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Paulo Marinho lança candidatura ao Senado 

independente da vontade de Roseana Samey 

Médicos são homenageados 

por Sebastião Madeira 

O deputado Federal pelo 
Maranhão Sebastião Madeira, 
usou a tribuna da Câmara para 
prestar sua homenagem aos 
profissionais da medicina 

O parlamentar, lamentou a 

situação "Caótica" da saúde 
pública, e se emocionou ao 
lembrar da época em que 
exerceu sua função em 
Imperatriz. 
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Sérgio Reginatto ministra 

palestra em Imperatriz 

Formado pela Columbia 
University de Nova York nos 
F^idos Unidos, o especialista 
« Gestão de Mudanças 
Organizacionais, Sérgio 

Informes 

Reginatto, atende convite do 
Sebrae/MA para ministrar 
palestra à empresários locais na 
próxima quarta-feira. 
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Página 1-7 Paulo Marinho "não dependo de ninguém para ser candidato 

O ex-prefeito de Caxias entra 
de vez na briga por uma 
candidatura para ocupar uma 
cadeira no Senado. 

Paulo Marinho, já mantém 
firme sua campanha, esta 
semana esteve em Imperatriz, 
onde reafirmou sua pretensão 
em lançar-se mesmo contra a 
vontade da governadora 
Roseana Sarney. 

Na disputa com Paulo 
Marinho, estão nomes como o 
de Jaime Santana, João Alberto 
e o do presidente do Legislativo 
Estadual, Manoel Ribeiro, que 
para muitos analistas políticos, 
"não passa de jogo de cintura" 
para garantir sua reeleição. 

Enquanto a governadora 
Roseana Sarney não define 
posição sobre a quem garantir 
apoio, os pré-candidatos, a 
exemplo de Paulo Marinho, 
demonstram "impaciência" e dão 
partida, antes mesmo do sinal 
verde. 

Confira matéria completa na 
Página 1-6 

Social 
Página 2-3 

Vitrinoe 

Dia do médico é lembrado 
•• cidade por colunistas e 

i ^Jórteres, e a Associação 
Médica vai oferecer um 
coquetel em homenagens aos 
mesmos. Jane Vasconcelos 
deixa o colunismo social e 
saudade aos leitores, 
enquanto isso o público 
aguarda a chegada do CD, 
Vela ao Vento que Elton Jonh 
adptou exclusivamente para a 
amiga a princesa Diana, que 
deverá está nas Lojas do Brasil 
em dezembro. Estes 
assuntos estão detalhados na. 
Página 1-2 

Mototaxista é 

vítima de assalto 

A política e suas 

grandes jogadas 

Os mototaxistas estão sendo 
perseguidos pelos assaltantes. 

A perseguição vem 
ocorrendo em diversos pontos 
da cidade, os elementos não 
escolhem dia, não se preocupam 

nem mesmo com o horário para 
investir contra os profissionais. 

O motoqueiro Sebastião Luís 
Soares, maranhense, casado, 
residente na Rua Tancredo 
Neves no bairro Nova Cafeteira, 

esteve no Plantão Central da 
Delegacia Regional, para 
comunicar que foi vítima de 
assalto. 

As broncas policiais na 
Página 1-12 

É impresionante como 
funciona a política no Maranhão. 

Em João Lisboa, muita gente 
que levantou a bandeira do 
prefeito Sálvio Dino acabou 
sentando no banco de reservas, 
e sem expectativas se entra ou 
não na equipe titular. 

Na coluna Imperatriz 
Urgente, assinada pelo jornalista 
Francisco do Valle você confere 
as últimas dos bastidores da 
política, confere ainda as Ondas 
Curtas, FantasMAsminhas, e a 
foto do dia 

Página 2-4 

Fumbeart lança campanha 

Comunidade em Ação 

INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra  1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda   

RS 1,125 

.R$ 1,135 

R$ 1,080 

R$1,110 

,R$11,36 

■ 1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 

Ufír 
Valor R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  RS 120,00 
Salário Família 
Valor 

Com o objetivo de arrecadar 
materiais a serem destinados a 
construção dos Centros de 
Treinamentos das Associações 
de Moradores, a Fumbeart 

■ João Lisboa 

investe na realização de eventos 
como a campanha Comunidade 
em Ação que contará com a 
realização de concursos e shows 
de artistas da terra. Página 1 -5 

Professor é 

homenageado 

A primeira dama de João de ensino. 
Lisboa, lolete Dino, ofereceu Na oportunidade, lolete 
um almoço de enfatizou a importância da 
confraternização aos função do educador, 
professores da rede municipal Página 1-11 

Sociedade em 

Expressão 
Página 2-2 

O JORNAL CAPITAL parabeniza através do médico Rui Guilherme 
a todos os profissionais da medicina 

■ Côncavo e Convexo 

Os assuntos políticos sob o 

entário de Conor Farias 
Página 1-3 

R$ 8,25 
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Rádio 

comunidade 

Neste período em que a 
cidadania e os direitos 
humanos estão em discussão, 
a diocese de Imperatriz através 
da pastoral de juventude está 
levantando a questão em 
grupos nas comunidades, e 
para melhor discutir o 
problema com a população, a 
rádio comunitária de vila nova 
abrirá espaço logo mais as 
cinco da tarde em sua 
programação para discutir 
num período de quinze 
minutos o assunto. Numa lista 
de cinco nomes, ficou 
escolhido o de Daniel Sousa, 
presidente do Sindijori para 
falar do assunto, ele aborda os 
direitos humanos a partir da 
constituição brasileira e fará 
uma comparação com a lei 
universal dos direitos 
humanos. Para coordenar a 
entrevista foi convidado 
Ednaldo, membro da PJ. Vale 
a pena sintoniza e discutir o 
assunto em suas comunidades. 

Integração 

estudantil 

Aconteceu ontem no Fly 
Back a primeira etapa do 
garota e garoto integração 
estudantil 97, uma promoção 
dos lideres de movimentos 

Rodrigo Lincoln e Irineu Telles. 
A casa noturna mais badalada 
da cidade ficou pequeno para 
abrigar o grande número de 
estudantes que compareceram 
e prestigiaram a beleza 
estudantil, muito bem 
representada por seis moça e 
seis rapazes de muito talento 
para as passarelas. Esta é mais 
uma empreitada que marca a 
presença de mais uma 
liderança em Imperatriz. Só 
para lembrar, os estudantes já 
discutem a possibilidade de 
Irineu Telles, vir ser o próximo 
presidente da Umes em 98 

Vela 

ao vento 

A canção que Elton John 
adaptou exclusivamente para 
homenagear a amiga e princesa 
Diana durante o seu funeral 
chega no final do ano aqui no 
Brasil, o CD já lançado na 
Inglaterra, Espanha e Estados 
Unidos, já vendeu cerca de 600 
mil cópias e somente em 24 
horas as vendagens foram 
esgotadas, a renda com a venda 
do CD será destinada as obras 
de caridade coordenadas pela 
princesa. 

Revista 

ATUAL 

Chaga à bancas em 
dezembro o segundo exemplar 

m 

m 
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José Geraldo da Costa; 

Ambientalista 

da revista atual, que já circula 
na cidade com grande sucesso, 
e para brilhar na capa da 
mesma, está chegando a 
Imperatriz uma das estrelas 
global da novela malhação, 
para este segundo número será 
feito um coquetel de 
lançamento com data ainda a 
definir. O empresário Ely 
Marinho se mostra muito 
satisfeito com seu 
empreendimento, tanto que 
poderá em breve contrair 
núpcias com a modelo Yara 
Soares, capa do primeiro 
numero. 

Palestrando 

Uma das grandes metas 
desse profissional da saúde, é 
conscientizar as pessoas a 
cerca dos cuidados para com a 
visão, com isso Dr. Antônio de 
Pádua vem visitando 
comunidades proferindo 
palestras a cerca de prevenção 
de doenças como a catarata e 
outras. Esse trabalho também 
está sendo feito ^em seu 
consultório pela esposa e 
também médica, Dra Marilda 
Albuquerque. Com isso seu 
circulo de amizades e clientela 
vem aumentando a cada dia, 
tanto que ambos já pensam em 
inaugurar uma clínica 
particular em São Luis, cidade 
natal de Marilda. E neste dia 
que se comemora o dia do 
médico, parabéns a este bonito 
casal. 

Natureza 

A preservação do meio 
ambiente sempre foi sua real 
preocupação, tanto que o 
professor universitário e 
ambientalista José Geraldo da 
Costa vem se empenhando ao 
máximo em campanhas de 
preservação ao meio ambiente. 
Sua paixão pelo verde é 
observada na residência do 
ambientalista, onde o verde 
predomina eip todos os locais 
da casa, o que oferece um 
conforto inigualável., Este 
exemplo de amor ao eco- 
sistema, deveria ser copiado 
por muitos, e assim teríamos 
muito mais qualidade de vida. 

Jeans 

em alta 

Os jovens já adotaram o 
jeans e camiseta como a grande 
sensação do dia-a-dia, e neste 
inverno as grifes já estão 
lançando suas novas coleções 
para o outono-inverno. E 
muitas novidades estão nestas 
coleções, o colante continua 
fazendo a cabeça das moças, já 
os rapazes abusam mesmo é 
das calças largas e grandes, 
pelo menos cinco número 
maior que o seu, o que os 
deixam em estilo Rap. O 
tradicional continua em alta, e 
será adotado por aqueles que 
gosta do jeans mais não usam 
as novas tendências, o certo é 
que de um jeito ou de outro, a 
indústria da moda jovem vai 
arrecadar somente nos últimos 
dois meses de ano de 97, nada 
menos que duzentos milhões 
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Dr. Antonio de Pádua; oftalmologista 

de dólares, dinheiro que vai sair 
do bolso dos jovens, ou dos 
pais. 

Matando 

saudades 

E atendendo a pedidos, a 
cantora Salete Bonatto, voltou 

O evento está sendo organizado 
pelo promotor de eventos da 
instituição Elizomar 
Wendisffal. Os convites já 
começam a circular a partir de 
segunda feira. 

Dia do 

médico. 

Cruz, Maria Divina, Maria 
Ducarmo, Nailton Lira e os 
demais que por esquecimento 
não figuram na lista. A todos 
parabéns. 

Deixando u1 

comunicação 

s 

Modelos exibem Jeans como opção do 

ontem a soltar a voz no palco 
do Caneleiros, a ela que tem um 
estilo próprio de cantar, e 
adotou o bolero castelhano no 
seu repertório encantou mais 
uma vez os amantes desse 
estilo que lotaram a casa 
noturna e se deliciaram com 
a voz e o talento de Salete, que 
deve voltar aos palcos do 
caneleiros pelo menos uma vez 
por mês. Os amantes do ritmo 
agradecem. 

Chá 

E será mais uma vez o 
caneleiros que abrigará o chá 
de confraternização da AGI, a 
acontecer no próximo dia 28. 

Durante o decorrer de toda 
esta semana agente 
acompanhou nas colunas 
sociais da cidade as mais que 
merecidas homenagens aos 
médicos da cidade, lógico que 
os nomes e fotos eram sempre 
de amigos desses colunistas, e 
como cac um puxa brasa para 
o seu ''o, gostaria de 
mencio1 data as muitas 
homenT. ns ofissionais 
da saúde. <! uip,- eles os 
amigos; Ped:o Máriu. Sônia 
Milhomem, de Fatima 
Nogueira, o a o Batista 
Sobrinho, Ama • Bâêta, Rui 
Guilherme, An tomo de Padua, 
Marilda Albuquerque, Celso 
Pintinha, Carl» silveira, Carlos 

inverno. 

Uma grande lacuna ficou 
com a saída da colega Jane 
Vasconcelos do colunismo 
social. Ela que com muita 
competência vinha 
divulgando a sociedade de 
Açailândia deixou ontem a 
coluna. Em seu lugar, fica a 
colega Ediana Melo, também 
de um talento admirável, 
mais que não substituirá 
Jane, que será sempre 
insubstituível e que muito 
bem vinha dando seu recado. 
A você o nosso até breve, e 
que este até breve jamais se 
transforme num adeus, mais 
que ressoe se- pre em 
nossos corações ; • T reflexo 
da saudade que ja se faz 
presente. Um beijo 
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Sedei organiza uso da Praça Mané Garrincha 

As equipes interessadas em utilizar o espaço do centro poliesportivo deverão fazê-lo oficialmente à 

Secretaria dos Esportes 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Record 

Tem estréia prevista para 
amanhã, na programação da 
Rede Record aquelea que 
tem tudo para ser uma das 
melhores novidades da 
televisão brasileira em 97: 
Passando a Limpo, o talk 
show comandado por Boris 
Casoy nas noites de 
domintro. n partir das 
22h'M). 

Ao vivo, para lodo o 
Brasil, com uma hora e meia 
de duração, Passando a 
Limpo é o espaço para as 
entrevistas em 
profundidade que permitem 
a Boris exercer o senso 

tico, a seriedade e a 
sobriedade que o 
transformaram no jornalista 
de maior prestígio e 
credibilidade da televisão 
brasileira. 

Recod II 

São em média trés 
convidados por programa, 
escolhidos entre nomes de 
espressào no mundo da 
política e da economia 
brasileira, além de 
personalidades das artes e 
espetáculos. 

O público participa 
intensamente do programa 
por meio de perguntas, que 
nodem ser enviadas por fax 

pela Internet. 

Paulo Marinho 
na area 

O ex-prefeito de Caxias 
chegou em Imperatriz com 
a mala e a bagagem, foi 
direto ao assunto, visitou 
todos os órgãos de 
comynicação e foi logo 
lançando sua candidatura ao 
Senado. 

Paulo Marinho apresenta 
um quadro forte na disputa 
do Senado, principalmente 
com o seu novo discurso 
político. 

Ele passou a bater 
diretamente nas feridas, 
dizendo ser candidato 
mesmo contra a vontade da 
governadora Roseana 
Sarney. Segundo ele a sua 
candidatura não depende de 
ninguém do seu grupo 
político, tão somente do 
povo. 

Paulo Marinho vai 
investir em Imperatriz com 
fábricas e outras atividades 
comerciais. Com isso Paulo 

Marinho adquiri a 
legitimidade de ser 
Imperatriz. 

Disputado de cinco 
milhões de dólares 

A presidência da 
Assembléia Legislativa do 
Maranhão é o maior filão de 
dinheiro, chega a superar o 
PPM das seguintes cidades: 
Imperatriz, Açailandia, joao 
Lisboa, Amaranle, Sitio Novo. 
Montes Altos. Porto Franco, 
Estreito, Carolina, Riachão, 
Balsas e muito mais. 

Afinal de contas o 
deputado Manoel Ribeiro 
recebe mensalmente em suas 
mãos 5 milhões de dólares, 
esse valor superar todo o 
FPM das onze cidades, mais 
Imperatriz da região 
tocantina. 

O deputado Manoel 
Ribeiro está com a corda 
toda, comprou o Jornal Hoje. 
TV Manchete e a Rádio do ex- 
senador João Castelo, além 
de várias outras rádios e tvs 
pelo Maranhão afora. 

O deputado tem 4 aviões 
particulares somente para 
contato político com mais 100 
prefeitos do estado, que ele 
costeia, tem 70 jornalistas 
contratados como seus 
assessores e ainda o time do 
Sampaio Correia. 

Deputado de cinco 
milhões de dólares II 

P, por is^o todo esse alarde 
do deputado Manoel Ribeiro 
em dizer que e candidato ao 
Senado nessas eleições. 
Manoel Ribeiro quer mesmo 
é chamar as atenções da 
governadora Roseana Sarney 
para poder continuar mais 4 
anos na presidência da 
assessoria legislativa do 
Maranhão. 

Afinal d e contas não é 
qualquer prefeito de capital 
brasileira. Tem 5 milhões de 
dólares disponíveistodo santo 
mês nas mãos. 

Ribeiro vai forçar, ou 
melhor, fazer o jogo político 
do "faz de conta", de querer 
ser candidato ao Senado só 
para a governadora chamá-lo 
para sentar na mesa redonda 
e prometer, quero dizer, 
garantir a ele a sua reeleição 
e recondução aos cinco 
milhões de dólares. 

Essa história de 
candidatura ao Senado é 
"papo furado". 

As equipes esportivas 
interessadas em utilizar o 
espaço do centro 
poliesportivo da Praça Mané 
Garrincha devem encaminhar 
o pedido por escrito à 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei). A Secretaria 
ficou responsável pela 
manutenção e administração 
da Praça. 

Valdeci Ferreira disse que 
é necessário o pedido para a 
ocupação das quadras de 
futebol de areia e da quadra 
poliesportiva. Ele esclarece no 
entanto, que a mini-quadra de 
areia ( para prática de vôlei e 
futebol) permanecerá aberta 
diariamente para a população, 
assim como o playground, 
pistas de skate e patins. As 
escolas também poderão 
reservar esses locais para 
momentos de recreação de 
Seus alunos, mas nesu- caso 
terão de fazer a solicitação põr 
escrito a Secretaria. Segundo 
Valdeci Ferreira, a Sedei 
também dispõe de técnicos 
especializados que poderão 
fazer o acompanhamento dos 
alunos juntamente com os 
professores e orientá-los em 
jogos e brincadeiras. 

A Sedei dará prioridade, de 
uso das quadras que 
permanecerão fechadas, para as 
escolas, mas a comunidade e 
empresas também poderão 
solicitá-las á Sedei, desde que 
haja uma pessoa responsável 
por quaisquer dano que elas 
vierem a sofrer. "As equipes 
interessadas têm que procurar 
a Sedei e solicitar, oficialmente, 
os espaços ali reservados para 
a prática de esportes, de 
maneira que a Sedei possa 
agendar estas equipes 
designando horários", declarou 
Ferreira. "Um outro ponto 
importante é conhecer os 
responsáveis por cada equipe 
para, posteriormente, exigir 
reparos que por ventura suas 
equipes cometam contra o 
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Mané Garrincha está a disposição de desportistas 

patrimônio publico", 
completou. 

A Mané Garrincha, 
segundo o secretário, terá 
uma vigilância para a sua 
segurança e também daqueles 
que a visitarem. Há uma 
preocupação da Prefeitura 
Municipal e da Sedei em 
preservar a praça contra 
possíveis depredações, por 
isso está tomando essas 
medidas. Desta forma, 
pretende-se conscientizar a 
população sobre o uso 
responsável do patrimônio 
público e comprometê-la, 
também, com a sua 
preservação. 

O secretário dos Esportes. 
Valdeci Ferreira disse que a 
Sedei irá administrar a Praça 
Mané Garrincha como vem 
fazendo em outras áreas 
desportivas de sua 
competência. A exemplo, o 
Complexo Barjona Lobão. 

Segundo o secretário, já foi 
designado um técnico para 
fazer um acompanhamento de 

todas as equipes que desejem 
usufruir do espaço do centro 
poliesportivo. 

Esporte solidário 
Após o treinamento 

realizado em São Luís, os 
professores envolvidos no 
Vrograma Esporte Solidário 
estão à disposição das escolas 
interessadas. Este programa é 
encabeçado pela Secretaria 
dos Desportos do Estado e 
conta com o apoio de 
Imperatriz. 

Este programa consiste em 
proporcionar momentos de 
práticas desportivas a alunos 
da rede de ensino de todo o 
Estado e Imperatriz está 
envolvida neste trabalho. 

As escolas interessadas em 
participar do Esporte Solidário 
devem fazer a solicitação por 
escrito à Sedei, informando 
dia e horário. Então, os 
instrutores de Sedei, em 
conjunto com os professores 
da escola farão todo o trabalho. 
O espaço poderá ser tanto as 
dependências das escolas 

solicitantes, como as áreas 
desportivas administradas pela 
Sedei. 

"Os instrutores da Sedei, 
além de estarem trabalhando 
na implantação do Programa, 
estão, também, à disposição de 
nossa secretaria para auxiliar 
nas brincadeiras diversas das 
escolas", explicou o secretário. 

Valdeci Ferreira disse que 
as escolas de Imperatriz têm 
procurado muito por 
professores de Educação 
Física e Recreação para fazer 
uma atividade fora da rotina 
dos colégios. "A Sedei tem 16 
professores treinados para 
fazer este trabalho e está 
atendendo qualquer escola, 
principalmente, as escolas 
municipais, porque com este 
gesto da Sedei esperamos 
colaborar no resgate da 
cidadania, porque -se não 
temos condições de salvar o 
passado, vamos salvar o 
presente para termos um 
futuro melhor e este futuro 
começa agora", disse. 

■ Amostra de Artes 

Exposição Coletiva acontece hoje 

A amostra é o resultado da Oficina Permanente de Artes promovida pela FCI 

Acontece hoje, às 18h, a 
Exposição Coletiva de Artes, 
promovida pela Fundação 
Cultural de Imperatriz 
(FCI). órgão da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. Os 
trabalhos expostos estarão à 
disposição do público na 
Casa do Artesão, na Praça 
Brasil. A exposição é fruto 
do Projeto de Oficinas 
Permanentes, onde a 
primeira técnica 
apresentada foi através de 
uma oficina de pintura. 

Este projeto da FCI visa 
a criação de oficinas de arte, 
em diversas áreas, como 
pintura, esculturas, artes 
cênicas (teatro), entalhe. 

xilogravura e outras. 
O projeto pretende, ainda 

estimular a produção 
artística imperatrizense 
para que novos valores 
possam ser revelados. 

Na proposta do projeto 
da Fundação está incluído 
este momento de exposição 
dos trabalhos 
desenvolvidos durante as 
oficinas. O objetivo é criar 
um espaço de integração 
entre os artista e a 
comunidade 
imperatrizense. 

Arte em jornal 
A Casa do Artesão está 

promovendo uma oficina de 
artesanato em jornal. Esta 

oficina será ministrada 
durante duas semanas. O 
início das aulas será no 
próximo dia 27 até o dia 07 
de novembro. 

Esta oficina acontecerá 
nos dias de segundas, 
terças e quartas-feiras, das 
15 às 17h30. A técnica da 
arte em jornal será 
repassada pela a artesã 
Ildete. 

As inscrições já estão 
abertas, onde será formada 
apenas uma turma de vinte 
pessoas. Aqueles que 
estiverem interessados em 
participar devem dirigir-se 
à Casa do Artesão, em 
horário comercial. 

Leia e assine 

o JORNAL 

CAPITAL, O 

seu Líder 

Diário 
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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: 723-344^ 
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faltando é energia e aplicação 
da Lei, a fiscalização vai ao 
local e constata que o fogo foi 
provocado pelo proprietário 
da terra, o fiscal faz um 
registro de autuação e 
responsabilizam o agricultor 
ou fazendeiro criminalmente. 
As multas variam de 47 reais 
a 4 mil e 600 reais, isso por 
hectare. Você já ouviu falar de 
alguém que foi punido com os 
rigores da lei por ter 
praticado queimadas ???? uma 
boa pergunta. 

Perigo 
Constante 

Andar de Motocicleta em 
Imperatriz está sendo um 
verdadeiro pesadelo, 
lamentavelmente, 
diariamente acontece um , ou 
mais, acidentes envolvendo 
motos. 

Iluminação 
Pública 

Liderança 

por THOMPSON MOTA 

Queimadas 

Trinta e Cinco fiscais 
enviados pela 
Superintendência do Ibama 
dos estados do Maranhão, 
Pernambuco, Ceará e Rio de 
Janeiro chegaram a 
Imperatriz para aumentar a 
fiscalização contra as 
queimadas. Segundo os 
fiscais se torna muito difícil 
combater estas queimadas, 
na realidade o que está 

Prevaleceu a lógica, 
Vereador André Paulino foi 
escolhido, Líder da Bancada 
do PMDB na Câmara 
Municipal de Imperatriz, 
obteve a maioria absoluta dos 
votos de seus colegas. Na 
verdade André Paulino é sem 
dúvida o nome mais 
preparado para desempenhar 
a função, vereador por dois 
mandatos, uma atuação 
parlamentar brilhante, um 
excelente tribuno. Ficou 
como vice líder o vereador 
Rui Marrison. 

População da cidade está 
insatisfeita com a Cemar, 
estamos recebendo dezenas 
de telefonemas em nosso 
programa na TV Capital, de 
pessoas reclamando 
principalmente da iluminação 
pública, são ruas atacadas por 
vândalos e pivetes que quebram 
as luminárias e que não são 
repostas pela Companhia 
Energética, fica aqui o registro 
e o apelo ao Dr. Marcelino para 
que tome as devidas 
providencias, até porque todos 
os meses vem na conta do 
consumidor a taxa de 
iluminação pública. 

Municipalização 

Continua uma verdadeira 
novela a Municipalização da 
Saúde em Imperatriz, o 
Conselho Municipal se reuniu 
e quando todos pensavam que 
ainda nesta semana sairia, ledo 
engano. Os Conselheiros não 
chegaram a lugar nenhum, até 
porque, a tripartite em Brasília, 
se reúne apenas na segunda 
quinzena de Fevereiro, lá que 
as coisas açontecem, estamos 
dependendo desta reunião na 
Capital Federal para aprovar 
definitivamente a 
municipalização em nossa 
cidade. Lembramos que no 
inicio do Governo Ildon 
Marques, ele de viva voz 
anunciou que faria a 
municipalização em 90 dias, em 
seguida o Dr. Clésio Fonseca 
falou no nosso programa de 
televisão que conseguiria a 
municipalização para a cidade 
de Davinópolis em apenas 60 
dias, ambos, até o presente 
momento não conseguiram, o 
que será que está acontecendo 
. Acredito que falta apenas um 
pouco mais de vontade política, 
e um pouco mais de maturidade 
para o Conselho Municipal de 
Saúde. 

Entre Linhas 

Poeta Carlos Brito, tenta pela quarta vez uma Cadeira na 
Academia Imperatrizense de Letras, além de estar com um 
projeto na Fundação Cultural para a elaboração do seu 
proximo livro, intitulado Planeta Verde. 

Vereador Simplicio Zuza Neto está eufórico com o seu novo 
partido, o PPS. Segundo o Vereador, que é Presidente do 
Diretório Municipal, o fato de ter como candidato a 
Presidência da República o ex tucano Ciro Gomes, a procura 
de simpatizantes está aumentando a cada dia. Simplicio está 
convicto que Ciro Gomes será o novo Presidente da Nação. 

O Governador de São Paulo Mário Covas desmentiu mais 
uma vez o Ministro das Comunicações Sérgio Mota, Covas 
foi categórico em reafirmar que não está disposto a candidatar- 
se a reeleição, com essa decisão, sobe, e muito o Ibope do ex 
Prefeito Paulo Malul 

Soménte em Novembro e que teremos um quadro definido, 
dos nomes de candidatos ao Senado, Camara Federal e 
Assembléias Legislativas, por enquanto só temos 
especulações, mas pode acreditar, nomes de peso de 
Imperatriz estarão no páreo. Vamos aguardar. 

Dr. Wilson Filho, um dos mais brilhantes Advogado 
Criminalista da cidade está atendendo sua clientela, em seu 
moderno escritório localizado na Rua 15 de Novembro 147, 
Tele Fax (098) 722 1838, Wilson Filho participa diariamente 
do programa Thompson Mota, de 13 ás 14 horas, naTV Capital 
Canal 5, Rede record de Televisão. 

Aprendiz da esperança 

mm 

por Edmilson Sanches 
Titular da Sedin 

Professores e políticos - 
São históricas as violências que 
se praticam com a classe das 
pessoas que têm classe — os 
professores. Na corrida salarial 
professores versus políticos, 
por exemplo, os primeiros não 
levam qualquer vantagem. 
Mesmo sendo todos, políticos 
e professores, servidores 
públicos, há uns que se servem 
do público, do contribuinte. E 
se servir de atenuante, 
embarco na onda dos que 
dizem que os salários (no 
plural, mesmo) dos políticos 
não são altos: os outros é que 
ganham pouco. Mas que tem 
gente, como os professores, 
ganhando mais pouco ainda, 
ah! isso tem. Que o salário dos 
professores, especialmente no 
Brasil e sobretudo os das redes 
públicas de ensino, é uma 
miséria, isso é. 

escola, à Educação. São 
malefícios que, à maneira de 
uma legião de diabos, de 
demônios terrenos, perturbam 
a alma e a vontade de quem só 
quer SERVIR (e não SER VIL) , 
de quem só espera o que lhe é 
justo e o que lhe é devido, para, 
ao menos, (sobre)viver com 
dignidade de gente. Nada mais. 
Mas não! O professor não é 
reconhecido. Atitudes 
humilhantes, 
desconsiderações irracionais, 
desculpas tresloucadas 
atrelam-se às respostas aos 
pedidos de justiça (ou de 
clemência?) da classe 
professoral. 

Colocam os mestres no pé do 
muro e dão-lhes uma paga que 
sequer preenche um pé' de 
página, um rodapé. 

Edmilson Sanches: "Esquecem-se de que o professor 
não é só alma, vontade e sacerdócio 

Dia & dinheiro - Direito do 
professor, mesmo, parece, só 
ao seu dia, 15 de outubro. E 
olhe lá. Nesse dia, às yezes tem 

refrigerante aqui, bolinhos 
acolá. Talvez uns discursos 
aguados falando sobre "a 
missão" do mestre. Mas — ou 
mais — dinheiro, que é bom, 
necas!, nem pichite. Seria mais 
intere$$ante que o professor 
ficasse esquecido naquele dia... 

mas fosse lembrado em todos 
os outros. 

Servir & ser vil - Essa 
lembrança diária — a justa 
remuneração — seria um jeito 
de ir aliviando os males 
infligidos ao professor, à 

Corpo & aijwa - Esquecem- 
se de que o professor não é só 
alma, vontade, sacerdócio. 
Professor não é santo. 
Professor é, também, corpo, 
matéria, família a ser 
sustentada, necessidades a 
serem atendidas, contas a 
serem pagas. Mas não. Nada 
disso. Corre por aí a estória de 
que o trabalho do professor 
não tem preço e, vejam só, 
levam isso ao pé da letra! 

Jogo & lição - Mas não 
param aí os trocadilhos, as 
figurações que envolvem o 
nosso professor. O professor é 
um jogador, de futebol, 
driblando sua sobrevivência, 
fmtando suas aspirações com 
a bola murcha de seu 
"prestígio" sempre "alto" e seu 
salário sempre mínimo. O 
professor, acostumado a 
ensinar, desta vez é obrigado a 
aprender e repetir (a troco de 
palmatória e puxões de orelha) 
sua lição quotidiana de 
sobrevivência e paciência — 
que só interessa a quem 
(des) manda neste país. Essa 
lição de paciência e 
humildade, mestres, deve ser 
esquecida, desaprendida. 
Pois, convenhamos, boa 
vontade termina onde começa 
(ou deveria começar) o bom 
senso. Quem não quer admitir 
isso são os nossos 
governantes, maiores e 
menores, porque, muitos 

deles, despreparados, 
despreocupados, deixam-se 
embriagar pelo poder e 
comportam-se como patrões 
do povo, quando, na verdade, 
deveriam ser o que de fato são; 
servidores públicos, 
funcionários da Nação. 

Docência & indecência - 
Deve-se dizer NÀO ao 
magistério romântico, o 
ensino pelo ensino. Há de 
haver a justa compensação. A 
docência (doce arte e ciência) 
não se confunde com a 
indecência. Basta de 
condições e salários injustos 
ou ilegais ou ilegítimos ou 
indecentes ou imorais. M^ 
recursos, fartos e estáveis 
para a Educação! A mão que 
se eleva ao quadro-negro não 
deve se baixar na mendicância 
de direitos. 

A fonte do direito é o dever 
— e este, da parte dos 
professores, vem sendo 
cumprido. 

Para eles, a solidariedade 
do colega aqui, que ensina em 
baixa e assina embaixo. 
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Fumbeart lança campanha para construção de centros 

A entidade tem 130 associações congregadas a ela, e para o momento sua preocupação é proporcionar a 

elas estruturas para funcionamento 

A Fumbeart- Federação 
das Uniões de Moradores das 
de Bairros e Entidades Afins 
da Região Tocantina, é 
umasoceidade civil de direitos 
privados e sem fins lucrativos. 
Sua sede provisória está 
situada à rua 13 de maio, 64 
na Nova Imperatriz. 

O objetivo da Federação de 
"unir forças na defesa dos 
direitos individuais e coletivos 
da comunidade na procura de 
soluções alternativas e do 
bem-estar social na 
problemática que a todos 
envolve neste final de 
milênio". 

A Fumbeart congrega hoje 
cerca de 130 (cento e trinta) 
entidades sociativistas 
filantrópicas, a maioria delas 
tanto.na área urbana como na 
zina rural enfrentaín 
dificuldades para desenvolver 
os programas organizacionais 
almejados pela sua 
comunidade, e as mesmas 
necessitam em caráter 
emergencial, segundo a 
federação, de apoio à 
estrutura básica e outras. 

Por este motivo, a 
^umbeart em assembléia 

ecidiu aliar-se às entidades 
para promover um evento que 
posteriormente foi 
denominado de "Comunidade 

em Ação", que se trata, na 
verdade , de uma campanha 
político-social que tem como 
principal objetivo transformar 
parte dos problemas de falta 
de estruturas dessas 
entidades "em solução", 
buscando apoio junto a própria 
comunidade, órgãos 
governamentais, não 
governamentais e 
empresários. 

A campanha visa 
proporcionar condições para 
a construção do Centro de 
Treinamento de cada 
Associação que aderirem ao 
movimento. 

Nos centros de 
treinamentos serão 
promovidos e executados 
trabalhos de educacional 
profissional junto à 
comunidade, possibitando-lhe 
condições de melhoria na 
geração de renda. 

A profissionalização da 
màe-de-obra, é para a 
Fumbeart considerada 
extremamente necessário, 
por que, segundo ela, às 
comunidades contam com 
umcontigente de mãe-de- 
obra, porém parte dela advém 
de forma amadora. 

A entidade reconhece que 
, prescisa também investir na 

qualificação profissional, para 

que com qualidade e 
segurança, esses 
trabalhadores venham a ser 
inseridos no mercado de 
trabalho. 

Os centros de 
treinamento, obviamente, 
garante a Fumbeart, 
formarão os profissionais. A 
partir daí, a entidade, 
juntamente com as 
associações, executarão o 
projeto "Ação Contínua", que 
se encontra em fase de 
fechamento. Esse projeto 
priorizará a mão-de-obra 
qualificada envolvendo os 
interessados, incentivando o 
nascimento de 
empreendimentos futuros e 
de pequenos negócios que 
resultem em novos 
empregos e na melhoria de 
renda. 

A Fumbeart. ressalta que 
não dispõe do capital 
necessário para desenvolver 
o projeto, mas diz acreditar 
"com muita segurança" que 
através da campanha 
"Comunidade em Ação", que 
é a arrancada inicial, garhar 
o apoio dos diversos 
segmentos sócio- 
econômicos da sociedade 
maranhense e outros 
possíveis paceiros nacionais 
e até internacionais. 

, 'o ^ . o w* 

■—■ TI 

B 
a 

% 
EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário IHHHI 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 Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz 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 Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C 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 

Bairros participam de campanha da Fumbeart 

Bairros participam de 

gincana da Fumbeart 

Dentre as campanhas programadas pela Federação das 

Uniões de Moradores e Entidades Afins da Região 

Tocantina, uma gincana motivará o evento. 

I f 

m 

Artistas apoiam iniciativa em prol de associações 

A campanha "Comunidade 
em Ação"a ser desenvolvida pela 
Fumbeart, será dividida por 
etapa, sendo que 60 dias serão 
destinados para pesquisa e 
elaboração, 01 dia para o 
lançamento e 43 para execução 
dos planos estratégicamente 
projetados. 

A gincana tem como objetivo 
principal angariar recursos que 
serão destinados para a 
construção da sede padrão de 
cada associação que aderir à 
campanha, do começo ao fim, 
atendendo ao regulamento da 
mesma. 

Cada associação apresentará 
uma candidata a Miss 
Comunidade, e vai lutar por sua 
eleição, de acordo com o 
regulamento da campanha, e os 
recursos adquiridos serão para 

a cronstrução destinados à sua 
associação. 

A Fumbeart acredita que 
durante o processo de realização 
da campanha, cerca de 20.000 
(Vinte mil) pessoas estejam 
envolvidas diretamente, o que 
possibilitará uma oportunidade 
para conhecimento e trocas de 
experiências. 

Além do curso de Miss 
Comunidade do bairro, com 
sorteio de pequenos prêmios, a 
campanha constará ainda do 
concurso de lançamento de 
venda dos cupons para o sorteio 
de um carro e uma moto Okm. 

Para incentivar os 
vendedores recordistas, serão 
premiados os 3 primeiros 
melhores, que levarão para casa 
01 TV 14 polegadas, 01 aparelho 
de som 3x1 e 01 bicicleta. As 

vendas dos cupons serão 
somados como pontos 
relativos para as candidatas a 
Miss. 

A programação da 
campanha consta de palestra, 
amostra dos produtos 
confeccionados no centro de 
treinamento, que na 
oportunidade estarão a venda, 
apresentação de shows 
variados, desfile de roupas 
confeccionadas no centro, 
eleição preliminar das 
candidatas a candidatas a Miss 
Comunidade, sorteios do carro 
e da moto e show baile com 
várias bandas e artistas da terra. 

A Fumbeart, não divulgou às 
datas previstas para todos os 
eventos, o que segunda a 
entidade, ainda não foram, 
totalmente definidas. 

i Hospitai Santa Maria 

O pioneiro oa saúde impeis, .^oise 
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Associação de Imprensa convoca assembléia geral 

De acordo com Clélio Silveira, durante o encontro além de outros assuntos, a eleição da Airt 

está na pauta das discussões 

A Associação de Imprensa 
da Região Tocantina- Airt, 
realiza no próximo dia 25 do 
mês em curso uma 
Assembléia Geral 
Extraordinária. O evento, 
previsto para às 15:00 horas 
no salão nobre do Juçara 
Clube, segundo o presidente 
da entidade, apresentador 
Clélio Silveira Filho, tem o 
objetivo de discutir temas 
como a Anistia total de todos 
os cadastrados; 
Recadastramento total ou 
parcial; Marcar data para 
eleição da diretoria para o 
próximo biênio, assim como 
outros assuntos ainda a 
serem incluídos na pauta do 
encontro. 

Dentre os temas a serem 
abordados na oportunidade 
da Assembléia Geral dos 
profissionais de imprensa, o 
que se refere a eleição para 
escolha da nova diretoria, 
está chamando atenção dos 
cadastrados na Airt. 

Até o momento, dois 
nomes já se mostraram 
interessados em lançarem-se 
ao cargo de presidente: 
William Marinho e Josué 
Moura, este último, já 
passou pela presidência do 

r 

Clélio Silveira, convocação para Assembléia Geral 

Sindijori. Clélio Silveira, 
atualmente na direção de 
uma das mais conceituadas 
entidades da região 
tocantina, e embora tenha 
realizado o que a maioria dos 
Jornalistas e Radialistas 
avaliam como "bom 
trabalho", ainda não se 
pronunciou em ter interesse 
ou não em sair candidato a 
reeleição. 

O presidente, dentre as 
ações desenvolvidas em favor 
dos profissionais da área de 
comunicação, está a 
aquisição de um terreno que 
se destina a construção da 
sede da entidade. 

Outra preocupação do 
apresentador de televisão, é 
unificar a categoria, 
proporcionando, por meio da 
Airt, oportunidades de 
profissionalização. 

Tanto a Airt como o 
Sindjori, reconhecem que os 
profissionais de imprensa, 
em sua grande maioria, ainda 
não perceberam os valores 
destes orgãos, que se 
fortalecidos, 
consequentemente 
fortaleceriam o trabalhador 
deste setor. 

Associação de Imprensa da Reeião Tocantina - AIRT 
Fundada em 26 de Junho de /. 986 

Filiada à FAIBRA - Federação das Associações de Imprensa do Brasil 
Rua Leõncio Pires Dourado, 1090 - Pç da Bíblia • Centro 

Imperatriz-Ma 

EDITAL PE CONVOCAÇÃO 

De acordo com as normas estatutárias, o presidente da 
Associação de Imprensa da Região Tocantina resolve 
convocar uma Assembléia Geral Extraordinária no dia 
25 de outubro às 15:00 horas no Salão Nobre do Juçara 
Clube, para deliberar sobre o seguinte: 

a) - Anistia total de todos os cadastrados 
b) - Recadastramento total ou parcial 
c)-Marcar data para eleição da diretoria para o 

próximo biênio. 
d) - outros assuntos de interesse da classe. 

Imperatriz - Ma, 17 de outubro de 1.997. 

CLÉLIO SI 
PRE 

Médicos beneficiam população 

Projeto Prevenção da Cegueira na Comunidade 

Atravéz de projeção de 
slides, proferimos em vários 
bairros da nossa cidade, 
enfocando as principais 
doenças que podem levar a 
cequeira, tais como: catarata, 
glaucoma, tumores oculares, 
visão de escolar, 
conjuntivites, etc. Sempre no 
início das palestyras 
pedimos a um rotariano para 
falar um pouco sobre o 
Rotary, seu Objetivo e 
História. 

Como um das principais 
causas de cegeuira evitável, 
é o glaucoma, através do 
Rotary Clube de Imperatriz, 
Rotary Clube Imperatriz- 
Entrocamento e Rotary 
Clube Imperatriz-Tocantins, 
e com a participação de três 
Oftalmologistas, que são 

rotarianos, Dr. Mário Cortez, 
Dr. Afrânio Morais e Dr. Levi 
Madeira, realizamos o exame 
de tomometria (pressão 
ocular), dia 30 de agosto, em 
203 pessoas, destas 36 
tinham galucoma, dando um 
elevado percentual de 17,73% 
das pessoas examinadas. 
Para estas foi prescrito o 
devido tratamento. 

O GLAUCOMA é uma 
doença ocilar que se 
caracteriza pela elevação da 
pressão dentro do olho 
acoma de 20 milímetro de 
mercúrio (pressão normal 
varia de 8 a 18 mmHg). 

Esta pressão elevada 
comprime a cabeça do nervo 
óptico elevado como 
conseqüência perda do 
campo visual. 

Convocação de 

empregado 

A empresa Sistema Tucanu's de Rádio e 
Televisão Ltda, sito a Super Quadra 602, rua 03, 
Casa 04 - CGC 06769921/0001-08 convoca o 
funcionário abaixo relacionado a comparecer ao 

seu escritório e/ ou retornar ao trabalho, no prazo 
de 72 horas, sob pena de ser demitido, conforme 
Art. 482 Letra I do Decreto lei N2 5452 da CLT - 

Consolidações das Leis Trabalhistas. 

Leomar dos Santos Lima 
CTPS NQ 64542- Série 00007/MA 

runaaaa em to ae Junho Oe /. 986 
Filiada à FAIBRA - Federação das Associações de Imprensa do Brasil 

Rua Leõncio Pires Dourado, 1090-Pç da Bíblia - Centro 
Imperatriz - Ma 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

De acordo com as normas estatutárias, o presidente da 
Associação de Imprensa da Região Tocantina resolve 
convocar uma Assembléia Geral Extraordinária no dia" 
25 de outubro às 15:00 horas no Salão Nobre do Juçara 
Clube, para deliberar sobre o seguinte: 

a) - Anistia total de todos os cadastrados 
b) - Recadastramento total ou parcial 
c) -Marcar data para eleição da diretoria para o 

próximo biênio. 
d) - outros assuntos de interesse da classe. 

Imperatriz - Ma, 17 de outubro de 1.997. 
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Programa Capital do Brega Todos os sábados de 

OShOO às IlhOO. Apresentação JosaMRamalhoeWálter 

Silva. Participação do Velho Mineiro e Velha Bisontina 

Progra a Show da Tarde 

Apresen^jão Wálter Silva 

Segund a sexta-feira das 15hOr a 17Kno 

Awirai einm 

ase exipe 

ma Iinitemt 

(P) 

Loja de Atendirr 'to > 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 

lalmente à 
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Por Dentro 

da Imprensa 

 JoséliaMelo  

Na coluna de hoje damos destaque 

Qspecial para Cláudia Pinheiro, 

diretora de Informática e ]osafá 

Ramalho, diretor de Redação deste 

jornal. Ambos estão desenvolvendo 

um grande trabalho em suas 

respectivas funções aqui no jornal 

Capital e merecem os nossos parabéns 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

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

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

Touro 

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

Libra 

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

Sagitário 

Câncer 
íH) 

Virgem 
ni 

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

Aquário 
XVWA 

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

Escorpião Capricórnio Peixes 

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

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

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

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

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

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

st 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
'4:00 Esporte Total Local 

'•30 Grafit Vídeo Music 
H) Programa H 

ir ' Supermarket 
16. Silvi !' •• 
17: i 
19:6c .de 
19:10 Peididuí> de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - P Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

j? -tir das 

Ü7h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Sh 
18:45 < do 
Zod' 
19:35 Na Rota do v^rime 
20:05 Jornal da Manchete 

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

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

em Expressão 

Da redação 

m 

m 
1 s 

r-.. 

r 

I m 

O destaque da cofuna de foje: 

o casail^ita e Iran Sousa 

M colunista sociaijam Vasconcelos ao iodo do 

gatíssimo Vtfaiter Júnior ( Cl/tRJ)) 

Lincon Maydes, Slíisson Mayc^e Alessandra 

ladeando o papai Miro Jerraz 

m 

O médico pediatra 'Douglas Çornes em recente 

acontecimento social da Cidade do ferro 

iHélb de Oliveira e a colw. ciaíSoraija Luiza 

curtindo o lado bom de . dãndia no SbUdí 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

jjesentação; 

CuiVipAdRE 

Chico 

Velho 



JORNAL CAPITAL 
Editor responsável: Lmda Veloso sábado, is íe outubro de 1997 □ social/imperatriz □ 2-3 

Capital 

Social 

Linda Veloso 

^Día da médica 

Parabervs o, +odos os médicos do nossa cidade. 

jAcjui algumas homenagens. 

1 

1 tis (Sados 

Seja nobkAe de colação! (S o nosso próprio 

coração/ e não as opiniões de outros a nosso 

respeito que nos conjere a verdadeira honra. 

Parabéns pelo seu dia. 
AAqdstéia 

ru 

Vida/ o amor não esta nos braços que se enlaçam 

ou nos lábios que se tocam/ mais viver sempre 

com voce lado a lado. 

Parabéns pelo seu dia. 

Beijos 

Rosana 

Rosana (Vi d a) 

(Su não esqueci de você,/ e sou muito orgulhoso 

pela mulher que escolhi. Roje as homenagens 

também são suas. Parabéns pelo seu d ia. 

Beijos. 

éóruz. 

(Sei so 

sei de sua lufa como médico^ quero que saiba que 

agora somos dois em um/ pois quero sempre tê-lo como 

exemplo/ o grande ser bumano que você ê. Papai eu te amo! 

• Parabéns pelo seu dia. 

Pedro Paulo L. Pintinha. 

5oão (Slí 

7\]ão poderia deixar de komenagea-lo neste dia. ;Admiro 
muito o profissional consciente que você ê. 

B. IOS ! 

2élia ./V^^b 

v 

de;*» 

(Si I son 

Onero neste dia homenagear este grande homem/ 

grande amigo,, grande pai e grande amor! 
Parabéns pelo seu dia. 

Pulha 

Pulha 

Alinha baixinha não tenho palavras para dizer-te o 

quanto és importante na minha vida. A^uis difícil ainda e 
poder retribuir o carinho tão especial e o amor sem 

limites que só você sabe dar. 

Parabéns^ hoje também é seu dia. 
(Si Ison Kit. 

vm. 
:ÍÍ 

■M- 
ç r i i 11 

M IS -1 

Filial Açailândia 

| Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

CONSORCIO 

tCA - AOtttWÍSTfíADORA OC COWSOSCtO LTOA 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

Rua / Ir 

PLANTAO 

AQUI! 

-s, 1430-A 

Tel; {Ova, x^3-2505 
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Francisco do Valle 

Ditado 
se confirma 

É impressionante como 
funciona a política no 
Maranhão. Em João 
Lisboa, muita gente que 
levantou a bandeira do 
prefeito Sálvio Dino acabou 
sentando no banco de 
reservas, e sem 
expectativas se entre ou 
não na equipe titular. 

Ditado 
se confirma II 

Em Imperatriz o ditado 
é o mesmo, quem ajuda 
ganhar, não pode 
participar, ou seja é 
impedido de participar do 
processo de administração. 
O marqueteiro Luis 
Brasília, que carregou a 
campanha de Ildon 
Marques nas costas foi um 
dos que ficou de fora do 
time titular. Quem também 
está no banco de reservas 
(e não é por falta de 
condicionamento físico) é o 
advogado João Calado, este 
cuidou de toda a parte 
jurídica da campanha. O 
jornalista Conor Farias, 
também foi outro qfie 
abraçou "Eu Acredito" e 
pode " acreditar...Ficou 
desprestigiado na 
administração de Ildon 
Marques 

Rapidinha 
Será que foi o trio que se 

afastou do prefeito Ildon 
Marques, ou foi o 
executivo que esqueceu 
dos mesmos? Na jogada 
política tudo pode 

acontecer! 

BSB 
Quem esteve visitando a 

redação do Jornal Capital na 
manhã desta última quinta- 
feira foi o competente Luis 
Brasília. BSB., como é 
chamado carinhosamente 
pelos companheiros da 
imprensa, estava eufórico, e 
não é pra menos, a partir de 
ontem, Luis Brasília começou 
uma caminhada como o seu 
novo "pupilo" político. 
Segundo o marqueteiro de 
primeira grandeza, ele irá 
abraçar de corpo e alma a 
candidatura do ex-deputado 
Paulo Marinho, que disputará 
nas próximas eleições uma 
vaga no senado. De acordo 
com BSB., este apoio virar 
mesmo que seja contra a 
vontade da governadora 
Rosena Sarney. Êpa...Rosena 
Sarneyl, é, é isso mesmo, 
Brasília tem o apoio do irmão 
da governadora Fernando 
Sarney, padrinho de Paulo 
Marinho. 

Dupla 
de fé! 

Mais uma dupla surge 
como revelação em 
Imperatriz. Desta-feita, como 
diz o companheiro Aurino 
Brito não é Leandro e 
Leonardo. Especulações dão 

' conta de que o jornalista 
Sérgio Macedo e Chaffi Braid 
(empresários) estão sendo 
chamados de "os homens dos 
200 mil dólares". A dupla de 
fé, deverá inaugurar nos 
próximos dias uma produtora 
de aúdio e vídeo, das mais 

Deu na Imprensa 

A imprensa local aguarda com muita expectativa as 
eleições para a nova diretoria da AIRT- Associação de 
Imprensa da Região Tocantina. De acordo com as 
informações chegadas a redação deste matutino, duas 
chapas já mostraram interesse em concorrer. De um lado o 
ex-presidente do Sindijori, jornalista Josué Moura e do outro 
o jornalista William Marinho. Todos os dois candidatos são 
habilitados para comandar a entidade. 

O jornalista Josué Moura deverá levar uma ligeira 
vantagem com relação a chapa do jornalista William Marinho. De acordo com a fonte, 
a chapa de Josué será reforçada com o apoio do secretário da Sedein - Secretaria do 
Desenvolvimento Integrado, jornalista Edmilson Sanches.    

A— mm ■ ; amü 
•:V 

1 V f 

- i>L 

Va Ideei Ferreira, titular da Sedei é leitor do Jornal Capital 

modernas do norte e 
nordeste do País. Fala-se nos 
quatro cantos da cidade que 
o projeto deverá custar cerca 
de 300 mil dólares. 

Rapidinha 
Será que dar para a dupla 

de fé, ensinar o caminho das 
pedras, isto é, como se ganha 
dinheiro em tão pouco tempo 
para os jornalistas e 
assessores políticos de 
Imperatriz. Um detalhe, 
Chaffi Braid e Sérgio 
Macedo, são duas peças de 
muita grandeza na atual 
administração. Milagre, 
Milagre, mágica, mágica 
ou...Tcham...Tcham... 

Finalmente 
O vereador André Paulino 

foi indicado como líder da 
bancada do PMDB, na 
Câmara. Caso, Apa, vinhesse 
ser derrotada seria uma 
grande injustiça. André 
Paulino, é o único dentro do 
partido que fala, e bem da 
sigla nos 365 dias do ano. 
Parabéns. 

Porão 
O vereador Rui Porão 

mostrou muito 
amadurecimento ao dar o seu 
voto para o vereador André 
Paulino D' Albuquerque. O 
PMDB, é uma família, e como 
em briga de marido e mulher, 
ninguém mete a colher, 
quem dançou foi o vereador 
Arnaldo Alencar. 

E por falar em Arnaldo 
Alencar, depois do APA, o 
melhor orador naquela casa 
de leis. 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Milagre, Milagre, Milagreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

Mággggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiüccccccccccccaaaaaaa! 

Mistériooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooos! 

Luis Brasília tem novo "pupilo" 

Este tem muito leite... 

Paulo Marinho 

O homem corre atrás de uma vaga no senado. 

Diga-se de passagem... 

Um grande político. 

Apa, Apa, Apa... 

PMDB tem liderança no Legislativo... 

E no executivo... 

Rui Porão cresce a cada dia... 

Ferreira.. .(também). 

Cuidado com o tombo...Crianças! 

Hoje tem Janduí e PSV 

Sub 15- também em Imperatriz 

O jogo é no Madeirão. 

Tem a presença de Mazinho e companhia... 

Um abraço para a gatinha Karla Martins... 

Jakson Silva, Tobias, Gil Carvalho e equipe. 

Bom dia galera! 

dupl Qual a a e 
MACEDOBRAIL 

momento? do 

o 0 d 

W 

Oi Fantat minhai 

Morira 4 Bfindo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

* Domestica 
* Manicura 
* Caligrafista 
* Engenheiro de 

Armação 
* Engenheiro Geral 

de Ponte 
* Engenheiro 

Tubulação 
* Patroleiros de Base 
* Vendedores 

externos 
* Recepcionista 

(masculino) 

. I. '«Si 

' '" 

LAHORAT' ^ IO 

Dr, désio Fort Am* 

E-Mail: drclesio @ aeronet.Com.br 

24h: 977-4426 

Exames especializados em: 

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

Paternidade -DNS, Análise de Água, Análise de Alimentos, Ahálises Toxicológicas    
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

AMI reaLíza hoje e 

AMAIMhÃ A TRAcIÍcÍONAL 

Festa do Día do Médico 

A Associação Médica de Imperatriz desenvolve hoje e 
amanhã, a programação elaborada pela Diretoria alusiva ao 
transcurso do Dia do Médico, comemorado anualmente a 18 de 
outubro. 

Toda a programação será desenvolvida na sede da AMI, na 
rua Coriolano Milhomem, onde o presidente Itamar Dias 
Fernandes e demais companheiros de Diretoria, estarão 
recepcionando os convidados para a festa de confraterinização 
da conceituada e admirada categoria. 

PROqRAMAÇÃO hojE 

* Palestra aberta à comunidade, a partir das 9h da manhã no 
auditório da AMI. O Dr. Jaime Benarros, do Pará, vai falar sobre 
"Relacionamento da Família nos Tempos Modernos": 

* Ás 18h, também na AMI, missa em Ação de Graças, 
celebrada pelo Padre Felinto e pela Irmã Cidinha; 

* Ás 20h, a segunda e última palestra, sob o tema "Ansiedade 
e Depressão na Clínica", proferida pelo também Dr. Jaime 
Benarros: 

* E, a partir das 22h, o jantar dançante. 

à< Etapa esportíva 

A segunda e última etapa da programação alusiva ao Dia do 
Médico, será inteiramente recreativa, com a realização amanhã 
de um torneio esportiva. 

Jucelino Pereira 
Tendo conquistado o seu espaço como um dos melhores 

jornalistas da região, e agora advogado Jucelino Pereira, começa 
a despontar também na área jurídica. 

Especializado em causas cíveis e trabalhistas, o Dr. Jucelino 
Pereira está com sua banca de advocacia instalada na rua 
Amazonas, 19-B nos limites da Junta de Conciliação e Julgamento 
do Ministério do Trabalho ali na Bom Futuro. 

Para se ter uma idéia da atuação do Dr. Jucelino Pereira, basta 
dizer que, só este ano, ele já chega à casa das 500 causa 
trabalhistas defendidas junto ao MTb. 

Sem falar nas causa cíveis que chegam ao seu escritório por 
conta do conceito adquirido pelo bom nome que o jovem 

DIA DO MÉDICO - Através do Dr. Gilson Otávio Soeiro 
Casanova, o colunista cumprimenta os demais médicos 
da cidade e região pelo transcurso hoje, do dia dedicado 
à categoria. Com clínica especializada em urologia e 
DST instalada no próprio Med-Center (721-1096), o 
Dr. Gilson Casanova (irmão do Dr. Jairo, subsecretário 
de Saúde do Estado da região), presta serviços em 
vários hospitais e é um dos poucos do Maranhão 
credenciado em Medicina do Trabalho. Vale o registro 
com o tim-tim da coluna, que ele merece. 

Mercado- 

Financeiro- 

POUPANÇA 

Hoje  1,08% 

Amanhã 1,01% 

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

UFír (FecIeraL) 

Outubro/97 R$ 0,9108. 

UrFÍ (MuNÍCÍpAl) 

Outubro/97 R$ 09,11 

UFr (EstacIuaI) 

Outubro/97   R$ 20,21 

UPC (FecIeraL) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 17.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 17.10.97 

R$    11,89 
SaUrío Mínímo 

Outubro/97   R$.120,00 

SaUrío FamíLía 

Setembro/97   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Humor 

Mesa de bar, já de madrugada. Samuel; 

- Sabia? Eu nunca transei com a minha 

mulher antes de nós nos casarmos. E 

você? 

Laurindo, distraído: 

- Eu? Não me lembro. Como é mesmo 

o nome dela? 

(Playboy/jul/96) 

An i VERSARÍ ANTES 

ACM 

* Raimundo Nonato Sirqueira Filho 

(Dismape). 

Aniversário hoje e recebe os parabéns 

da ACM 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. 

causídico, em pouco mais de dois anos, atuando na área do 
Direito cível e trabalhista. 

Vale o registro e o fone: 723-3107 

SaFra AqRÍcoU 

O Banco do Brasil começa a liberar empréstimos para a safra 
agrícola de 97/98. 

Um montante de RS 630 milhões já está à disposição, tanto 
do grande como do pequeno produtor rural. 

EFemérícIes 
% Comemora-se hoje, 18/10: 

* Dia do Médico; 
* Dia do Pintor. 
Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenter, sob a 

direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921), que está de parabéns 
hoje pela passagem do Dia do Médico. 

Kf:' 

m 

E 

DIA DO MÉDICO - Outro que recebe hoje as 
manifestações de amizade do colunista e família, é o 
Dr. João EU Oliveira, diretor da Clínica Psiquiátrica de 
Imperatriz, ali na av. Babaçulândia e do consultório 
particular na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, próximo à 
Clínica de Acidentados. Ex-presidente da Associação 
Médica de Imperatriz e profissional dos mais 
conceituados do País, Dr. João EU é sobretudo, uma 
pessoa de grande senso humanitário, a exemplo de 
tantos outros médicos de renome da região. Vale também 
o registro e os parabéns pelo Dia do Médico. 

Mobilete/Vende- se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

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

Paula pelo ® 721-5349. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

f 
Materiais para 

ÚPUÃ/UCL 

H V» IMPERATRIZ 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 
* Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 ^53 Qep 65 901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHÜP 
Consultas, (Cirurgias, \ acinaçõcs, Kvamcs 

Lahoralorivis c Alcntliincnlo á propriedade rurais 

^resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Medico Vet 
CRMV/Mr 

Clênio Mono dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR 0190 

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



B J Cidade □ Sábado, 18 de outubro de 1997 Editor responsável: Josafá Ramalho JORNAL CAPITAL 

m 

adeira homenageia médicos 

urante discurso na Tribuna 

O parlamentar maranhense, emocionou o plenário ao relatar às dificuldades destes 

profissionais, e ilustrou seu orgulho em ter abraçado a medicina 

í 'í = ■; i l., iu Federal 
Sebastião Mydfira,vice-líderdo 
PSDB. rsu d curso em 
homcuapeni aos m dicos, por 
ocasião das comeu orações do 
Dia do Médico, 18 d,o outubro. 

Num pronunciamento que 
emocionou o plenário 
composto por autoridades e 
médicos de lodo o Brasil, 
Madeira traçou ura paralelo 
entre a medicina desde sua 
origem,, ondt. a sua p ática era 
associada à manifestações de 
um poder divino de cura, até os 
dias atuais, co.a a evolução da 
pesquisa genética. Essa 
explanação teve único fim: 
mostrar que, historicamente, o 
médico encarna o papel de um 

sacerdote -pelo sacrifício, pela 
dedicação e desprendimento, 
pelo alto grau de 
comprometimento 
psicoemocional com o doente, 
e quando a sabedoria humana 
não permite o alívio dos males 
do corpo, o médico, pelo 
simples proferir palavras 
atenciosas e amigas, aplica no 
enfermo o bálsamo 
indispensável para a cura da 
alma. 

O deputado tucano fez uma 
análise da situação de descaso 
em que se encontra a saúde 
pública no Brasil, classificando- 
a como "caótica, calamitosa, 
com hospitais mal equipados, 
plantões exaustivos e salários 

injustamente baixos", 
constituindo um paradoxo ao 
papel fundamental que o 
médico representa para toda a 
sociedade. 

/ No momento da saudação, 
Madeira, emocionado, ilustrou 
seu orgulho em haver abraçado 

a medicina como carreira, ao 
homenagear especialmente 
seus colegas no Estado: "Ao 
saudar a todos os médicos 
brasileiros, peço licença para 
fazê-lo através dos médicos do 
meu Estado, o Maranhão, e do 
meu Município, Imperatriz, 

onde, durante 15 anos, ao lado 
deles, exerci a profissão. Não 
poderia me furtar em 
cumprimentar especialmente 
esses profissionais pelos quais 
nutro o maior apreço, respeito 
e elevada estima pessoal. A 
quem considero como grandes 

amigos e companheiros d 
jornada, e que, a exemplo d 
todo o País, se angustiam com 
carência da saúde pública, n 
possibilidade de prestar ui 
atendimento de melho 
qualidade aos enfermos e à sua 
famílias", concluiu o deputado 

Decálogo do médico 

> 

Sebastião Madeira, saúde pública "caótica e calamitosa 

01- Atualizar-se 
sempre, nos estudos e 
na prática, sem se 
deixar iludir pelo 
excesso de sofisticação 
ou pelo regorismo de 
especializações. 

02- Examinar o 
paciente, certo de que 
se acha diante de uma 
alma imortal, 
detentora talvez de 
problemas mais 
complexos, que a 
ciência convencional 
ainda não alcança. 

03- Saber que cada 
caso guarda suas 
peculiaridades, 
fugindo portanto a 
generalizações 
descabidas e 
contraproducentes. 

04- Prescrever a 
medicação e 

abstenções 

! 

que considere 
realmente necessárias, 
precavendo-se contra 
efeitos colaterais ou 
paralelos, capazaes de 
desencadear outros 
males. 

05- Manter paciência 
para com os enfermos, 

reconhecendo a 
problemática psicológica 
que envolve cada pessoa. 

06- Evitar 
precipitações, 

sobretudo em casos 
de cirurgia, ciente 
de que o 
organismo 
humano é a mais 
sagrada 
representação da 
vida na face da 
Terra. 

07- Trabalhar com os 
recursos técnicos na 
identificação da patoliga 
e na possível 
erradicação da doença, 
sem contudo olvidar a 
ação profilática do 
Mundo Espiritual, 
geralmente invisível aos 

olhos humanos. 
08- Assegurar os 

cuidados preventivos e 
assépticos, sem 
dispensar a higiene 
mental, usando em 
todas as ocorrênc. , e 
elixir do otimismo. 

09- Preservar o 
ambiente de trabalho 
conytra as sombras do 
vício e da meldicência, 
deixando oespaço 
constantemente aberto 
às influências do Bem. 

10- Permanecer 
consiente de que a 
Medicina é sacerdócio e 
que o médico deve ser 
mensageiro da saúde 
integral sob assistência 
de Jesus - o Sublime 
Médico de todos nós. 

Sebrae promove palestra sobre modernidade 

O tema será explanado pelo Consultor Sérgio Reginatto, formado pela Columbia University de Nova York 

O Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
do Maranhão- Sebrae/MA, 
por meio do Escritório 
Regional de Imperatriz, está 
programando para o dia 22 do 
Mês em curso, quarta-feira, 
uma palestra a ser 
ministrada a partir das 18:00 
horas, pelo Consultor de 
Empresas Sérgio Reginatto. 

No auditório da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
localizada na Avenida Getúlio 
Vargas, 1.250, Sérgio 
Reginatto, especialista em 
Gestão de Mudanças 
Organizacionais e 
Qualificação pela Columbia 
University de Nova York, nos 
Estados Unidos, explanará 
sobre o tema "Você e sua 
empresa suportariam üm 

assédio de modernidade?" 
0 Sebrae espera contar 

com a presença de um 
grande número de 
empresários locais, a 
presença do renomado 
Sérgio Reginatto, cria ainda a 
expectativa de que 
empresários de outros 
municípios que integram a 
região Tocantina, também se 
façam presente.Para o 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas empresas do 
Maranhão, a palestra do 
Consultor, se faz necessária 
tendo em vista que a 
tecnologia e a modernidade 
estão impondo as empresas 
de médio e pequeno porte, 
novos desafios, que 
obrigatoriamente, precisam 
ser superados.Na abertura 
do terceiro milênio, e 

estando o mercado mais 
competitivo, quem não se 
adequar às novas estruturas 
exigidas pela própria época, 
pode perder "o bonde da 
história" e não é só isso, 
perde também o espaço tão 
desejado num mercado cada 
vez mais competitivo.Para as 
micro e pequenas empresas, 
o apoio do Sebrae, é 
considerado "fonte de 
experiências" o que sem ele, 
ficaria muito mais 
complicado, competir com 
grandes empresas, clientes a 
cada dia mais exigentes. 

Para facilitar a presença 
dos empresários na palestra 
da próxima quarta-feira, o 
Sebrae está prestando total 
informação sobre o evento, o 
que pode ser adquirido no 
escritório local. Sebrae, capacita micros e r empresários de Impt 

SineUcofa de Imfi.. Realizará: 

10 Rodeio 

ni-i- «a 

Período 

16 a 19.10.97 

Preiiiiuvk. . 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

nesse Ooiningo 
Das lOhs ao meio-dia ^ 

☆ ☆☆ í9 de (tutu&Ul 

O descifío contínuo. O programo que 

Irás umo novidade atros da outro, 

partícipe você também 

Colégio Urbano Rochai iresipotinide 

sobre PERÍODO GETULISTA 

e Colégio Castelo BJiranco) resipoinude 

sobre .as PLANTAS 

Gincana ATA 
J " 

Esportiva 

☆☆☆ 

Gincana 

Cultural ☆ ☆ ☆ 

Show de 

Calouros 

☆ ☆ ☆ 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

Apresentação: 

Gonor Farias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

☆ ☆ ☆ 

Já/ y 

Y 

☆ ☆☆ 

4. 4S~- 

DOMIMGO ALEGRE - A 

MOVA IMAGEM DA TV 

IMfERAmZEMSE 

Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 

: 

m£m f 
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Apresentação do Cavalo de Aço será segunda 

0 Bom 

de Bolo 

Renilson Sousa 

Amistoso 
Será realizado hoje as 16 

horas no estádio Cafeteirâo 
na Cidade de João Lisboa ,uin 
amistoso entre a Seleção 
local e o time do M ardia da 
Cidade de Imperatriz. 

O Secretário da Sedei , 
Euripédes Batista . afirmou 
que este amistoso é muito 
importante para João Lisboa 
, que folga no Copão . 

O jogo de hoje está sendo 
esperado com muita 
expectativa por par e dos 
torcedores locai, devido o 
time ler começado as semi 
finais do Copão cum um 
empate na Cidade de 
Tocantinópolis com o time do 
mesmo nome. 

Cavalo 
de Aço 

A Diretoria do Cavalo de 
aço resolveu falar sobre a 
formação do time. 

O Diretor de futebol , 
repórter William Marinho , 
disse que a apresentação dos 
jogadores acontece na 
próxima segunda feira as 16 
horas no estádio municipal. 

O Diretor afirmou que 
conseguiu a liberação do 
estádio para treinos e as 
instalações para alojamento 
dos jogadores Junto a Sedei. 

O Treinador do time , 
continua sendo Sérg io 
Belfort. 

Flamengo 
Após ser derrotado na 

terça feira ( 14 ) para o time 
do São Paulo por 1x0 jogo 
da Super Copa. 

O Flamengo joga as 21h30 
pelo campeonato brasileiro , 
enfrentando o time do 
Palmeiras no Maracanã. 

Na 5a colocação , com 34 
pontos, para o time da Gávea 
uma vitória lhe dar a 
classificação para as semi 
finais do brasileiro. 

Amador 
Dois jogos foram 

realizados na quinta feira (16 
) pelo campeonato amador de 

Imperatriz , apenas para 
cumprir tabela. 

No primeiro jogo o lime 
do Botafogo venceu o 
Americano pelo placar de 5 x 
4 .Na partida principal o 
Ajuventus não tomou 
conhecimento do Sena e 
venceu pela contagem de 4 x 
2 . 

Hoje as 16 horas jogam 
Sena x Botafogo. 

Amanhã domingo as 16 
hbras. Bananal x Guarani. 

()BS: Os, jogos que estão 
sendo realizados .são para 
cumprir tabela. 

Marília 
O Time de Imperatriz . vai 

a Cidade de João Lisboa, onde 
enfreptará as 16 horas de hoje 
a seleção local. 

O Presidente do time . 
Pereira afirmou que o jogo de 
hoje será importante . O 
Marilia esta de folga na tabela 
do Campeonato amador de 
Imperatriz e só volta a jogar 
na próxima semana .pelo 
quadrangular final. 

Bananal 
O Time realiza amanhã as 

16 horas , o seu ultimo jogo 
pela fase de classificação do 
Campeonato amador de 
Imperatriz. 

Segundo um dos diretores 
do time. Tostão o Bananal já 
tem um ponto de bonificação 
para o quadrangular final. 

O Bananal está classificado 
para o quadrangular final do 
Campeonato. 

Emergil C 
A Ia Copa Emergil C 

Esporte , teve seqüência na 
quinta feira ( 17 ) com a 
realização de dois jogos, no 
ginásio do Sesi. 

Ia Rodada 
Sesi 7 x 10 Tocauto 
Horário: 20 horas 
Malhas Kids 5x11 

Tocantins Madeiras 
Horário: 21 horas 
OBS; Informações 

passadas pela simpática 
Elisabeth. 

Assista de 

segunda a sexta 

TCunuTi-n - ■ *-■ 
Jt tljpÜLHíl 11Í& 

Meio-dia 
Apresentação: 

Conor Farias 

TV Capital? 'anal 05 
Rede Record 

Diretoria do time diz que está tudo definido para a sua volta 

O Diretor de futebol do 
Imperatriz, repórter William 
Marinho disse que o time 
começará os treinos visando o 
campeonato maranhense na 
próxima semana. Apresentação 
dos jogadores acontece na 
segunda feira as 16 horas no 
estádio municipal. 

William .afirmou que já está 
praticamente definido com o 
treinador Sérgio Belfort para 
dirigir o time e com alguns 
jogadores que inclusive fizeram 
parte do time que disputou a 
chave do interior. 

O Imperatriz ( Foto ) , tem 
um ponto de bonificação por ter 
conquistado a chave do interior 
que teve a participação do 
Tocantins Esporte Clube, 
Bacabal e Caxiense, alem do 
próprio Imperatriz. 

Sobre a liberação da Toca 
do Cavalo . onde ris jogadores 
ficam concentrados no esládio 
municipal , o diretor colocou 
que o secretário da Sedei 
Ferreira , já liberou as 
instalações. O Presidente 
Sebastião Regis , juntamente 
com o vice . João Vitor irão 
neste final de semana efetuar 
a compra dos móveis para a 
concentração. 

Sobre os treinos , o diretor 

mm 
A 
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do time , afirmou que a Sedei , 
liberou o estádio .numa questão 
de bom senso , até porque o 
lime . leva o nome da cidade de 
Imperatriz.O Cavalo de Aço 
antes do quadrangular final do 
campeonato que tem a 
participação dos times do Moto 
. Sampaio e Caxiense, deverá 
realizar de dois a três amistosos 

Cavulo c/e L << i >nut c.i m inar 
para acertai' o lime. 

A Diretoria do Mais Querido 
da cidade. afirma que o técnico 
Sérgio Belfort . vai dirigir o 
lime nos jogos do campeonato 
maranhense deste ano e logo 
após irá trabalhar a base . para 
o campeonato do ano que vem 
, que segundo informações 
deverá começar no mês de 

fevereiro.()s torcedores do 
Cavalo de Aço, aguardam com 
expectativa a volta do lime. Vale 
lembrar que neste ano o 
Imperatriz . ficou em segundo 
lugar no grupo da Copa Norte 
que foi disputado em Belém e 
foi campeão da chave do 
interior do campeonato 
estadual. 

Marília vai a Terra da Cameleira 

Time está classificado no quadrangular de Imperatriz 

n. • V 

% 
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Marília joga hoje em Jo. 
O Time do Marilia. que tem 

a frente o presidente Antonio 
Pereira empresário 
conceituado da Cidade que 
resolveu investir no futebol 
amador de Imperatriz, está 
classificado para n 

quadrangular final o 
campeonato Imperalrizenso 
edição de 97. 

O Marília (Foto ) joga n< . 
outro final de semana pel 
quadrangular .onde ir; 
enfrentar o lime do Riengo em 

ds jogos para tentar a 
lassificação na grande 

lecisào. O Time apesar de ser 
considerado um dos grandes 
do futebol da primeira divisão 
. ainda não teve o sabor de 
conquistar o título da categoria 

, que será inédito . 
O Presidente Pereira, disse 

que o sucesso ,vem de uma 
verdadeira união entre 
diretores Jogadores c 
comissão técnica e que no seu 
time prevalece a união . 
seriedade e determinação . 
ingredientes fundamentais 
para se conseguir o sucesso. 

Mas, falando sobre o jogo 
de hoje a tarde, será 
importante para o Marilia e 
folga neste final de semana ..o 
campeonato amador . Um 
amistoso é muito importante . 
segundo Pereira porque dar 
movimentação aos jogadores. 
O Time do Marilia vai para 
João Lisboa em busca de um 
resultado positivo. 

O jogo está marcado para as 
16 horas, no estádio 
C afete irão. 

João Lisboa joga as 16 horas 

Time da Cameleira enfrenta o Maríli de Imperatriz 

A Seleção de João Lisboa , 
joga amistosamente hoje no 
estádio Cafeteirâo diante do 
Marília da Cidade de 
Imperatriz. 

O Treinador Pele disse que 
este amistoso será importante 
, porque folga na tabela do 
Copão e quer dar 
movimentação ao grupo que 
trabalha firme visando a 
conquista da competição. 

O Treinador afirmou ainda 
que os jogadores trabalharam 
bastante durante a semana e 

que pretendem sair de campo 
hoje com um resultado 
positivo. 

A Seleção só voltara a jogar 
pelo Copão no próximo 
domingo dia 26 de outubro no 
estádio Cafeteirâo 
enfrentando a Seleção de 
Porto Franco em jogo válido 
pelas semi finais . 

O Adversário de João 
Lisboa . o time do Marília esta 
classificado para o 
quadrangular final do 
Campeonato amador de 

Imperatriz, realizando a 
melhor campanha r soma o 
maior nuiru <s, 

O Tecni 
Cameleira , g; 
time é meh 
jogadores ar 
mas que o á 
todo o resperi- 
a vitória para 
,possa cm '< 
semana eu 
visando 0 
'; urio Frar 
. O t( 

da 
a 

v m 
nais, 
rece 

tende 
time 

txima 
.reito 

de ne 

após a vitória em Dom Elizeu 
na primeira fase e o empate em 
Tocantinópolis nas semi finais 
, esta bastante confiante em 
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Prefeitura homenageia professores 

Primeira Dama de João Lisboa lolete Dino, atendendo a determinalao do prefeito Sálvio Dino, promovee esta 

semana uma confraternização entre os educadores do município 

A primeira dama do 
município de João Lisboa lolete 
Dino, como sempre vem 
fazendo em datas 
comemorativas na cidade não 
deixou passar em branco o dia 
dos professores. 

A secretária de 
solidariedade, promoveu um 
almoço na última quarta feira, 
dialS, no clube da Eletronorte 
para todos os professores da 
rede municipal de ensino. 

lolete na oportunidade 
agradeceu a todos os 
educadores pelo empenho 
dentro e fora das salas de aulas 
e colocou a secretaria de 
Solidariedade e trabalho - 
Solecit, a disposição dos 
mesmos. 

A Secretária de Educação. Primeira Dama lolete Dino, durante almoço com professores 

Convenção Municipal 

do PMDB será amanhã 

Ai 
GConvenção acontecerá durante todo o dia de domingo (19), de 8h às 17h, na 

Câmara Municipal de Imperatriz, 

e todos os militantes estão convidados a participar. 

O interventor do Partido 
do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) em 
Imperatriz, Raimundo 
Polegada está convocando, 
em nome do partido e em 
nome do prefeito Ildon 
Marques, todos os 
membros e filiados do 
diretório para 
comparecerem na Câmara 
Municipal, no próximo 
domingo (19), das 8h às 17 
h, para a Convenção que irá 
escolher o Diretório 
Mçinicipal de Imperatriz e 
L.ó.Blentes, bem assim de 
Delegados e Suplentes à 
Convenção Regional e à 
Comissão de Ética e 
Disciplina. 

"A Convenção não é só 
do PMDB, ela é de todos 
nós, e eu convoco a todos 
que gostam de militar 
politicamente, para que a 
gente possa discutir todos 
os problemas neste 
domingo". informou 
Raimundo Polegada. 
Segundo ele, a expectativa 
é de que será uma grande 
festa popular, porque 
Imperatriz é hoje uma 
cidade que está vivendo um 
novo momento. "Vamos 
viver esse novo momento 
juntos e no PMDB, que até 
alguns dias, não era um 
partido coeso, e hoje é um 
partido que está afinado 
com o prefeito Ildon 
Marques, que é a nossa 
grande liderança em 
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André Pau Uno, eleito líder do PM DD na Câmara está 
empenhado na articulação da Convenção Municipal do 

Partido prevista para este domingo 

Imperatriz. 
CHAPA "ULISSES 

GUIMARÃES" 
Integram a chapa 

"Ulisses Guimarães" para o 
Diretório Municipal de 

Imperatriz as seguintes 
pessoas: Ildon Marques de 
Sousa, Agostinho Noleto 
Soares, Antônio Silva 
Pimentel, Lucineide 
Rodrigues da Silva, Jairo 

Oliveira Pinto Júnior, 
Arnaldo de Alencar da Costa 
e Silva, José de Ribamar 
Milhomem, Rui Marisson da 
Costa, André Paulino 
D'Albuquerque, Raimundo 
Carvalho Costa, Silvio Augusto 
Mesquita Macedo, 
Edeomedes Cordeiro Aguiar, 
Cláudio Roberto dos Santos 
Pereira, Rubens Lopes Jardim, 
Salomão José Filho, José 
Vanderlan Rodrigues, João 
Ricardo Neto, Cleonir 
Ferreira, Marcos Rodrigues 
de Sousa, Haroldo 
Cristóvão, Maria Helena 
Aires e ainda o Líder da 
Bancada. 

A Convenção Municipal 
acontecerá durante todo o 
dia, como manda a Lei 
Eleitoral. Os delegados à 
Convenção Regional, 
indicádos pela chapa 
"Ulisses Guimarães", são: 
Bernardino Barbosa, Sofia 
Oliveira, Rubens Lopes 
Jardim e Silvio Augusto 
Macedo. 

A Comissão Ética e 
Disciplina ficará formada, se 
eleita essa chapa, pelos 
seguintes cidadãos: Sérgio 
Antônio Mesquita Macedo, 
José Moura Ferreira, Edson 
Lima, José Cie to de 
Vasconcelos e Alair Chaves 
de Miranda. E, para Co«se//zo 
Fiscal, os nomes indicados 
são: Marinalva Aguiar 
Silveira, Nissilane Leal Filho 
e José de Ribamar Silva 
Sousa. 

professora Fátima, disse que o 
encontro de grande 
importância, ressaltando na 
oportunidade promoveu-se 
alsem da descontração e do 
lazer, palestras entre os 
professores, cujo objetivo, foi 
de prepará-los melhor para o 
desempenho de suas funções 
na educação. 

A primeira dama, disse que 
o a data alusiva aos 
professores, deveria ser 
comemorada todos os dias, 
"pois o futuro do brasil, o nosso 
futuro, depende do ensino 
deles". 

Ela colocou ainda que os 
professores ficaram satisfeitos 
de serem lembrados pelo 
poder público municipal no seu 
dia. 

lolete Dino, esteve também 
no dia 16, na escola Laurentina, 
onde festejou o. dia dos 
professores, na oportunidade 
estiveram presente vários 
educadores e diretores da rede 
municipal de ensino., 

A secretária de 
Solidariedade afirmou a 
reportagem do Jornal Capital, 
que sempre estará atenta a 
todas as datas, e quando se 
faráo ser comemoradas, o que 
considera uma maneira de 
"incentivar os profissionais" 

A secretária continua com o 
atendimento ás pessoas 
carentes do seu município. Pela 
manhã, ela atende na Secretaria 
de Solidariedade. No horário 
vespertino ela atende as 
pessoas em sua residênçia. 

Vontade de Roseana 

não influe em decisão 

de Paulo Marinho 

Para o ex-prefeito de Caxias Paulo 

Marinho, sua candidatura ao Senado é 

realidade 

João Alberto, Paulo Mariho, 
Manoel Ribeiro e Jaime Santana, 
todos, possíveis candidatos a 
uma cadeira no Senado, travam 
uma briga jamais vista, mesmo 
em épocas em que ambos 
participavam de grupos politicos 
diferentes. 

Nunca uma vaga de senador 
esteve tão disputada como agora, 
e a briga não é só pela cadeira. 
Mais importante talvez, é sair 
candidato com o apoio da 
governadora Roseana Sarney, o 
que para eles, é fundamental, 
seria a garantia de eleição. 

Na indefinição de Roseana 
Sarney, tem pré-candidato, 
perdendo a paciência ao ponto 
de deixar de lado a chance de se 
"proteger numa arvore que 
tenha sombra". 

"De qualquer forma sou 
candidato ao Senador". A garantia 
foi feita a reportagem do Jornal 
Capital pelo ex-prefeito de Caxias 
Paulo Marinho, que passou dois 
dias em Imperatriz e cidades 
vizinhas. Ele já está mantendo 
entendimentos com líderes 
políticos da região visando as 
eleições de 1998. 

Paulo Marinho garante que 
queira ou não o grupo ao qual 
pertence, ele disputará o cargo 
majoritário. "Sou um político 
independente. Não dependo de 
ninguém para ser candidato", 
reafirmou o ex-prefeito. 

Ele diz que é uma 
"candidatura nova", que 
representa mudanças. "Não sou 
atrelado a ninguém e tenho 
minha maneira de pensar". Para 
Paulo Marinho, em 98 a disputa 
pelo Senado será "uma 

campanha única. É a primeira vez 
que há uma geração em 
confronto com outra", afirmou 
ele, citando outros virtuais 
candidatos como representantes 
do passado. 

O ex-prefeito fez questão de 
dizer que o seu partido, o PSC, 
ainda não definiu com quem 
firmará coligação, "pode ser com 
Roseana ou até mesmo com 
Cafeteira" revelou Paulo Marinho 
que informou está fazendo um 
trabalho de base há bastante 
tempo, "a eleição de senador será 
decidida pela base", acredita ele. 

Paulo Marinho fez eleogios ao 
trabalho da governadora 
Roseana Sarney. "É um bom 
governo. Ela mudou a forma de 
governar", afirmou. 

Ao visitar e conceder 
entrevista aos maiores órgãos de 
comunicação da cidade, Paulo 
Marinho se fazia acompanhado 
do ex-prefeito Nelson Castilho e 
do jornalista produtor cultural. 
Luiz Brasília 

0 jornalista Luiz Brasília, já 
garantiu que apoiará a 
candidatura de Paulo Marinho. 
"Ele é o novo e as suas idéias se 
identificam com as minhas, da 
nossa geração", disse ele em uma 
entrevista concedida ao 0 
Estado. 

O ex-prefeito Nelson Castilho 
afirmou que além da amizade 
pessoal com Paulo e Márcia 
Marinho, a atuação do ex-prefeito 
e sua administração na cidade de 
Caxias lhe dá total credibilidade 
para concorrer ao Senado. 
Castilho foi mais além, dizendo 
que Paulo Marinho "é o senador 
da sua geração". 
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Moto-taxista é assaltado na BR 010 

Assaltantes levaram até os documentos da moto 

Os moto-taxistas estão 
sendo perseguidos pelos 
assaltantes. A perseguição vem 
ocorrendo em diversos pontos 
da cidade, os elementos não 
escolhe dia, e nem horário para 
investir contra os profissionais. 

O motoqueiro Sebastião 
Luis Soares, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Tancredo Neves- Nova 
Cafeteira, esteve no Plantão 
Central da Delegacia Regional, 
para comunicar que foi vítima 
de assalto. 

Nervoso, o motoqueiro 
pediu auxilio a outro 
companheiro para chegar até a 
Delegacia de Polícia para 
registrar a ocorrência. 
Conforme o registro. Sebastião 
Luis ;Soares, trafegava 
normalmente pela marginal 
esquerda da Belém-Brasília em 
sua moto-titan, cor azul, placa 
HOY 6971 - Imperatriz, quando 
foi solicitado para transportar 
um passageiro que estava as 
margens da BR 010, na entrada 
do Aeroporto de Imperatriz. 

"Tião" como é conhecido 
entre os companheiros de 
profissão, estava trafegando no 
sentido Aeroporto- Centro, 
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Polícia Militar é acionada, mas elementos desapareceram misteriosamente 
quando na altura da Ao chegar a cinqüenta metros que não falasse nada, pois 
Churrascaria Parque do 
Recreio, foi abordado por um 
elemento. 

Conforme a vítima o 
elemento teria dito que iria até 
a TV Capital, onde segundo 
teria um amigo lhe esperando. 

do prédio da empresa (na Super 
Quadra 602), o elemento sacou 
de um revolver e pediu que o 
mesmo ficasse quieto, e 
anunciou o assalto. 

Em poucas palavras, o 
elemento disse ao motoqueiro, 

estaria disposto a matar ou 
morrer. 

Os elementos também 
estão agindo nas escolas e 
pontos estratégicos, onde 
furtam as motocicletas sem 
deixar pistas. 

Durante o assalto o capacete. Com a arma ignorado. Para o motoqueiro, um assalto promovido pelos 
elemento exigiu que o apontada para Sebastião, e a os elementos são frios e mesmos elementos que vem 
motoqueiro entregasse os ajuda de um outro elemento, calculistas. atuando a vários meses em 
documentos da moto- e o os dois fugiram tomando rumo Para a Polícia este é mais Imperatriz. 

Sebastião Luis Soares, 
maranhense, casado, 
residente, no bairro Nova 
Cafeteira, informou a 

■ Investigações 

Para a Polícia, as poucas 
informações das 
características dos elementos 

reportagem que a vários 
meses vem atuando como 
moto-taxista. 

Segundo ele teria ido 

prejudicam nas investigações. 
Com a ajuda da população a 

Polícia Civil somente este ano 

deixar um passageiro na 
Vilinha e quando retornava 
foi abordado pelo elemento. 

O assalto ocorreu por volta 

já conseguiu desbaratar vários 
quadrilhas, e elucidou vários 
crimes. 

das 21h30, sendo que a 
Polícia Civil só tomou 
conhecimento por volta das 
22h00. 

'Precisamos de mais 
por parte da 

comunidade" disse Edilson. 

Homicida é preso em Cidelândia 

Crime ocorrido em 94, foi elucidado pela Polícia Civil de Cidelândia 

Antonio Pereira Sena, 
maranhense, 20 anos de 
idade, residente em 
Augustinópolis, foi preso pelo 
destacamento da Polícia 
Militar daquela localidade 
quando tentava se deslocar 
para São Pedro d' Água 
Branca, onde segundo ele iria 
visitar seus familiares. 

Antonio Pereira, foi visto 
quando trafegava em cima de 
uma camionete quando foi 
reconhecido e em seguida 
uma denúncia anônima 
chegou ao conhecimento da 
Polícia. Na delegacia de 
Polícia ele confessou o 
homicídio e disse que matou 
para não morrer. 

Transferido para 
Imperatriz, ele voltou a 
afirmar que a vítima 
conhecida apenas pelo 

apelido de "Pagé" vivia lhe 
ameaçando de morte. No dia 
do crime, segundo o acusado 
ele trafegava pela avenida 
principal naquela cidade 
quando foi surpreendido pelo 
por "Pagé" que sacou de uma 
faca e partiu para lhe desferir 
uma facada. "Ao perceber que 
o objetivo de "Pagé" era me 
matar, eu saquei de uma 
espingarda por fora que 
carregava e detonei dois 
tiros, em seguida desferir 
mais duas facadas nele" disse 
Antonio.Após o crime ele 
evadiu-se da cidade, na época 
distrito de Imperatriz, rumo 
a Grajaú, onde se escondeu 
durante dois anos, em 
seguida ele foi para 
Augustinópolis e estava vindo 
para São Pedro d ' Branca 
para visitar alguns parentes. 

"Eu só queria que me 
transferisse ' para 
Augustinópolis, lá eu tenho 

toda minha família e não vou 
passar necessidades" disse o 
acusado. 

Pedido de prisão 

A prisão de Antonio 
Pereira, deverá ser 
decretada nas próximas 
horas. Enquanto não define 
o destino do acusado, ele 
deverá ficar em um dos 
xadrezes da Delegacia de 

Roubos e Furtos até que 
seja transferido para a 
CEREC. Na delegacia de 
Polícia do Primeiro 
ninguém quis falar sobre os 
destinos de Antonio 
Pereira. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Perda 
de documentos 

Diomedes Saraiva de Lima, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Souza Uma- 
bairro Nova Imperatriz, esteve 
na Delegacia de Polícia para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa tipo poxete contendo 
vários documentos pessoais, 
entre os quais, sua Carteira 
Nacional de Habilitação. 

Perda 
de documentos II 

Vilmar Dantas de 
Carvalho, maranhense, 
solteiro, lavrador, residente na 
Rua João Lisboa - comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
Fato ocorrido quando o 
comunicante trafegava pela 
Rua Amazonas. 

Perda 
de documentos III 

Edilene Martins dos 
Santos, maranhense, 
residente na Rua Diamantina- 
bairro Bom Sucesso 
comunicou que perdeu uma 
bolsa tipo poxete contendo 
sua Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e outros. 
Fato este ocorrido na tarde 
desta última quinta-feira, 
quando segundo a queixosa 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos IV 

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

Investigações 
A Polícia Civil de 

Imperatriz vem 
desenvolvendo várias 
investigações no sentido de 
desbaratar várias quadrilhas 
que vem atuando em 
Imperatriz. De acordo com o 

chefe de capturas Edilson 
Santos, as investigações 
estão sendo feitas de forma 
minuciosa. 

Zé Bonfin 
Até agora a imprensa de 

Imperatriz continua sem 
informações da transferência 
do comandante do crime 
organizado Zé Bonfin. O 
pistoleiro desembarcou na 
capital do estado na última 
quinta-feira e deverá vir 
depor em Imperatriz nos 
próximos dias.] 

Arrombamento 
Vicente de Souza 

Marinho, maranhense, 
casado, residente na Rua A, 
bairro Vila Nova esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que lárapios, 
visitaram sua residência e 
levaram vários objetos. De 
acordo com o queixoso, os 
elementos arrombaram a 
porta dos fundos da casa e 
retiraram uma TV açores 14 
polegadas, um aparelho 
som 3 em 1 e outros. Facu 
ocorrido na madrugada da 
última quinta-feira 

Arrombamento II 
Quem também teve sua 

casa arrombada foi a 
doméstica Tatiane 
Damasceno de Souza, 
maranhense, casada, 
residente na rua Piauí- Nova 
Imperatriz. A queixosa disse 
a reportagem que os 
elementos após entrarem na 
residência retiraram uma TV 
açores 16 polegadas e várias 
peças de roupa. 

Perda 
de documentos ^ 

Rivelino Gomes de Ara; ^ 
maranhense, solteiro, 26 
anos de idade, impressor de 
Off Set, residente na Rua 
Santa Rita, 789 - Bacuri - 
também compareceu na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua porta cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais. 
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