pedidos. Somente 
I H us pode nortear «js nossos 
intentos de modo 
aumtentamose jrover-nosda 
real convicção de que 
vbiíunenteestamos jKtlindo, i 
sai. iente agindo. 

Sáo, alavrasde sabedoria e i 
emiquecinK-nto^spintuai para 
ikís, [)ortanto. meditenKíS re4as. 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 

ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOIARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayâo 
Imperatriz Maranhão 

Aceitamos 
encomendas 

Csporle e no Copilcil 
:í|íííHÃ;.v 

li»,. 
na 

Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

•«Qplera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

Neste domingo a 

Escola Costa e Silva 

responde sobre 

Queimadas e Colégio 

Leôncio Pires Dourado 

sobre o Trânsito de 

'..r- 

tmmm 

E no BIC 

É na TV Capital 

Pra quem 

v ice tira 

o chapéu 

Gincana 

Cultural Show de 

e Calouros 

mperatriz 

AíRESEM"! 

FRANCISCO Al 

EU ENE FRA 

SíííSí 

 i* 
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L  

;EA! L£K TA 

O RAÍO^X do IMUNdo do CRÍIVIE COIVIANdAdo 

pelo JornaLísta 

segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL.J 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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Tocantinópolis cumpre tabela 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Tocantinópolis 
Time joga hoje as 16 horas 

no estádio Lauro Mendonça 
enfrentando o Porto Franco, 
jogo válido pelo Copão 
Maranhão do Sul. 

O Time soma um ponto 
em três jogos. Empatou em 2 
x 2 com João Lisboa em casa. 
Perdeu fora para João Lisboa 
5 x 2 e em Porto Franco 2x1. 
Não tem chances de 
classificação, pode chegar 
somente a quatro pontos. 

Flamengo 
Após a derrota para o 

Corinthians no na quarta feira 
5, realiza o seu último jogo 
nesta fase de classificação, 
logo mais as 18 horas no Rio 
de Janeiro, enfrentando o 
União São João. O Flamengo 
já está classificado para a 
próxima fase do campeonato 
brasileiro. 

Mas a principal notícia do 
time que surgiu como uma 
bomba, é sobre a participação 
no campeonato paulista do 
ano que vem, jogando na vaga 
do Araçatuba SP. 

O presidente Kleber 
Leite, yffirmou que há 
possibilidades. Disse que irá 
consultar os conselheiros do 
time, para em seguida 
comunicar á imprensa 
oficialmente. 

Seleção 
Brasileira 

Os jogadores 
desembarcam amanhã 
segunda feira em Brasília, 
para o jogo do dia 11 terça 
feira com o País de Gales. 

Zagallo poderá realizar um 
treino as 17 horas no estádio 
Mané Garrincha, quando 
definirá a onzena titular que 
começará o jogo de terça 
feira, que está programado 
liara as 21h4() horário de 
Brasília. 

Sampaio 
Já está em Franca SP, onde 

enfrentará as 17 horas o time 
da Francana pelo 
quadrangular decisivo do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão. 

O Técnico Pinho já 
tem o time definido para 
O jogo difícil, porque 
joga na casa do 
adversário. 

Geraldo, Erly, 
Gelásio, Ney e Lelis: 
Luis Almeida, Renato 
Carioca, Ricardo e 

Adaozinho: Jô e Baron. 

Porto 
Franco 

Sem o jogador Bebê que 
viajou para Goiânia, o time 
entra em camix) na tarde1 de 
hoje emi busca da vitória para 
garantir a vaga na final do 
Copão Maranhão do Sul. Com 
seis pontos ganhos em dois 
jogos, Porto Franco só 
precisa de uma vitória para 
garantir a vaga na chave " E ". 
Outro resultado adia a decisão 
da chave para domingo dia 16, 
quando receberá a Seleção de 
João Lisboa no estádio 
Manoel Panelada. 

L/F 
Nesta terça feira dia 11 de 

novembro acontecerá uma 
imporlante reunião ,onde 
vários assuntos serão 
colocados em pauta. Mas o 
principal será sobjeo recurso 
que o Marília deu entrada 
alegando que os jogadores 
Valdo, Talá e Batata não 
tinham condições de jogo na 
final do campeonato amador 
de Imperatriz, quando o lime 
do Ajuvenlus conseguiu o 
título nas cobranças de 
penalidades. 

A Liga já consultou a FM F 
sobre o caso, mas somente na 
terça feira á noite dará o 
parecer final. 

Cavalo 
de Aço 

Os diretores Raimundo 
Nonato e William Marinho 
ainda trabalham nos 
bastidores no sentido de 
colocar o time no 
quadrangular final do 
campeonato maranhense. 
Mas os diretores estão 
encontrando dificuldades 
para a formação do elenco e o 
time poderá nào participar. 
William Marinho disse que 
tentará com os jogadores o 
sistema de cooperativa. 

Marília 
Está aguardando de 

camarote a decisão da Liga 
Imperatrizense sobre o 
recurso que deu entrada na 
niesma.O Presidente Pereira 
afirmou que está tranqüilo e 
só espera o resultado de terça, 
feira para comemorar o título 
de í)7. Diretores Jogadores e 
torcedores irão aguardar a 
decisão já estão preparados 
para a festa após a decisão da 
Liga. 

Jogo está programado para as 16 horas 

O Copão Maranhão do Sul, 
apresenta na tarde deste 
domingo as 16 horas na 
Cidade de Toantinópolis no 
Estado do Tocantins, o jogo 
da chave " E " que poderá 
indicar o primeiro time 
classificado para decidir o 
título da competição em 97. 

Porto Tranco só precisado 
uma simples vitória para 
somar nove pontos e garantir 
a vaga. Lm empate ou uma 
derrota adia a decisão para o 
próximo domingo dia 16 de 
novembro. 

O treinador Dimas 
Chaves, trabalhou o time em 
regime intensivo durante a 
semana para conseguir a 
vitória, único resultado que 
interessa ao Porto, para 
garantir a vaga. 

Dimas afirmou que o jogo 
será difícil, porque jogará na 
casa do adversário que 
contará com o apoio da 
torcida. Mas os seus 
jogadores entrarão em campo 
com muita determinação c 
todo momento buscarão a 
vitória.O Tocantinópolis não 

tem chances de classificação 
o jogo é só para cumprir 
tabela. Três jogos e um ponto 
ganho. Perdeu fora de casa 
para João Lisboa 5 x 2 e Porto 
Franco 2 x 1.0 presidente 
Salim; comentou que o jogo 
de domingo próximo 
passado, quando o time foi 
derrotado pelo placar de 6 x 
2 (>111 João. Lisboa, foram os 
jogadores júniores, pois o 
time principal jogava no 
mesmo dia pela Copa do 
Tocantins. Salim disse ainda 
que no jogo de hoje o seu 

lime entrará com todos os 
titulares e vai em busca da 
vitória para fechar a 
participação no Copão com 
chave de ouro.O presidente 
comentou que está 
participando do Copão, 
porque foi convidado 
especial. mas que a 
prioridade é a Copa do 
Tocantins, que está ainda em 
sua primeira fase e o time 
ocupa as primeiras 
colocações.Tocantinópolis x 
Porto Tranco 

I lorário: 16 horas. 

Marília espera 

decisão da Lif 

Um dos melhores times do 
futebol amador de Imperatriz. O 
Time de melhor campanha no 
campeonato de 97. O Marília 
que tanto investiu para 
conquistar o título inédito 
dentro de campo Vive agora a 
expectativa da decisão da Liga 
Imperatrizense de Tulebol, 
sobre o recurso que deu 
entrada alegando 
irregularidades dos jogadores 
Valdo, Talá e Batata. Sc o 
resultado, for favorável ao 
Marília, o título sai das mãos do 
Ajuvenlus. Outro resultado 
beneficiarão time do Ajuvenlus 
que já recebeu o troféu e 
venceu o jogo dentro das quatro 
linhas.. 

O Presidente do Marília 
Antônio Pereira disse a 
reportagem que está tranqüilo 
quando ao documento que 
enviou a Liga e espera apenas o 
parecer final para comemorar 
com os seus jogadores e 
torcedores. Já o diretor do 

Time espera comemorar o título de 97 
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Ajuvenlus Mauro, diz que os 
jogadores citados pelo time do 
Marília no documento, estão 
regularizados e aptos para 
defender o time no campeonato 
amador de imperatriz e que por 
este motivo não há com que se 
preocupar. 

0 Presidente da Liga, Artur 
Moura dos Santos (Couraça) 

Marília espera decisão da Lif 
enviou no decorrer da semana 
um lax para a Federação 
Maranhense de Futebol (FMF 
) , departamento de futebol 
pedindo informações sobre os 
jogadores que foram citados 
pelo Marília. Couraça 
comentou que a sua decisão ou 
a decisão da junta do futebol 
amador, depende unicamente 

da respostas do fax enviado a 
FMF 

Na reunião de terça feira 11 
de novembro, a Liga irá dar o 
parecer final sobre o caso por 
este motivo esta sendo 
esperada com mui a 
expectativa por parte dos times 
do Marília e Ajuvenlus, os dois 
finalistas do temporada de 97. 

•ÍW 

Futebol Internacional 

;é na Capital 

Bra&d/X. Valide/ 

(jodl&y 

Narração : Renilson Sousa 
Comentários: Cloves Aguiar e Edvaldo Cardoso 

Terça-feira, às 20h00 

Direto de Brasília 

(Merecimento: 
* Churrascaria Varanda; rodízio R$ 3,00 - BR 010 
* Colégio Coelho Neto: Io e 2° graus. Matrículas abertas 

C * Solecit de João Lisboa.' Trabalho e seriedade, Sec. 
lolete Dino. 

* América-Eletro- Eletrificação: manutenção e 
Assistência técnica em ar condicionado 

* Redes São Bento-Paraiso da Redes: Redes a partir de 
TJ R$ 5,0- Aquiles Libsoa-Merçadinho 

* Posto Lavagem BigjQur- Entrada da Vila Nova 
* MovelaríaLúcia: Móvekpelos menores preços 

: * Panteras Máquinas:r^Mendor motores Sthil- 
l Imperatriz eAçailândia. | 

Rádio Capital am 950- Equipe ia Galera 

Qualidade e Credibilidade 

Leiae 

Assine 

Jornal Capital 721 

/ 2506 
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Refrigerador 
R$ 499,00<y vista ou 
1+23 Mensais de 

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

47. 00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 110,70 

. - s 

Cônsul^ 
Refrigerador 
R$ 415,00/7 KV/C OU 
1+23 Mensais de 

' Porta laticínios 
' Porta ovos 
' Interior de cantos 
arredondados 

' Paredes internas em aço 
■ 270 Litros 

03 Electrolux 

34,oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 88,00 

Ventilador 30cm luxo 
R$ 26,<fl7 vista ou 
1+11 M ensais de 

' De mesa ou parede 
* 3 Velocidades 
* Controle de inclinação 
' Cabo embutido 
* 3 Anos de garantia 

2. 90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 5,70 

•m; MallorY 
Stereo System 
R$ 239,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

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

27. 00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 51,60 

Fogão Tropical Plus 
R$ 119,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

* 4 Boca 
' Tampa devidro 
* Mesa inox 

14. 60 

W 1+4 CHEQUES DE R$ 25,50 

ATLAS Vídeo Cassete 
RS 289,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

'4 Cabeças 
' Controle Remoto 

181 Canais 
Sistema de Gravação em PAL-M/NTSC 
Garantia de 2 ano 

í 

25. 00 

50 UND OU 1+4 CHEQUES DE R$ 62,00 
20 UND 

J 

1 laq. Const. Standart 
$ 1 89,00/7 IW//7 OU ELGIN 
'+11 Mensais de 

' Costura Reta 
* Eixo de Transmissão em aço 
* Super Resistente 
* C/Gabinete 

21,50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 40,00 

■W "s 

* 6 Prateleiras 

Estante de aço 
RS 38,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

4,40 

OU 1+4 CHEQUES DE^^ 8,00 

  
—ÍIpandinI— HMOvÊlSCEíCO^ 

100 PECAS 

Impressora Jato de Tinta 
RS 498,00/7 K/jf//7 OU 
1+11 Mensais de 

GLGIN 

/lit* 

■jí-Í 

O 
c«L 

S6,oo 

OU 7+4 CHEQUES DE R$ 709,50 

- 

10 UND 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 14/11/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as lojas 
de Imperatriz. Pbno Oam^ 24X (-1+23), 7% e 7,8% 12X (1+11) juros de 3,9%, 5,8%, 6%, 6,3% 
6,10/o e 8% a.m. Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3%,3,ó% 4% 5% e 5,5% a.m, Plano com ou 

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

Internet: http:// www.liliani.com.br 
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Soldado da PM 

continua detido 

Policia Militar investiga denúncias de arruaça de PM contra patrulheiros 

O soldado da Polícia Militar 
Paulo Rogério da Silva e Silva, 
continua recolhido em um dos 
zadrezes do 3" BPM, onde esta 
sendo alvo de investigações. A 
sindicância que foi aberta pelo 
comandante interino Major 
Francisco Melo da Silva, apura 
as denúncias vinculadas na 
imprensa local de agressão do 
PM contra os patrulheiros da 
PRF, que faziam blits na Belém 
-Brasília- marginal esquerda na 
altura do DNER na tarde do 
último domingo. 

De acordo com o 
patrulheiro Edgilson a Polícia 
Rodoviária Federal realizava na 
oportunidade a "Operação 
Finados" e que tudo transcorria 
normalmente quando de 
repente apareceu o soldado 
Rogério, conduzindo em uma 
motocicleta placa HOY 7035 - 
Imperatriz uma mulher, 

identificada posteriormente 
como sua namorada. 

Segundo a PRF ao perceber 
que havia no local da 
fiscalização apenas 02 (dois) 
PRF' s e uma só viatura, 
estando as demais viaturas e 
PRF' s efetuando 
deslocamentos para outros 
trechos da rodovia, o PM não 
respeitou o pedido de parada 
obrigatória para fiscalização, 
avançando a barreira montada 
pelos patrulheiros onde deu 
início a uma perseguição e em 
seguida muita discussão entre 
o patrulheiro Edgilson e o 
policial militar 

De acordo com o BO da 
PFR, o soldado não usava 
capacete, conforme impõe a 
Legislação de Trânsito, e não 
portava sua Carteira de 
Habilitação (é inabilitado). 

Aborrecido o soldado teria 

acelerado bruscamente o sim 
veículo, furando o bloqueio de 
cones, sem atender a ordem de 
parada efetuada das repetidas 
vezes pelo PRF Edegilson e em 
seguida pela PRF Tereza que 
quase fora atropelada, bem 
como outros usuários que 
cruzavam a pista. 

A partir daquele momento o 
patrulheiro Edegilson saiu em 
perseguição ao citado condutor, 
este ao ser interceptado pela 
viatura, impossibilitado de 
continuar fugindo, lhe fora 
solicitado a apresentação de 
seus documentos, recusando a 
entrega-los, passou agredir em 
alta voz o PRF com palavras de 
baixo calão. A situação só foi 
contornada no finalzinho da 
tarde daquele dia com a 
chegada do comandante 
interino do 3Ü BPM Major 
Melo. 

Investigações 
O major Melo vem 

afirmando que não aceita 
corporativismo dentro do 
comando e que todas as 
denúncias feitas pelos 
patrulheiros serão apuradas de 
forma minuciosa e todos os 
culpados serão rigorosamente 
punidos. A reportagem ouviu 
na manhã da última sexta-feira 
o cabo Hosano Silva, atual 
presidente da Associação de 
Cabos e Soldados da Região 
Tocantina. De acordo com 
Hosano, o policial continua 
detido para as investigações. 
Hosano disse ainda que o 
soldado tem um 
comportamento exemplar e os 
motivos de sua alteração será 
investida. 

A moto segundo se informa 
é de propriedade da namorada 
do soldado. 

Arrombadores visitam 

casa de comerciante 

Comando da PM mantém trabalho ostensivo e preventivo na periferia 

João Martins do 
Nascimento, maranhense, 
casado, residente na rua 
Estreita comunicou que 
elementos desconhecidos 
visitaram sua residência e 
levaram do interior da casa 

vários objetos. 
Indignado com a ação dos 

arrombadores ele disse a 
reportagem que os elementos 

■ Homicídio 

após ter acesso ao quintal da 
casa, usaram uma barra de 
ferro para conseguir arrombar 
a porta dos fundos. 

Nem mesmo o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela 
Polícia Civil afasta os marginais 

que aterrorizam 24 horas 
diárias. João Martins do 
Nascimento disse ainda que 
esta foi a segunda vez que os 

arrombadores visitaram sua 
residência. 

Para o comerciante, os 
elementos que praticaram o 
árrombamento em sua 
residência na tarde da última 
sexta-feira foram os mesmos 

que arrombaram e levaram 
vários objetos do interior da 
casa a cerca de dois meses, 
quando ele se encontrava no 

Merendeiro continua foragido 

Polícia Civil investiga assassinato de pedreiro ocorrido no São José 

trabalhoO trabalho ostensivo e 
preventivo da Polícia Militar 
continua sendo desenvolvido 
nos bairros periféricos. A 
intenção do comandante ê 
manter a segurança da 
população e automaticamente 
dominuir o auto Índice de 
violência ocorrido nos bairros 
mais distantes do centro da 
cidade. 

A Polícia Civil trabalha no 
sentido de identificar e preder 
os elementos envolvidos nos 
crimes ocorridos durante esta 
últrima semana. Um dos casos 
já elucidado é o assassinato do 
pedreiro Françoá da Cruz 
Barros, 24 anos de idade, 
crime ocorrido na noite da 
última quinta-feira no bairro 
São José. 

A PC, através de 
investigações chegou ao nome 

do elemento João Batista 
Alves, maranhense, 29 anos de 
idade, que reside na Rua 
Tirandentes naquele bairro. 
"Merendeiro" como é 
conhecido no sub mundo, de 
acordo com as primeiras 
investigações teria provocado 
uma discursão, vindo acertar 
um soco no rosto de Françoá, 
em seguida desferiu uma 
facada certeira na vítima que 
caiu agonizando. 

Na matéria publicada na 
edição de ontem erramos 
quando publicamos que o 
nome da vítima seria 
Francimar da Cruz Barros. Na 
manhã de ontem a Polícia Civil 
confirmou que a vítima foi 
Françoá da Cruz Barros. 

A vítima e o acusado 
encontravam-se na frente do 
bar Hollidey- na Rua 
Tiradentes no centro do bairro 
São José, quando iniciaram 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Perda 
de documentos. 

Nair Damasceno 
G u i maràe s, m aranh e n se, 
solteira, residente no 
bairro Santa Rita 
comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo sua 
Carteira de Identidade 
Civil, falo este ocorrido 
quando o queixosa 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos 

João Victor de Morais 
Rêgo, maranhense, 
casado, residente na Vila 
Lobão esleve na Dejud 
para comunicar que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. 
Conforme o comunicante o 
fato ocorreu quando 
trafegava pela Rua Alagoas 
- bairro Nova Imopqratriz 

Perda 
de documentos III 

Vicente Pereira Barros, 
maranhense, solteiro, 
cobrador, residente na Rua 
H - bairro São José 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta dedula 
contendo . vários 
documentos pe-ssoais. 
Fato ocorrido na manhã 
desta última sexta-feira. 

Perda 
de documentos IV 

Maria José de Lima 

Soares, maranhense, 
solteira, residente na 
Gonçalves Dias, esteve 
na D e p o 1 para 
comunicar que perdeu 
sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido quando 
trafegeva pelo centro 
empresarial.' 

Árrombamento 
O vaqueiro Paulo 

Miranda Bahia, 
maranhense, 29 anos de 
idade, residente na rua 
Beta- comunicou que 
sua casa foi arrombada 
por elementos 
desconhecidos. 

Fato ocorrido na 
madrugada desta última 
sexta-feira. De acordo 
com o comunicante os 
elementos levaram do 
interior da residência 
vários objetos, entre os 
quais um vídeo cassete 
Philips 4 cabeças. 

Furto 
de bicicleta 

Mário Reis Aquino, 
maranhense, casado, 
residente no bai "'^ São 
, , .no Jose, comunicou que 
e 1 e m e n t o s 
desconhecidos levaram 
sua bicicleta Moutain 
Bick - cor vermelha, 95. 
Fato ocorrido quando a 
bicicleta eslava 
estacionada em frente 
sua residência. 

PLANTAO POUCIAL 

Domingo. 09/11/97 

Io Distrito 

Delegado 

Radige 

Escrivão 

Pinheiro 

Comissário 

Edi son 

Agentes 

Josineto, Eliq^e, 

Guilmar e Jowodr 

Perito 
Joacillo 

uma discursão que acabou na 
morte de Françoá. O 
proprietário do Bar, disse a 
reportagem que o 
"Merendeiro", provocou a 
confusão aplicando um soco no 
rosto da vítima que ao tentar 
revidar sou surpreendido com 
uma facada. Outro crime que 
esta sendo investigado é o caso 
do assassinato do taxista 
Antônio Paulo, ocorrido na 
manhã da última quinta-feira. 

PLANTAO POUCIAL 

Scgunda-fcira, 10/11 /97 

Io Distrito 

Delegado 

Reginddo 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Lindoso 

Agentes 

loló, Euzéblo, 

Urbano e Eudres 

Perito 
Júlio Sérgio 

PHOTO PINHCIftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

m-7oeo 


