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Período de veraneio foi o mais 

tranqüilo dos últimos anos 

■ Aids 

Apra 

prepara 

campanha 

A Apra, juntamente com 
entidades governamentais e 
não governamentais ] )repara 
para 1° de dezembro a 
"ampanha de combate a 

. \ids. 
Os trabalhos fazem itark' 

da programação a ser 
desenvolvida no Dia Mundial 
de Combate a Aids que 
acontece simultanemente 
em todos as principais 
cidades do Brasil que aderem 
a cada ano a iniciativa. 

Em Imperatriz, além de 
várias instituições, este ano 
o. programa contará com o 
apoio direto dos meios de 
comunicação. 
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INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra   RS 1,10 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.10 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1.16 
Dólar Paralelo 
Venda RS 1,16 
Dólar Turismo 
Compra . R$1,12 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.12 
Duro (g) 
Venda R$ 11.28 
Poupança 
Rendimento — 1.07% 

Valor R$0.9108 
Salário Minimo 
Agosto   RS 120.00 
Salário Familia •k 
Valor RS 8.25 
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Os dados estão em um 
relatório das ocor rências do 3o 

Grupamento de Incêndio do 
Corpo de Bombeiro. 

O mapa discriminatório de 
ocorrências na praia do Cacau 
relativos aos anos de 96 e 97, 
mostra que o trabalho realizado 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal, Marinha, 50° Bis, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Associação de 
Barraqueiros, Cemar, Caema e 
Ibama, resultou na redução em 
637,5% os casos ocorridos na 
praia do Cacau inclusive com 
vítimas fatais. 

O trabalho de prevenção, este 
ano contou ainda com o grupo 
de universitários do curso de 
Biologia da Universidade 
Estadual do Maranhão, quando 
cerca de 30 alunos, a cada fim de 
semana de dividiam em grupos 
na distribuição de sacolas para 
que os banhistas recolhessem 
seus degetos.O projeto que teve 
início em setembro-contou ainda 
com o apoio do Sebrae e de 
várias empresas da cidade. 

Os incidentes conj vítimas 
fatais que em 96 foram 
registrados 12, em 97 apenas 03 
vieram a acontecer. Confira todo 

.-1 ação conjunta desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros e outras entidades, reduziu em 637,5% os casos na praia do Cacau o relatório na Página 1 -3 

M Informes Especiais 

No próximo sábado, o Yázigi oferecendo viagens para os 
estará realizando a primeira Estadosl nidos com tudo pago. 
etapa de avaliação parao prêmio Esta matéria e aindaa sessão 
Cidadão do Mundo.O objetivo, é de 1 lumore o Mercado Finaceiro 
motivar os alunos da instituição, na Página 1 -7 

■ Copão 

Times estão 

próximo da final 

As seleções de Porto Franco Lisboa e presidente da Amsul, 
e Açailândia estão próximos da organizador da competição, o 
grande final da Copa Maranhão Copão é "sucesso", 
do Sul. Tudo sobre o futebol na 

Segundo o prefeito de João Página 1-10 

■ Nacionais 

Dinheiro velho 

é desviado 

O Banco Central e o 
Ministério Público estão 
investigando o desvio de 
dinheiro que deveria ser 
queimado. Nos últimos dias, 

segundo investigações do BC, 
seis pessoas desviaram cerca de 
R$ 2 milhões em cédulas que 
deveriam ser incineradas. 
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Arrombadores aterrorizam 

população do Bacurí 
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Indiferentes a ação das policias, bandidos espalham pânico no Bacurí 

A ação dos arrombadores tido uma atenção especial das morador Joaquim Saraiva de 
policias; que apesar dos esforços 
não conseguem conter o 
vandalismo e bãndidagem. 

Na tarde de ontem, o 

está aterrorizando os 
moradores do bairro do Bacurí. 

Incluído na lista dos maiores 
da cidade, o bairro, tem sido 

Aquino denunciou que sua 
residência já foi arrombada por 
três vezes só este ano 
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Curso de mestrado 

acontece em Imperatriz 

Por meio de uma parceria 
entre o Ministério da Educação 
de Cuba e a Fniversidade 
Estadual do Maranhao. esta 
sendo realizado em Imperatriz 

um curso de mestrado para 120 
professores da l EMA. - 

Confira na coluna Rota 2000 
do jornalista'[hompsõn Mota na 
Página 1 -4 

PSB realiza 

encontro estadual 

O Partido Social Brasileiro vai Durante o 9° Encontro do O PSB quer indicar o nome 
discutirem Sao Luís sua posição PSB. serão defindos os nomes do vic( ^governador na chapa de 
em relação a eleição do ano que que disputarão cadeiras no Cafeteira para o proximo ano. 
vem. legislativo estadual e federal. Página 1-5 
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Roberto Ouveira 

O 

casamento e a 

via- crucis. 

Em uma acompanhamento a 
casais com problemas 
matrimoniais, tive o privilégio 
de constatar casos onde a 

i diferença de compatibilidade 
i de gênios é visível, e deixa claro 
| que uma situação não i>ensada, 
j levou os mesmos a um caminho 
I quase sem volta. Mais o que 
jmais lamentei, foi os casos 
j onde o homem ou a mulher tem 
ium certo destaque na 
isociedade, v que não pode 
jconlar com o apoio do 
jeompanheiro. Como um 
i médico já com uma certa idade 
i que casou-se com uma menina 
jsem exiieriência e sem 
j formação, ehoje isso st1 tornou 

um problema, ele não pode leva- 
la a quase nenhum lugar, pois a 
mesma não tem formação para 
tanto, em publico é um 
constrangimento, as pessoas 
IKTguntam até se a pobre coitada 
é babado filho dele, situação que 
deixa ambos em maus lençóis, o 
mesmo constatei com um 
promotor de justiça, onde ele 
pessoalmente mim confirmou 
que casou-se pela necessidade de 
ter uma itessoas em cãsa, e não 
por amor, mais infelizmente a 
esposa não tem nenhuma 
formação, o que faz com que o 
mesmo sinta vergonha de 
a) >aree( t em i niblio > dc > lad(»d< ia, 
o pior. ambos tem um filho. E 
para evitar este tipo de 
constrangimento que antes de 
casar, as pessoas tem que avaliar 
vários aspectos da vida a dois, 
inclusive a imagem deles diante 
m : .1.. .1 i> . ua mjv. iv vuuiv . i v ii^v iiiS.>u. 

Falando 

muito 

Com muito talento e com uma 
dinâmica incrível o pastor Jairo 
Saldanha de Oliveira dirigiu as 
Assembléias de Deus em 
Imperatriz por longos anos, 
sempre dando um exemplo de 
honestidade e simplicidade, 
Jubilado a alguns anos atrás, o 
Pastor vem sendo um dos nomes 
mais solicitados para proferir 
palestras, seminários e até 
congressos em t( xlo o estade) e até 
mesmo em outras ] artes do país. 
Recentemente ele conseguiu 
colecionai'váiiostítulos de cidadão 
que vem recebendo em várias 
cidades brasileiras, e por onde 
liassa, muitas homenagens lhe são 
prestadas. 

Uma mulher 

de fibra. 

9 9 

Pr. Jairo Saldanha de Oliveira. Palestrando 

Assim poderá ser classificada 
a comjxtente Dra. Maria Divina, 
que com muita com] xHência dirige 
o programa de agentes de saúde, 
e também as camiianhas de mult- 
vacinaçào. alem de representar a 
subsecretária em todos os seus 
programas. Com uma carisma 
único, o que lhe e peculiar, esta 
com| x tente i tn )tissi( mal e uma (Ias 
poucas que tem se doado em 
beneficio da saúde publica de 

Imperatriz. São por estas jx^ssoas 
que temos a cada dia a a certeza 
de estarmos crescendo, embora 
ainda com | )assos lentos. Parabéns 
a esta grande figura, e «ítimaamiga. 

Pesquisa 

Folheando como dc costume, 
o Jornal Capital na manhã de 
ontem, tive ágrata siiq iresa de vei- 
os dados de uma pesquisa 
realizada no bairro Bacuri, sobre 

controle de natalidade, e fiquei um 
tanto abismado com os números 
de filhos por famílias naquele 
bairro, o que apesar de próximo 
ao centro, é um bairro de [x-ssoas 
classe média baixa a baixa. Os 
I xsquisad» ires entrevistaram!P )9 
famílias, e deu ■ctaram qu e an ilx is 
tem entre trés a mais filhos, o que 
totalizou um numero de 12.4i:> 
crianças em idade escolar. O que 
é pior, eles não dispõem de 

condições dignas i «ira ter tantos 
filhos. A equipe da prefeitura, 
resj xinsável \ xda | x^squisa. fez no 
local um trabalho de 
planejamento familiar, para 
tentar reverter esse quadro que 
é gritante. A pesquisa apontou 
também quea maioria das mães 
do bairro, são menores de idãde, 
d que é mais lamentável, ixirent 
visível eiiicoú um idades de baixa 
renda. 
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APA Clü/I 

FORTALEZA 

BALSAS 

M EüSiu 

PALMA? 

PERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / lih30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dP/IRÊODd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

^P/jREODd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

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

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de^P/IREQDd . 

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

VJ 
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APAP.ECDA 

Reservas de vassagens 

721-5687 
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Praia do Cacau 
S- 

Órgãos fazem balanço das atividades na praia neste ano 

A infraestrutura montada pela Prefeitura Municipal foi um dos principais fatores do sucesso deste período de veraneio 

Côncavo & 

Convexo 

..i 

Conor Farias 

PT adia formação 
de comissão 

O Partido dos 
Trabalhadores de Joãô 
Lisboa adiou para o dia 14 
de dezembro a eleição para 
a comissão provisória da 
siçda naquele município. 

Secundo o partido ■ o 
motivo foi a falta de tempo 
para a mobilização de 
simpatizantes e filiados. 

A reunião antes previstas 
para acontecer no salão 
paroquial da igreja Matriz, 
deve ser transferido em 
nova data para-a câmara 
municipal. , 

Acusados vão 
a julgamento 

j No próximo dia 17. será 
aberta em João Lisboa mais 
um período de juplamento. 

Os julgamentos vão 
acontecer no salão do júri 
desembargador Nicolau 
Dino do fórum presidente 
José Sarney. 

Na oportunidade 
sentarão nos banco dos 
réus, Francisco Batista da. 
f onceiçãó Silva. Salomão 
Cury Rad Filho, Antonio 
Pereira da Silva e Fdimilson 
Fnoc Farias. ambos 
acusados de homicídio. ; 

De acordo com o artigo 
121, se forem condenados 
eles podem pegar de ()(> a 20 
anos de reclusão. 

I )os acusados, dois estão 
'presos, e os outros dois 
respondem processo ení 
liberdade 

Clima quente 
comercio frio 

{) a nv. A,. i;lX(í: ,1. 
juros, o que resultou no 
aumento do crédito para as 
compras a prazo, estão 
deixando o consumidor 
assustado. 

Os planos de pagamento 
em 10, 20 e até 26 vezes, já 
não convencem tão 
facilmente quem procura 
adquirir um 
eletrodoméstico por 
exemplo. 

Durante uma entrevista 
coletiva nesta quarta-feira, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso garantiu 
que tudo é uma estratégia 
para manter o real, ele só 
não soube explicar quando 
as taxas de juros devem éair 

Um natal 
sem presentes 

Como resultado do 

aumento das- taxas d< 
juros,muita gente podt 
perder o . tão sonhado 
presente de natal. 

Som. ■ televisores, 
geladeiras e outros inlcuidos 
na lista de quem quer dar e 
receber presente pode ficar 
de fora. 

Na tentativa de atrair o 
consumidor, os logistas que 
praticamente já haviam 
montado suas promoções de 
fim de ano, tiveram que 
reestudartudo. 

Na próxima semana, as 
grandes lojas da cidade já 
devenrestá publicando seus 
anúncios,com referência as 
taxas de juros. 

Novo horário 
nas repartições 

Os servidores públicos do 
município desde a última 
segunda-feira trabalham sob 
novo horário. 

O ■ funcionamento 
acontece apenas no horário 
de LLOÓhs ãs HLOOhs. O 
decreto de número 056/97 
que regulamentou o horário 
único foi sancionado no dia 
27 passado pelo prefeito 
Ildom Marques e entrou em 
vigor primeiro dia do mês 
etn Curso. 

Desvio de dinheiro 
Está sendo desviado o 

dinheiro ser retirado de 
circulação e queimado. O 
golpe pode. passar de dois 
milhões de reais. No Rio de 
Janeiro d esquema foi 
descobefta coín a prisão de 
um , ax.T funcionário' da 
empresa contratada pHc 
Banco Cêníral iiam queimar 
as notas velhas. 

D Operador de pá 
mecânica, Jarbas Corrêa, de 
.11 anos-, foi preso por 
policiais militares através do 
disque denúncia. Na casa 
dele, a Bobeia encontrou um 
revólver 28, leleíonecelular, 
Jornos, microondas, 
maquríias de lavar, aparelhos 
de , sóní e TV uma 
caipi nhónet e. Jarbas 
trabalhoir durante seis anos 
para a Imprensa Compact. 
encarregada de inciúerar ás 
notas rétirádas de 
circulação pelo o Banco 
Central. Ele confessou que 
o carõ, a casa e os 
elelrodôniéSticos foram 
comprados com o dinheiro 
que deveria ter sido 
qneirhado. Jarbas contava 
com a ajpda do seus pessoas. 
Juntos, eles desviaram mais 
de dois-milhões de reais. 

O período de veraneio na 
Praia do Cacau este ano 
apresentou resultados 
positivos, como mostra os 
números dos órgãos que 
fizeram a segurança no 
local. A infraestrutura 
montada pela Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, na 
praia, e apontada como um 
dos fatores de sucesso do 
verão deste ano. 

Colaboraram na 
organização do projeto da 
Praia do Cacau/97, os 
secretários Alair Chaves 
(da Indústria. Comércio e 
Serviços). Carlos Amorim 
(Saúde), Valdeci Ferreira 
(Esporte e Lazer), Jairo de 
Oliveira (Infraestrutura) e 
J o be rI o Soares, 
subsecretário de Governo. 

A prefeitura contou, 
ainda, com a. parceria da 
Marinha (Agência Fluvial 
de Imperatriz), 5()u 

Batalhão de Infantaria de 
Selva (50" Bis). Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar, 
Associação de Barraqueiros 
da Praia do Cacau, Centrais 
F1 étricas do Maranhão 
(Cemar), Companhia de 
Agua e Esgotos do 
Maranhão (Caem a) e 

Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis 
(1 bania). 

A Secretaria de 
Infraestrutura (Sinfra) 
trabalhou na construção de 
22 banheiros, foram 4 
baterias com oito banheiros 
em cada. Foram 
construídas, ainda barracas 
para administração (Polícia 
Militar, Secretarias de 
Saúde e Educação, íbama e 
outras). Foram instalados, 
também, orelhões 
telefônicos pela Telma 
(Te 1 e c o m u n i c aç õ e s d o 
Maranhão S/A). O sistema 
de rede elétrica foi 
instalado pela Cemar. 

O secretário Alair 
Chaves Miranda atribui o 
êxito obtido na praia 
devido a dois fatores 
primordiais: o 
investimento da 
Prefeitura Municipal e o 
apoio dos 
patrocinadores. "O 
sucesso do período de 
veraneio na Praia do 
Cacau deu-se pela 
disposição firme do 
Governo Ildon Marques 
em disciplinar a 

freqüência naquele 
logradouro para o bem 
estar das famílias 
imperatrizenses, assim 
como o apoio efetivo dos 
parceiros na 
implementação do 
projeto na praia este 
ano", afirmou. 

Limpe sua praia 
Em uma parceria com a 

Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema), a 
Prefeitura desenvolveu o 
projeto Limpe sua Fraia. 
Este projeto tinha como 
principais objetivos 
evidenciar a ação 
prejudicial da poluição das 
praias, orientar a população 
sobre os cuidados que se 
deve ter com o lixo e 
conscientizar as pessoas 
sobre a defesa e melhoria 
do meio-ambiente. 

O projeto teve início no 
dia 06 de setembro e foi 
efetivado com o apoio do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
ã Micro e Pequena Empresa 
(Sebrae). O transporte e 
alimentação dos estudantes 
ficou por conta da 
Prefeitura Municipal. Além 
destes, várias empresas da 
cidade patrocinaram este 

para este, numa ordem de 637,5%. 

Ocorrências em 1996 
Casos Julho .Agosto Setembro Outubro Total 
Afogamcnlo com 
\Tlimas fatais 

09 02 00 01 12 

Afogamcnlo com 
vitimas não falais 

04 00 00 00 04 

Mcndimenlo a 
feridos 

05 04 02 01 12 

Crianças Perdidas 06 03 03 01 13 
Desmaios 03 01 00 00 04 
Outros 04 01 01 08 14 
lotai 31 11 06 11 59 

Ocorrências em 1997 

Casos 
Vítimas de 
Afoganiento (fatal) 
Crianças Perdidas 
Coma Alcóolico 

Agosto 
01 

03 
01 

Vitma de Perfuração j 01 
f s uspe! ta de Arra i a) j 
lotai rOÔ 

Setembro 
00 

1)0 
00 
00 

00 

Outubro 
02 

00 

00 
00 

Total 
03 

03 

08 

Nítuma da Ocnrrrncia Ago Sr» Out Dez Total 
Assistencial 

Maior, paitunjiic socorro de 
enuagenoa c out/as 

02 02 00 - — 04 

Contra a Pessoa 

Aíycssào. tonatíva òc homicídio, 
violação ck- domicilio 

04 02 00 06 
C ontra o Patrimônio 

c, 
Roubo, negai saldai dcpc^is 

02 02 00 — — 04 

C ontra os Costumes/Paz 
Pública 

C ondula inconveniente, 
embriaguez, uhrage publico ao 
pudor 11 08 03 -- - 22 

C ontra a inentumídade 
pública 

I oxuais cntorpecuitcs 
- " "1 03 02 00 - — 05 

Diversos 
IX-sacalo 

02 00 00 - 02 

trabalho estudantil. 
O grupo de 

universitários do curso de 
Biologia da Uema (cerca de 
20 alunos) dividiu-se em 
equipes na praia e 
distribuíam sacos de lixo 
para que os freqüentadores 
do local recolhessem ali 
seus dejetos. Ao todo, 
foram entregues cerca de 
2.000 mil sacolas para lixo. 

O projeto, também, 
promoveu passeios de 
conscietizaçào e gincanas 
ecológicas com os 
banhistas. O estudante 
Marcelo Francisco da Silva 
foi um dos coordenadores 
do projeto pelo 
Departamento de Química e 
Biologia do Centro de 
Estudos Superiores de 
Imperatriz (Cesi), campus 
da Uema na cidade. 
Marcelo Francisco 
informou, ainda, que foram 
recolhidas amostras das 
águas do Rio Tocantins para 
que seja feita uma análise 
bacteriológica. Com isso, 
pretende-se verificar o nível 
de poluição do rio. 

Corpo de Bombeiros 
O comando do 3o 

Grupamento de Incêndio 
enviou uma cópia do Mapa 
Discriminatório de 
Ocorrências na Praia do 
Cacau, nos de 96 e 97. 

Comparando-se com o 
ano anterior houve uma 
diminuição significativa 
no número de acidentes e 
até mesmo de casos fatais 
(veja quadro abaixo). Para 
se ter uma idéia do clima 
de tranqüilidade na Praia 
do Cacau, o mês de 
setembro não chegou a 
registrar nenhuma 
ocorrência em todos os 
casos. 

Comparando-se o número 
total de ocorrências nos 
dois anos, pode-se observar 
que houve uma diminuição 
nos números de casos do 
ano passado para este, numa 
ordem de 627,5%. 

Polícia Militar 
O Comando do 3o BPM 

(Batalhão de Polícia Militar) 
emitiu um relatório de 
ocorrências naquele ponto 
de lazer da cidade. O 
documento aborda o 
período de 03 de agosto a 12 
de outubro do ano em curso. 

Tendo em vista o fluxo de 
pessoas na praia este ano, os 
números da PM são 
considerados aceitáveis 
para uma cidade do porte de 
Imperatriz. Na verdade, as 
ocorrências foram poucas se 
for observado que em 
alguns meses não foi 
registrado nenhum 
incidente. 

O relatório abarca 
ocorrências de várias 
naturezas: assistencial, 
contra a pessoa, contra o 
patrimônio, contra os 
costumes e outras (veja 
quadro). 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito imoortantp nas rplarA^c   j 

resente no Imposto de Renda. O nosso Deoartamento He VpnHac pc+ó ò J_Pregíldos e empregadores. 
i ., f Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários aue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Mestrado 
Através de um convênio 

entre o Ministério da 
Educação de Cuba e üema - 
Universidade Estadual do 
Maranhão,, está sendo 
realizado aqui em Imperatriz 
o curso dc Mestrado para 120 
Professores somente da 
Ilema. Segundo a Professora 
Lira Telma, Diretora da 
Uema, o curso de Mestrado é 
inédito em nossa cidade. O 

mestre Roberto Bayedor phd 
em filosofia que veio de Cuba 
especialmente para ministrar o 
curso, disse estar 
impressionado com o nível dos 
professores , o objetivo da 
implantação deste curso é o 
aferfeiçoamento dos mestres 
da Uema em nossa cidade, o 
curso terá a duração de dois 
anos. Os professores da Uema 
estão eufóricos corp esta 
grande oportunidade, de 
concluirem o curso de 
mestrado sem sair da cidade. 

FHC 
O Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso 
vai colocar quente no 
Congresso Nacional até o final 
do ano, para que os 
parlamentares votem com 
urgência as reformas que o 
País precisa para sair do 
marasmo que se encontra. 
Fernando Henrique está 
culpando os partidos de 
esquerda cie propelaslinarem. 
as matérias de interesse do 
governo, por outro lado as 
esqueédas se defendem 
dizendo que o bloco governista 
contem setenta por cento de 

todo o congresso nacional, a 
polêmica está instalada, resta 
saber quem na realidade está 
prejudicando a votação das 
reformas administrativas. Ou 
será que alguns parlamentares 
estão aguardando aquele velho 
e tradicional refrão, é dando 
que se recebe, é verdade  

Jomar Fernandes 
Ao contrario do que 

anunciamos, o Presidente do 
Diretório Municipal do PT 
Jomar Ferandes, já anuncia a 
possibilidade do seu partido 
apoiar a candidatura do 
Senador Epitacio Cafeteira, 
para o Governo do Estado do 
Maranhão no ano que vem. 
Jomar Fernandes que 
concoreu na última eleição 
liara Prefeito de Imperatriz, 
quando na oportunidade 
apresentou uma ótima 
per for mace, chegando 
inclusive a passar no número 
de votos do ex governador 
José de Ribamar Fiquem1, 
agora confirma sua 
candidatura a Deputado 
Estadual, observação, Jomar 
será o único candidato do PT 
em nossa região, o que 

facilitará sem dúvida alguma 
sua eleição. 

Madeira 
O Deputado Federal 

Sebastião Madeira por ocasião 
da coletiva, onde anunciou o 
relátório conclusivo da policia 
federal, quanto ao episódio de 
que ele teria contratado um 
pistoliero para matar o 
Prefeito lldon Marques ficou 
embaraçado ao tentar 
resposder algumas perguntas 
dos jornalistas presentes, hoje 
Madeira tem que se aprimorar 
com relação aos seus 
discursos, que ontem eram de 
oposição e a partir de agora 
muda para defender o grupo 
de Roseana Sarney, que vem 
aí com força maxima para 
tentar a reeleição. O Depuatdo 
fica confuso, querendo 
encontrar palavras que 
justifiquem a sua medida em 
passar a integrar o sistema 
governistas. na maioria das 
vezes o discurso de oposição 
é bem melhor, já na situiaçáo 
as palavras mudam, assim 
como mudou a postura política 
do Deputado Sebastião 
Madeira. 

Entrelinhas 

Didi Cardoso o Gerente de programação da Rádio 
Capital AM está sempre levando diversão ao povo das 
localidades vizenhas a Imperatriz, dia Iode Novembro 
estará promovendo em Bom Lugar uma grande noite de 
forò, com a batuta de Levy c banda, o Município de João 
Lisboa e lugares vizinhos estão convidados. O foró vai 
até o sol raiar. 

| C) programa Alvorada Sertaneja apresentado pelo 
comunicar Badinho, vera a cada dia aumenando a sua 
audiência, apesar de contarmos com mais programa do 
mesmo estilo apresentado por Amaral Reis, na novata 
TVT, que retrasmite a programação da CNT. o programa 
do Badinho vai ao ar de segunda a sexta de seis as sete 
da manhã, pela TV Capital canal 5, Rede Keeord de 
Televisão 

A Copa Mirante Maranhão do Sul esta se preparando 
para ser um dos grandes eventos esportivos de nossa 
região, contará com a partia fiação de times do Maranhão, 
Tocantins e Pará, e contará com o patrocínio do 
empresário José Raimundo do Donúngão da Sorte. O 
inicio tio campeonato contará com a participação esfiecial 
do Moto Clube de São Luis, que jogará contra ti time do 
Guarani, ataual campeão da competição. 

Novos Servidores participam de seminário amanhã 

Evento acontece no Ginásio de Esportes da Sedei, a partir das 18 horas 

Prefeitura doa materiais c 

didáticos às escolas carentes 

A entrega de kits esportivos e materiais didáditicos 

será feita na próxima segunda-feira (10) 

O seminário "Imperatriz e 
seus novos servidores", 
que estava previsto para 
iniciar às 14 horas, terá início 
quatro horas mais tarde: às 
18h, com o Coral da 
Assembléia de Deus, seguido 
da palavra do prefeito lldon 
Marques, às 18blü. A 
mudança de horário tem por 
objetivo dar maior 
comodidade aos mais de mil 
servidores aprovados e 
classificados em Concurso 
Público realizado pela 
Universidade Estadual do 
Maranhão. 

O seminário vai marcar o 
início da carreira profissional 
desses servidores. O 
Concurso Público da 
Prefeitura de. Imperatriz 
aconteceu no dia 21 de 
setembro. A administração 
pública irá reuni-los para um 
primeiro contato, nesta sexta- 
feira, dia 7 de novembro, no 
Ginásio de Esportes da Sedei 
(Secretaria dos Esportes e do 
l^izer), devendo convocá-los 
ainda em novembro. 

O seminário levará ao 
conhecimento dos novos 
funcionários um pouco do que 
é administração municipal. Os 
concursados receberão uma 

apostila sobre os direitos e 
deveres do funcionário 
público e deverão, ainda, 
preencher um cadastro com 
dados pessoais e endereço, o 
que facilitará o trabalho da 
Prefeitura na hora da 
convocação. 

Seguindo a programação, 
após o Coral da Assembléia 
de Deus e a fala do prefeito 
lldon Marques, às 18h30, a 
juiza presidente da Junta de 
Conciliação e Julgamento de 
Imperatriz. Ilka Esdras Silva 
Araújo, ministrará a palestra 
Concurso: democratização de 
cargos públicos e problemas 
decorrentes de contratos 
trabalhistas ilegais por entes 
públicos. 

Depois da palestra da juiza, 
às 19h, será a vez do 
secretário de Estado da 
Administração, Luciano 
Moreira, falar sobre O 
servidor dentro da nova visão 
da administração pública. O 
novo servidor também saberá 
com funciona A máquina 
administrativa do município 
de Imperatriz, a partir das 
19h40, em palestra que será 
proferida pelo secretário 
municipal da Administração, 
José Moura. 

Ainda consta da 
programação, a palestra 
Imperatriz ontem e hoje. pelo 
secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches, que falará 
a partir das 20ht5. Antes, às 
2()bl(), haverá auto- 
apresentaçào de todos os 
secretários municipais aos 
novos servidores. 

Por último, às 2()h4(). mais 
uma palestra será proferida. 
Desta vez, pelo procurador 
geral de Justiça. Jamil de 
Miranda Gedeon Neto, que 
falará com respeito A 
legalidade que o Ministério 
Público exige. O evento, que 
eslava previsto para terminar 
às 17h20, se estenderá agora 
até às 21h2(), instante em que 
será encerrado pelo prefeito 
lldon Marques. 

Os aprovados e 
classificados no Concurso 
Público Municipal devem ser 
chamados até a primeira 
quinzena de novembro, 
segundo informações do 
secretário municipal da 
Administração, José Moura. 
Os nomes dos concursados 
foram publicados no Diário 
Oficial do Estado no último 
dia 24 de outubro. 

O prefeito lldon Marques 
foi homenageado no final da 
tarde de terça-feira (04), por 
um grupo de crianças que 
fazem parte de uma escola de 
reforço pertencente ao 
Movimento das Comissões de 
Luta (MCL). 

Alem de cantar, as crianças, 
juntamente eom algumas 
mães que as aeomeanbavam, 
aproveitaram para pedir ao 
prefeito uma série de 
máleriais escolares como: 

lápis, borracha, caderno, 
apontador e giz. que irá ajudá- 
las no cumprimento das tarefas 
escolares, visto que a 
escolhinha, como é chamda 
por todos, não tem condições 
de st1 manter apenas com a 
ajuda da comunidade. 

Os alunos aproveitaram 
também para reivindicar uni kit 
esportivo composto de botas, 
calção e camisetas, visto que 
futuramente serão formados os 
times de futebol, São eles- 

Tiradentes Esporte Clube 
(Parque São José) e São 
Paulino (Baeuri). 

O prefeito lldon Marques, 
que na hora pediu o 
levantamento do número de 
materiais a serem doados, 
prometeu fazer a entrega de 
todos os podidos 
reivindicados na próxima 
segunda-feira (10). quando as 
mães irão até a Prefeitura para 
buscá-los. 

O MCL. segundo a dona dc 
casa Edite da Silva Oliveira, é 
um movimento comunitário 
independente c autônomo, 
que existe nos bairros 
carentes da cidade com o 
objetivo dc organizar, ajudar 
c conscientizar os jovens, 
principaliuéntc. rio que diz 
respei :■, f.W", eum e ao uso 
de drogas, impedindo-os que 
entrem contato com esse 
mundo. 
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PSB realiza encontro estadual 

Durante o 9 Encontro Estadual, o PSB vai confirmar apoio ao nome de Cafeteira na disputa eleitoral do ano que vem 

Já está tudo pronto para a 
realização do 9° Encontro 
Estadual do Partido Socialista 
Brasileiro-PSB. O evento será 
realizado nos dias 08 e 09 do 
corrente mês na Asuma- 
Associação dos Servidores da 
Universidade Estadual do 
Maranhão ( UEMA ), 
localizada no bairro Olho 
dágua em São Luis. 

O Presidente da sigla no 
maranhão, Lula Almeida, 
acrescentou .que estará 
viajando em uma caravana que 
sai de Imperatriz na sexta- 
feira a noite com destino a 
capital do Estado. 

Durante o encontro, os 
mais de 42 delegados do PSB, 
irão discutir sobre o processo 
eleitoral do ano que vem. O 
pari ido quer na oportunidade, 
indicar um nome que deve. 
segundo o próprio PSB, 
compor uma chapa com ó 
senador Epitácio Cafeteira 
para concorrer com Roseana 
Sarney na eleição de 98. 

Segundo o presidente 
estadual do Partido Socialista 

Brasileiro, advogado Lula 
Almeida, o encontro também 
vai analizar os nomes que 
deverão sair como 
postulantes a cadeiras no 
legislativo estadual e federal. 
Lula Almeida, ainda nãi 
informou a imprensa se 
pretende lançar-sè candidato 
a no ano que vem, sua 
preocupação maior, pelos 
menos é o que tem deixado 
transparecer, é com a 
unificação do partido e com a 
candidatura de Cafeteira. 

0 PSB, defende a 
formação de uma aliança 
entre as esquerdas num apoio 
ao ex-governador, o que para 
a sigla, fortaleceria o bloco 
oposicionista, tendo Cafeteira 
como cabeça de chapa. 

Uma aliança entre todos os 
partidos de esquerda do 
estado em torno do nome de 
Cafeteira, se distancia cada 
vez, já que partidos como o 
PT, não admite nem mesmo 
discutir o assunto. 

As divergências 
ideológicas dentro do Partido 

dos Trabalhadores com 
relação ao pleito doano que 
vem, ainda geram muita 
confusão, isto porque 
enquanto,uns defendem uma 
aliança que venha a apoiar o 
senador, outros lançam o 
nome do vice-prefeito de São 
Luís, Domingos Dutra como 
candidato. 

As divergências internas 
no PT, segundo analistas 
políticos, colocam em risco a 
eleição de Jomar Fernandes 
para deputado estadual, a 
explicação ê que o Partido dos 
Trabalhadores pode não 
atingir o coeficiente eleitoral, 
e, embora Jomar tenha uma 
grande votação, o que 
seguramente acontecerá, não 
seria eleito. 

Enquanto isso. o PSB, 
além de se estruturar para 
garantir representação no 
legislativo, se torna mais 
flexível na discussão da 
formação de uma aliança de 
sustentação a uma chapa que 
venha a enfrentar a família 
Sarney. 
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Aumento da taxa de juros pode prejudicar as vendas de natal 

Com o crédito mais caro. o consumidor que já vinha desconfiado, passa a agir com mais precaução 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

■b 

Horário ■■■■ 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 xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 
20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 
Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Como o crédito mais caro, o 
consumidor, que já andava 
desconfiado, pode ficar longe 
das lojas neste natal. A 
indústria e o comércio temem 
uma nova queda em consumo. 
Na indústria, juro mais alto 
significa menos encomendas e 
diminuição no ritmo de 
produção, medita que1 atinge o 
crescimento da economia 
brasileira este ano. 

Os setores de 
eletrodomésticos e 
automóveis são os mais 
sensíveis. Mas Federação das 
Indústria espera que o reajuste 
da taxa de juros seja 
passageiros. Os lojistas, que já 
nao apostavam nas vendas do 
Natal, receberam mais um 

desestímulo. Com o aumento 
dos juros, grandes lojas estão 
reavaliando as encomenda. Vão 
tentar vender o que têm na 
estoque. E a esperança é de 
que, pêlo menos, as vagas de 
emprego temporário sejam 
mantidas. 

Para o consumidor, aumento 
nos juros significa, também, 
aumento nas prestações do 
crediário. Ontem, a situação do 
comércio de São Paulo ainda 
estava indefinida. A partir de 
segunda-feira a previsão é de 
comprar o prazo vai ficar mais 
caro. O fogão que custa 300 
reais à vista, hoje em doze 
meses sair por 429 reais e 36 
centavos. Com a nova taxa de 
juros, o preço a vista é o 

mesmo, mas no crediário o 
fogão vai subir, ao mínimo, para 
465,36, números que, na 
matemática dos lojista, 
significam inadimplência? 
~ Complicado para quem 
vende, perigoso para quem 
compra. O certo, garantem os 
economista, é evitar as 
compras à prazo e torcer para 
a turbulência passar. 

As Bolsas de valores do Rio 
e de São Paulo reagiram bem 
ás medidas lançadas pelo Banco 
Central. Apesar de alguns 
analistas pensarem que a alta 
dos juros provocaria uma saída 
em massa, o Pregão da Bolsa 
do Rio abriu em alta ontem. No 
início da tarde, o índice era 
positivo, de 1,13%.. 

Dinheiro que o Banco Central 

manda queimar é desviado 

Segundo a instituição, o último desvio, seis apenas se 

apossaram de R$ 2 milhões 

Está sendo desviado o 
dinheiro ser retirado de 
circulação e queimado. O 
golpe pode passar de dois 
milhões de reais. No Rio de 
Janeiro o esquema foi 
descoberta com a prisão de 
um ax-funcionário da 
empresa contratada pelo 
Banco C entrai para queimar 
as notas velhas. 

O operador de pá 
mecânica, Jarbas Corrêa, 
de 31 anos, foi preso por 
policiais militares através 
do disque denúncia. Na casa 
dele, a Polícia encontrou um 

revólver 38, telefone celular, 
fornos microondas, maquinas 
de lavar, aparelhos de som e 
TV uma caminhonete. Jarbas 
trabalhou durante seis anos 
para a imprensa Compact, 
encarregada de incinerar as 
notas retiradas de circulação 
pelo o Banco Central. Ele 
confessou que o caro, a casa 
e os eletrodomésticos foram 
comprados com o dinheiro 
que deveria ter sido 
queimado. Jarbas contava 
com a ajuda de seis pessoas. 
Juntos, eles desviaram mais 
de dois milhões de reais! 

O promotor Paulo 
Rangel está participando 
das investigações. Ele 
acredita que esta é apenas 
a ponta de um esquema. 

O Banco Central formou 
uma comissão para 
acompanhar os trabalhos 
do Ministério Público. 
Segundo o BC, a empresa 
contrata faz a manutenção 
dos fornos onde as notas 
são queimadas e apenas os 
funcionários dela são 
autorizados a manusear as 
notas que vão ser 
destruídas. 

Hospital Santa Maria 

• CIUçm ■ fWve:723-7^S 

O pioneiro da saúde imperatrízense 
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Programa legal 
A irreverente Regina 

Case, continua dando um 
banho com o seu Programa 
Legal, na Rede Globo. Os 
temas apresentados | )ok- ela 
são muito interessantes e a 
forma como são mostrados 
deixam os participantes e o 
telespectador à vontade. A 
Regina Case é mesmo do 
povão e isto fica claro cada vez 
que seu programa vai ao ar. 
Todos os "Brasis" aparecem 
da forma mais inusitada 
possível do jeito que a gente 

gosta de ver. Para quem se liga 
em adquirir cultura mostrada de 
maneira simples e verdadeira, o 
Programa I xgal é uma boa opção." 

Comunidade em alta 
A Rádio Comunidade FM está 

com um programação boa 
atualmente. Já em fase definitiva 
no ar. a Emissora da Vila Nova 
está dando oportunidade para 
quem gosta de músicas e 
conversas ligadas a Igreja 
Católica durante todo o dia. É 
claro que lá não toca apenas 
hinos e fala de religião, mas esta 
é a base da Comunidade, que 

1 

m 

m 

íííí;-:-.-; 
: : 

51 

li 

pertence à Igreja. Os locutores 
que ouvimos no 100,9, são 
bastante dedicados. A maioria é 
iniciante, o que no entanto, não 
tira a qualidade dos programas. 
Eu pessoalmente espero que a 
Rádio Comunidade conquiste 
logo e de vez o seu espaço em 
Imperatriz. 

Apareceu! 
Quem ontem esteve dando o 

ar da graça foi o Frederico Luís, 
que há algum tempo estava 
sumido do meio. Mas, como diz o 
ditado, quem é vivo sempre 
aparece e no caso do Fred, foi uma 
ótima surpresa a visita que ele nos 
fez. Aliás, eu não sei nem se foi 
apenas uma visita ou se é este um 
retorno ao SistemaTucanu's. A 
verdade é que nem tive tempo 
I)ara perguntar. Mas seja como for, 
valeu ter visto novamente esse 
simpático e bom profissional que 

o Frederico Luís. 
Cidade em alerta 
E que o Orlando Menezes 

(foto) está dé volta à TV 
Imperatrizense com o 
Programa Cadade Alerta na 
TV Capital. As nossas 
manhãs, desde a última 
segunda-feira já não são mais 
as mesmas, porque o homem 
voltou com força total e quem 
for bandido que se cuide, pois 
ele não dá mole não. O 
Orlando é uma figura bastante 
querida na cidade, e segundo 
os próprios telefonemas que 
ele vem recebendo 
comprovam, estava fazendo 
muita falta e chegou na hora 
certa para comandar este 
horário. O Orlando Menenzes 
é sempre bem vindo e o 
desejamos muita sorte daqui 
l)ara frente. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

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

Leão 

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

Tf 
Touro 

O paralelo de Vènus com 
Plulào 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 Aquário 

Câncer 
rH) 

Virgem 
rri 

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. 

Escorpião Capricórnio 

Mia caj >acida( le de (raball u > 
esta sendo reforçada por Plutão, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

ü 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. 

XWA 
XVVN 

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

g Peixes 

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

Canal 
4 

DE TV- VHF/UHF - IMPERATRIZ 

TV 

CRC Canal 
5 

^ TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

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;30Esporle Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafil Vídeo Music 
15:00 Programa II 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:301"aixa Nobre do 
Fsi%rt e 
22:3(1 Cino 3' af 
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 - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2a 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 sga 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 (Serie) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 ló Soares Onzee Meia 
011 i li .rietI dn 'sff! 
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. 

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 Shuralo 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Fulsal - 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 Shuralo 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíact) 
19:35 Na Rota do Crime 
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 Swal 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 CNTJornal (com Unia 
Richers) 
20; 15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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JORNAL CAPITAL 

Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Coquetel 

'.Raüda J(amos está ultimando as providências para o coquetel de 

relançamento do Jornal Capital que acontece na próxima semana, na 

'Fizzaria Z^epelin. 'Vários nomes dos meios comercial, empresariale social 

estão sendo contactadospara prestigiar o evento. Durante a semana, 

daremos mais detalhes. 

11 

tfiaiüía liamos 

se preparando 

para assumir 

ojornat 

Capitai 

sucursal de 

idçaüândia na 

próxima 

semana 

Homenagem 

Tste coíunista ê a empresaria Jane Oíiveira já estão com quase todos os 

nomes do grupo de senhoras que serão homenageadas no próximo dia 29 

com o troféu íXíufheres em Destaque, onde a renda do evento serã 

destinada ao abrigo dos velhos Lar1}'rei Daniel 

Cirurgia 

Depois de uma muito bem sucedida cirurgia com o Dr. José Luís (from 

[Recife-DE), já circula entre nós, com uma silhueta de causar inveja, a 

beba senhora Ílibdinora 'Meio. 

Parabéns * 

Continua recebendo parabéns a elegante senhora 'Jabiana Cvíurta (Sup. 

Afiança)pela passagem de seu aniversário ocorrido na última segunda- 

feira, dia 03/11. 

De Realce 

* A líÇádio CiuSeJlMestá com uma programação nota 10, 24 fwras no ar... 

* Já e grande o número de [ojas que se preparam para o natal e atrair mais cliente... 

* Continua a promoção na Intergrifes: calças de várias as marcas a partir de 50,00. 

Aproveite... 

* Dia 09, às 16:J0Ít acontece o bingo beneficente em frente ao colégio Isbaeí Cafeteira. A 

renda é em prol dos for mandos-97. Participe... 

* 'Hp próximo dia 14 no 2001 Disco Show lançamento do jornal evangélico Conhecer, dos 
colegas Jane Vasconcelos, Osmar Júnior eSorapa Luiz a... 

* Muito simpático o casal'JJcardo eLicéfia, da Simasa... 

* Três minutos de leitura e amanhã eu voltò... 

Í|* ÍÍÍÍSSSS ísísí-Í:.:.;. 
ilil; 

I 

i 

Dr. Douglas Comes (Pres. da Unimed Açailãndia). Dr. José Laís (Círurgiã 
Plástico from Recife-PE). I ildinora Melo (Assistente Social da C\ RD) 

ao 

m 

m 

l 
.s- 

A elegante Rita Silveira, durante o curso de etiqueta. 

Quem gabe, sabe 

Convite 

Já circula em minha mesa o convite do confrade amigos Jonas 'Ribeiro 

para a festa de 10 anos de Colunismo Social, que acontece no prófimo dia 

15, no Salão éfgbre do Juçara Clube, onde o mesmo estará homenageando 

20 empresários e 10 senhoras da sociedade com o 'Troféu Águas do 

Tocantins, durante um elegante coquetel jantar, jfao resta dúvidas que 

será um sucesso. UVlercg pelo convite. 

Zeppelin 

Seu final de semana começa em grande estilo. O Zeppelin apresenta nesta 

sepçta feira o talento de Lena Qareia, voz, viola e o melhor da 2ví'DB. 

í\[p sábado o embalo fica por conta da 'Via Lateral, como Jamaica Dance, 

as mal picantes batidas da dance music e reggae irn ditam a pita da 

'Via Lateral em uma noite de agito. 

Com direito a uma linda camiseta. Confira. 

De see unda a spxta 

Apresentação: 

Pela Rádio 

Capital AM 

CuiVipAdRE 

Programa: Brasil Sertanejo 

Chico 

Velho 



J WJXIN^J., 

Capital 

Social 

Linda Veloso 

Çofimí (fat/iecen 

• ivmc\ c)i\cl^ ^xpc\c\ii\^o pc~\ro o inatv^t^m^So 

(Ic^i \<pc:unei \fo) do 3oriAol C-onKeoe^/ esto trobalUo 

esto sojacIo o0i\orc|oclo potf todo t\ ^ecjiõo "üoecuxtiiAo 

poi'1 se.^ uino proposto oompleto oborcIcAi \clo tenAos 

polítieos/ soeiois Je e-eoi\on\ieos. ir^eró ivin [omol 

voltciclo potAo os evoiApélieos. C ^ lonçonAento 

ocouteoeró iao dia "í A ele i-vovemb^o os i9l\30 no 

u vto yV^o^io ^ IoteI ■ (P no eoiiAOiAdo deste n Votutlnoy 

c^s projissioi \( i!' • C ' sinor j)lw xio^ Soi^oyo .Ll\Í2,ca e 

J1í\ne Voseonoelos. c)lvcarcle(n. 

I 
i 

1 mm 

1 

As L>e-Iís-si-mos loiros pue sempre embele^om nosso 

coluno. Sao os damos ízdeueo Sou?a e C\raço 

(dbirojoro. Aonjirom o cKarme 

A-oontecerti no próximo dlo 29 de novembro ote 

i 0/ de de^embroy ca pri11\eiro T^esto dos 

/vlunicípios em «dmperotrí?. 

C? evento aconteceró no Porque de (exposições 

J_-OL\renço Vieira da Silvo'/ alem dos barrocos do 

yVlunicípio/ estarão expondo as colônias cjue 

residem opivi iao eity/ onde irão ojerecer os 

pratos típicos de coda recjião/ costumes e etc. 

/\)a oportunidade A^oi aco>\tecer. tainL>e»>a o 

escoll\íA do Tvoinbo. 

Anta o vamos op uordar mais esto cj rotAcje 

promoção do SiiAclicotõ Rural no pessoa cio Sr. 

ó.-e I. Ventura. 
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O cantor e compositor Zeca "Tocantins/ cjue estarçy se 

a p rc s e i Ata ia cl o n o TçA E» SR/ 9 7 

1 

i 
I 

% t 

il 

P reje i to a- :~j o ca o Lisboa/ Sãlvio Pino em um bate papo 

muito .curioso com o Prancisco Brasil. Son|ira 

Beleea em dose dupla. As amipas Skirlene e , i 

yMorlene botavam a converso enA cliãs'e jorom 

cl içadas pela colunista ' . .J 

âeWfmàm 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes) ^ 723-3394 

• ■ • • • rv 

é barato 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro i 

Fone: (098) 738-4194 
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Prêmio 
Cidadão 

O YÁZIGI 
International de 
Imperatriz realizará neste 
próximo dia 08 de 
Novembro de 1997 
(amanhã), a partir das 
15h30 hs, a primeira 
etapa de avaliação para o 
Prêmio Cidadão do 
Mundo, com o tema 
Cidadania Global. 

Prêmio 
Cidadão II 

O Prêmio Cidadão do 
Mundo leva em si, um dos 
objetivos mais 
importantes do nosso 
trabalho: o de contribuir 
com nossos alunos, na 
formação de cidadãos do 
mundo, capacitados a agir 
e interagir na atualidade 
deste nosso mundo sem 
fronteiras. 

O vencedor 
O* vencedor deste 

prêmio, não estará 
mostrando apenas que é 
atualizado com as 
questões Globais, que 
ditam os rumos da 
humanidade neste fim de 
século, como também 
estará se juntando aos 
jovens dc todo o País, 
representando nossa 
Cidade para o Mundo. 

CMT 
O Conselho Municipal 

do Trabalho (CMT), 
presidido pelo secretário 
do Desenvolvimento 
Rural, Marcos Rodrigues, 
esta realizando um 
treinamento visando a 

Francisco do Valle 

capacitação dos 
conselheiros e agentes 
municipais do trabalho. 

O treinamento, que faz 
parte do Programa Viva 
Produção, teve início no 
último segunda-feira (03) e 
se encerrará no próximo 
dia 14, tendo, portanto a 
duração de duas semanas. 
Até a última terça-feira (04), 
todas as atividades foram 
realizadas na sede da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(ACII), mas desde de 
ontem, acontecerão na sede 
do Sebrae. 

Grupos 
Segundo o professor da 

Universidade Estadual do 
Maranhão, Carlos Alberto 
Araújo, um dos monitores 
de treinamento, participam 
do evento, dois grupos do 
Conselho que desenvolvem 
tarefas em conjunto. Esses 
grupos são: os 
conselheiros, que 
formulam diretrizes e 
elegem as prioridades do 
Programa de Geração de 
Emprego e Renda do 
Município, e os agentes, 
que irão operar na área de 
assentamento técnico, e 
elaboração de projetos de 
financiamento de atividades 
produtivas (implantação <• 
modernização). 

O treinamento também 
está sendo ministrado pelo 
professor Francisco Alves 
Silva, também da Uema. 

Importante 
Os participantes irão 

receber instrução e 
formação na área de 

planejamento, elaboração e 
análise de projetos e 
organização empresarial. 
Durante o treinamento 
também será realizado um 
trabalho de diagnóstico 
social e econômico do 
município, e planos 
municipais de geração de 
emprego e renda. 

"Com esse tipo de 
treinamento, poderemos 
dar apoio ao pequeno 
agricultor e micro 
empresário facilitando, 
dessa forma, a criação de 
novos empregos", declarou 
o secretário Marcos 
Rodrigues. 

TCI 
O programa Domingo 

Alegre vem recebendo o 
apoio direto da empresa de 
Transportes Coletivos 
Imperatriz. Os alunos são 
conduzidos do pátio da 
escola até as dependências 
do BIC- Balneário Iate 
Clube e o mesmo 
procedimento é feito no 
final do Programa. Este 
acordo foi firmado pelo 
presidente do Sistema 
Tucanu's de Comunicação - 
Conor Pires de Farias e o 
diretor geral da TCI 
Ronaldo Braga. 

mm 

Os 
Na frente 
colégios dos 

municípios recém criados 
estão dando um banho nos 
colégios de Imperatriz. A 
última vítima foi o Princesa 
Isabel (Setor Rodoviário) 
que não resistiu a pressão 
dos alunos de uma escola 
da vizinha cidade de Edson 
Lobão. 

Deu na Imprensa 

Em média, as famílias do Bacuri (bairro próximo 
do Centro de Imperatriz) três filhos- aponta o relatório 
de Planejamento Familiar, do programa Bacuri Eu 
Acredito! , da Prefeitura de Imperatriz. Foram 
entrevistados 3.609 pessoas e o total de filhos é de 
12.413. Na ponta do lápis, a média é de 3,44 filhos 
por famüia. O prefeito Ildon Marques de Souza, define 
o levantamento como "um banco de dados altamente 
profissional e competente"., Foi o prefeito municipal 

quem entregou os certificados de participação aos agentes que fizeram parte 
do programa. A intenção é mapear toda a cidade, levando-o para outros 
bairros. Deu no programa Cidade Agora. 
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O que é que o poder não faz... risos...!!!! 

Ondas Curtas 

Virgem que riqueza II 

Com fronteiras ou sem fronteiras? 

Imperatriz ou Cameleira? 

É os projetos do Paraíba!! 

Paraíba e sua trupe! 

Hoje é mais um dia... 

Vamos fechar as portas para os pára-quedistas 

Apa 98. 

HCC gente nossa! 

Virgem que riqueza III 

A Vânia continua cada vez mais exigente... 

Até para cortar o cabelo da rapaziada tem que ser... 

Na base da requisição. Virgem que grandeza... 

Como as coisas mudaram tão rápido. 

Formigão! Só na base da requisição! 

E o Méssias, será que passará pelo mesmo processo? 
/ / 
E Madeira...E Madeira... 

Amor com sinceridade. 

E por falar em Madeira, 

A cada dia ele acha os olhos verdes da governadora... 

Mais sinceros. Este é o Madeira que ninguém conhecia! 

Bom dia... 

Dinheiro 

não traz 

felicidade 

Mas quando 

acaba, leva... 

Q « $ 0 

w 

Oi FantatN minhas 

Mm i Sondo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Chunasscpáto 

Vaqueiro 

- m-, : 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

br. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 

Análises Clinicas, Microbiologia. Rotina Completa, Cilopaiologia. Dosagens Hormonais. Teste de j 

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

Especiais 

Machado Neto 

YÁziqí reaLíza 

avaIíaçÃo para o "Prêmío 

CídAdÃo do IMuNdo" 

O Yázigi Internacional de Imperatriz vai realizar no próximo 
sábado, 8. e'm sua sede na rua Maranhão. 826 - Mercadinho, a 
primeira etapa de avaliação para o "Prêmio Cidadão do Mundo", 
com o tema "Cidadania (ilobal", A avaliação, detina-se a todos 
os alunos da instituição e estará sendo realizada a partir das 
IShs. No final, o vencedor ganhará uma viagem aos Estados 
l 'nidos. 

ObjETÍVOS 

A direção do Yázigi ressalta que o "Prêmio Cidadão do 
Mundo, leva em si. um dos objetivos mais importantes do nosso 
trabalho: o de contribuir com nossos alunos, na formação de 
cidadãos d» mundo, capacitados a agir e interagir na atualidade 
deste nosso mundo sem fronteiras". 

PnojETANdo A cidAdE 

"O vencedor deste prêmio, não estará mostrando apenas que 
ê atualizado com as questões Globais, que ditam os rumos da 
humanidade neste fim de século, como também estará se- 
juntando aos jovens de todo o Pais, representando nossa Cidade 

ra o Mundo", destaca no final a direção do Yázigi Internacional 
ue Imperatriz. 

Fátíma LopES 

Cm registro especial para a jovem Fátima Lopes da Silva, 
que está aniversariando e recebe todo o carinho dos familiares 
e dos amigos, incluindo este colunista. 

Ela aihversaria hoje mas a comemoração será no sábado, na 
residência do irmão, Raimundo 1 x>pes da Silva e cunhada Claudia 
Sanches, representantes da Gazela Mercantil e Folha de São 
Paulo, entre outras publicações de peso. 

Tim-tim. 

x-r v.'.:. 
■ 

DESTAQUE ESPECIAL ■ Urologista e também 
especializado em Medicina do Trabalho, o Dr. Gilson 
Otávio Soe ir o Casa nova, é sem dúvida um dos 
profissionais mais requisitados na área médica tocantina: 
na parte da manhã, ele atende no Hospital Santa Tereza; 
das 11b ao meio-dia, na Associação Médica: e á tarde, 
na Med Center (721-1096), entre outras casas de saúde. 
Na foto de Moreira Silva, o Dr. Gilson recebe em seu 
consultório o atleta infantil Wesley Pereira de Brito, do 
Marwel, para mais uma bateria de exames, dentro do 
trabalho que ele se propôs realizar em benefício da 
primeira escolinha de futebol de Imperatriz, da qual ele 
é um dos sócios especiais. Vale o registro. 

Mercado- 

financeiro- 

PoupANÇA 

Hoje   1.15% 

Amanha    1 16% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

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

UrPí (MunícípaI) 

Novembro/97....   R$ 09 11 

UfR (EsTAdUAl) 

Novembro/97,...  RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97 ..  RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo        RS 1.16 

* Turismo    RS 1 12 

* Comercial      RS 1.10 

Cotações de 05 11.97 

Ouro 

O grama no Fechamento da BM&F do dia 05.1 1.97 

RS    11 28 

SaLárío Mínimo 

Novembro/97....  RS 120.00 

SaLárío FamíLía 

OutLibro/97   RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Humor 

O detetive particular.presta contas à 

cliente: 

- De acordo com suas instruções, segui 

seu marido na véspera de Natal. Primeiro, 

ele comprou presentes, depois foi a um 

restaurante, três bares, quatro danceterias 

e, por fim, para um motel... 

- Ordinário! E o que ele estava fazendo 

em todos esses lugares? 

- Não tenho muita certeza, mas acho 

que eie estava seguindo a senhoraüi 

(Playboy/nov/92) 

Aníversaríantes 

ACM 

Se você está naiversariando hoje receba 

os parabéns da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, 
marmitex e aquela saborosa feijoada aos 
sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina com 

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

Ação catóLíca 

Comcmora-se hoje, 6, o Dia da Ação Católica. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

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

FREdERÍCO LUÍZ 

Um alô especial também hoje para o companheiro Frederico 
Luiz. 

Ele estava dando "uni tempo" para reflexão e teve que 
retornar ás pressas a este jornal para solucionar problemas 
surgidos na área de computação, e, naturalmente, contribuir 
com sua competência jornalística no setor da editoria, 
atualmente tão bem conduzida por Josafá Ramalho, Francisco 
do Valle e Raimundo Primeiro. 

Vale o registro. 

FolhA dA Amazônia 

lançado em sete.bro, o jornal "Folha da Amazônia", estará 
novamente nas bancas a partir do próximo domingo, 9. 

A informação foi passada ao colunista na noite da última terça- 
feira, 4, pelo vice-presidente de Operações, Costa Neto. 

Ele que, de posse.de mais uma edição do seu jornal, estará 
viajando com destino a Brasília, onde manterá contatos 
comerciais e estará entrevistando parlamentares da região 
tocantina com acento no Congresso Nacional. 

Sucesso, companheiro. 

ífftf 

1 

ilêi 

Filha do boa praça José.Antonio (diretor da Sinóa), a cativanyte 
Poollyanna Santos de Oliveira (foto), aniversariou na última 
terça-feira e continua recebendo mimos dos familiares e dos 
amigos. Vale o registro com os parabéns do Marwel. 

Certificado da 

University of London 

O seu inglês reconhecido 

no mundo inteiro 

Inscrições até 09/11/97 no Yázigi 

CURSO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES - ELE AC 

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DO BRASIL PARA OBETR O 
CERTIFICADO DE INGLÊS QUE É RECONHECIDO POR 
CONSULADOS, EMPRESAS MULTINACIONAIS, 
UNIVERSIDADES E ESCOLAS DO MI INDO INTEIRO. 

O YÁZIGI DE IMPERATRIZ PROMOVE CURSO PARA 
PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DA 
UNIVERSIDADE DE LONDRES, SENDO A ÚNICA 
INSTI IUIÇÃO. DE ENSINO DO BRASIL CREDENCIADA A 
APIJCARO EXAME DE PROFICIÊNCIA 

O CERTIFICADO É INDISPENSÁVEL PARA ESTÁGIOS, 
BOLSAS DE ESTUDO, EMPREGOS, CURSOS DE 
GRA1 )UAÇÁ() NO EXTERK )R. 

- CURSO I )E 06 MESES COM MATERIAL GRÁTIS 
- Al 11 AS I )E 90 MINI ' TOSÁS SEGlJNDA-FEIRAS 
- HORÁRIO DE 12:00 ÀS LEIO HS 
-INÍCIO EM 10/11/97 
.- VALOR DE 402,00 DIVIDIDOS EM 6 PARCELAS DE R$ 

67,00,   

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
 V 

Rua Simplício Moreira, 

. 1478, Centro. Cx. Postal. 
*/ Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 oco ec qm don 

xrtsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' . ' l. 
Imperatnz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

UPlOMCL 

Materiais par 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 

" Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, ( brurgias, \ aciivaçõcs, Exames 

I .aboralorias c Atonclimcnto á propriedade rurais 

José Lopes do Gênio Morío dos Santos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

, Médico Veterinário Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0109 CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Apra lança campanha contra a Aids 

Com o tema "Criança com Aids. O Brasil dá um 

abraço" a Apra realiza em Io de dezembro o dia 

mundial de combate a Aids 

A Apra juntamente com 
outras entidades, que são: Coas, 
Sempre Vida, Amigos da Vida, 
Programa DST Município, 
Hemomar, Comunidade Missão 
Jovem, Agi, Corpo de 
Bombeiros, Policia Militar, 50 
Bis, Conselho Tutelar, Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Imperatriz, Sub- Secretaria 
Estadual da Saúde, Secretaria 
Municipal da Educação, Sul> 
Secretaria Estadual da Educação, 
Paes, Umes, Associação Medica, 
Centro Educacional Amaral 
Raposo. Corrim, Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, FNS. Rotary Clube 
de Imperatriz, Rotary Clube do 
Tocantins, Rotary Clube 
Entroncamento, TV, Jornal e 
Rádio Capital, TV CRC, TV 
Difusora, Casada Amizade, Sec. 
Promoção Social, UFMA, 
UEMA, Etc. Órgãos convidados, 
participarão da Campanha do Dia 
Mundial de Luta contra a Aids. 
Em Imperatriz, o evento 
acontecerá na praça de Fátima 
com apresentações de Teatro, 
Música, Dança, Coral e uma 
dezena de outras atrações. Cada 
instituição contará com seu 
próprio sland e apresentarão 
atrações a parte, como: 
Distribuição gratuita de Sorvete, 
Pipoca, Café, Balinha, Suco, 
Refrigerantes, Água, Gincana, 
Medir a Pressão, Painel Sobre 
DSTIXAIDSe Balões. 

Este ano a Campanha contras 
a Aids de Imperatriz, deverá 
contar com atrações extra praça. 
No decorrer do evento serão 

realizadas palestras nos bairros, 
equipes que irão atuar no trem 
da Companhia Vale do Rio Doce, 
no trecho que compreende 
entre imperatriz e Açailandia. 
Também serão convocadas 
várias escolas Pae a participar de 
gincanas educativas e angariar 
remédios, roupas e alimentos 
para serem doados para vinte 
pessoas que vivem com Aids em 
Imperatriz, que inclusive essas 
pessoas são acompanhadas pelo 
grupo Sempre Vida. 

No Dia Mundial, serão 
desenvolvidas ações na praça, 
como: Apresentação de Coral, 

1 eatro, Música, Capoeira, 
Soltura de Balões, e outros. 

A equipe do projeto Alerta 
atuarão em cinco cidades de 
região Tocantina e duas outras 
cidades do Estado do Pará. 

A previsão, é de que no Dia 
Mundial de l^ita contra a Aids, 
sejam realizados Trinta Mil 
contatos com Pessoas de todas 
as idades. 

A preocupação este Ano, é 
esclarecer a População sobre os 
riscos de contaminação pelo 
vírus da Aids. 

A realidade da Aids na região 
tocantina é cruel: A OMS- 
Organização Mundial de Saúde, 
divulgou uma estimativa de um 
total de 20.400 pessoas 
contaminadas com o vírus IIIV. 

Sérgio Neres, Profissionais da impressa valorizam o 
trabalho da Apra 

COOPERATIVA DF. MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELA 
^^ SERRA PELADA -FARÁ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A COOMIGASP - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada 
por seu Presidente SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA, esclarece a 
seus associados que a Diretoria eleita no pleito de 21 de maio do corrente ano 
encontra-se no pleno exercício do mandato. 

Esclarece, ainda, que : 

1 - A liminar concedida em 15.09.97, pelo Desembargador CALISTRADO ALVES 
DE MATTOS, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reitegrando na direção da 
COOMIGASP a Diretoria anterior foi pelo mesmo Desembargador REVOGADA 
no dia 24.10.97; 

2 - Não foram ainda julgados os-03 (três) últimos recursos interpostos pela Caixa 
Econômica Federal no Processo de Execução que a COOMIGASP move contra a 
mesma. Não há, portanto, qualquer dinheiro para sair de imediato que beneficie a 
Cooperativa ou seus associados; 

3 - Não há nenhuma assembléia convocada pela Diretoria atual da COOMIGASP 
ou por seus associados, de acordo com as normas estatuárias. 

4 - Os boatos é rumores existentes, em, desacordo com esta nota de 

esclarecimento, não passam de desespero e desonestidade de alguns poucos 
derrotados. 

SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA 

Presidente da COOMIGASP 

ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool, convoca os funcionários abaixo relacionados a 
comparecerem ao seu escritório e (ou) retornar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena 
de ser demitido, conforme Ari. 482 Letra I do Decreto Lei N0 5452 da CLT- Consolidação das 
Dás Trabalhistas. 

f. 
s 

• 3. 

!*' 
[s. 
6. 

\f~ 
\ 

I ^ 
i iq. 

11. 

I* 

i W 
r 15. 

l/f: 
17 

\ÍS 
/?. 
2ú 
SL 
tt. 
23. 
S4~ 
25 
26. 
27 
SS. 
Vf. 
30. 

\'31. 

33. 
34.~ 
35. 
36. 
37. 
SS 
31. 

i 40. L  

ADBMm") X JS SANTOS DF SÒUZÃ 
ALFRFDODÃ LUZCOLI .1 IO 

AKTONÍO CARLOS DA SILVA 
ANTONIÓ M \RCn_SC DÃSII.VA _ 

' iVNTÜNIÓ PAULO CARNEIRO 

6301 

ANTONTO P.AUJ .O DA SILVA 
"ÃNTòNiÚ RIBEIRO ROCHA 

7 7 228/(Kd-MA 
"89898,■D(dC\LV 
-2^(DU010-MA 
■70944;!''14 -VIA 
39533/U04-MA 

4038 ~ 53870AXI8-MA 

5980 
6264_ 
0370 
4827 

—I 

.ANTOMIO SANTOS DL SOl iSA 
ARNALDO DE MELO SOUSA _ 
BENERVAI, DOS REIS 
C/vRLOS AUOt ISTO SILVA FjA OAMA _ 
Cl.K()NLlvR PERFl R-A DONASÇIMHN7!^ 
DAVI AÍÃÊS DE FRív'ít.'VS  
DF.UíDETTl DA C'ONCEj',"-V ) FERREIRA 
1:4 IRCKSON DA SIÍAA NT^TES" 
DOM FM Í'K:JS QUARF S NTADOS SANTOS 
EDMTLSON CIUJRA LOPI - S 
I-:r>Kfi]..SON KFIS RAÍvfOS 
EDMILSÓN SILVA~SOÍíSÀ 

_FRANCDÇFILtE DH OLIVEIRA SANTOS " 
"í-RANCISÇO DÁS CHAGAS O SE VA 
" kranciscóDt: jksus cavãíãoxntê" 
FRÁNCisCO DOS SÃõfOS 
FR AiNCISmJOSÉ ALVES DÊfíAttRÕs" 
FRAlNCUrn LIM' ) D(0S_SANTOS 

'iTvÃNCISCO PEREIRA DE 3A _ 
GERMANO "ALVES DOS SANTOS 
GIDEQN DA SiLVÃSA 
JAIRO BARBOSA SAIU ANA 
jeãnnes sales'silva"" 

61_17 
5721 

"ó262 
59 lÃ 
61.3 3 
6289 
4 S16 
6039 
5937 
5988 
5933 
6094 

"44£L 
' 6 í 62 
j6033_ 
6374 
6311 
6328 
6286 
5092 
0565 
m\" 
63b7_ 
6314 

14730/006-MA   1 

5 3 397/001 -MA 
-J 

92625/01Í-MA 
69009001-MA 
98 569'004-MA 
S(S375i'0i5-DT"' 
08L»654XNA'L\ 

Í 58; Í;0:ÃÊ\ " 
62924'OOX-.\L\ 
7362Í./fi21;_PA 
40145,-bÒT-LlÃ " 
07534/01 ü-M A 
OU 39026-PA 
11170.1113-,V1A 
29737'016-PI 
36871/OI3-MA 
313 78/007-P.V 
~47372/ü07-MA A 

,27071/013-MA 
1]075TO9-MA" 
94161/047-RIA 
17840/009-MA 
75656/011 -MT 

J(.)AO .VvlORlM OR AN JURA 
TOO BATISTA SOUSA AíLi.fú 
JOÃO DH SOUSA C.AR VAUÍO 
JÕÃÕÜL} NASCIMENTQ 

JOÃO DOS SAN |T>S SOUSA 

6355 
U7.3_ 
6247_ 
6132 

JOSÉ CARLOS DA SILVA NÊRES 
.JÇ/SÉDAf-ÓNtddÇÃC) 
JOSfYDE RIBAMAR B DÊ ÕLIVmi^A 

6223 
6069 
1061 

32224/Q07-MA 

J_I t.uT/bTõÃÃA 
OO747-'O01-TÓ 
08 745/010-MA 
40 li 7/íX.d-MA 
15170/Oôó-MA 
64745TOS-MA 
8.3136/009-1 jí-' 

JOSÉ nOMINGOS SOUSA DH JESUS 
JOSÉ HETJF: ÍQ1 .'1 ■; (' ÃR VAI. HO SANTOS 
JC>SL JORGE BARROS 
JÒsn MÁ! A DA SILVA 

6317 27096/013-MA _ 
61.08 48632,•007-MÃ" 
6308 60889T)D9-pT~ 
579! 
5905 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
4S_ 
49 
5C. 
St. 
52 
52. 
54. 
35. 

157." 
'52. 
59 i  

; 60. 
61. 
62. 

■ 63 
64. 

JOSÉ KDTON ALVES I.X)S SANTOS 
lOSÉ RTfA DA Síí V A 

KOI JRÍCL FSDO .ARJvT "S 
-ioSKRflR BARROS DE SOUSA 
jpSKK-ÍIR Ml .VA 1 )A COSTA7 

JOSÍAS CiõiMHS DE S0125A 
jrvTNAL FERREIRA llÃTx 
TOS PEREIRA DA SILVA 

"ívL\NC)LL FLR16EIRA SOTJ2Ã " 

7Õ587AM>7-MA 
' 6S57l MÃl-FÃ 

6126 11504.0(K>-]vlA 
55<>3 49295,'f>11 -MA 

i 0o5 o3 899. i íü I -MA 
3042 TOTOCiQ-MA 
6192 20861''011-MÃ" 

MOISES MAR TJNS DA OJN1 LA 
MANOEL ROZETTOLÍMA 
MARIA IDHMUNDADE S PEREIRA" 
ODAIR DOS SANTOS TIRA 
PEDRO DE JESUS 
PEDRO RÒPRÍÇ^ES CHAVKS 
RAIMLTírO DÈÕDÃTO DOS Sy\NTOS 

1517 12567/009-Pi" 
6373 34532/001-MA 
0130 61894/637-MA 
6312 80483/001-MA 
6030 76785a)] 2-M A 
6191 06651/012-AL 
6401 19932/023-PA 
.5014 47093/004-MA 

65 
66. 

RAIMUNJX) NONATO DA CONOEICÃÓ 
RAIMI.íNDÒ NONATO SILVA PINTO 
KAIMI 'NDO VASCONCELOS DOS REIS 
REGUTALDO F R AN Cl S C o" C~ S,:\ UTOS 
SEBASTIÃO DA SIT.VA NERES 
_TEO]X)KO FERREIRA DÃSHVÃ-- 

"VAI .17BCY \TEffiA_  
VAL 5 "lIR D A" SIJ.. V A SOI ÍSA 

6103 
" 2756 
6127 
"3728 
6279 
63J_3 
2903 
60e>S 
1272 

_29538/OOó-MA 
03470/456-MA 
9IS72TO67ZÃ' 
1789Ò/ÕÕ9-L1A 
5O655,'00IT(A 
imAmí-MA 
76711 'OOS-MA 
3 5690/001-MA 
03880/Ó02-MA 

67. WALluN RBEIRQDE MOURA " 
62. V\m.S(:)N FERREIRA 
&.■ ZAC.-XRLASjküDRIÜl,:ES N/LAK i LN5 
70. ZAIKAjN CFOMHS CHAWS 

6368 
_6294 
6309 
61 it 
6123 
6027 

21788/00!-MA 
69921'001-MA 
95741/018-PA 
73853/001 -MA 

_;M_252/0ULMÃ 
46885/019-PA 

Csporle c nci Ccipilcil 

a na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

üialera - Reniison Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

Neste domingo o 

Escola Costa e Silva 
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Nesta 2o segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL.J 

amos fechar as porteiras 

PARA OS PAR A-QÜEDISTAS Elll 98 VãmOS ÚSK 

AP A S* c>3 valor a nossa gente 
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Recurso será julgado na próxima terça-feir 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Convocados 
Na terça feira (4) as 15 

horas na Sede da CBF no 
Rio de Janeiro, Zagallo 
convocou os jogadores que 
atuam no Brasil para o 
amistoso do dia 11 de 
novembro em Brasília. 

Goleiros 
Carlos Germano 
Taffarell 
Laterais 
Cafu 
Zé Maria 
Zé Roberto 
Júnior 
Zagueiros 
Aldair 
André Cruz 
Júnior Baiano 
Gonçalves 
Apoiadores 
Mauro Silva 
Flávio Conceição 
Emerson 
Doriva 
Rodrigo 
Zinho 
Atacantes 
Rivaldo 
Donizete 
Dodô 
Muller 

João 
Lisboa 

Jogará amistosamente 
no próximo sábado as 16 
horas, no estádio 
Cafeteirão diante do time 

do Ajuventus, onde 
acontecerá a entrega de 
faixas para o campeão 
Imperatrizense de 97.0 
Técnico Isnard Antonio, 
disse que este amistoso 
serve para dar ritmo aos 
seus jogadores que treinam 
visando o difícil jogo do dia 
2;! em Porto Franco com o 
time local. 

L/F 
Somente na terça feira ( 

11 ), irá dar um parecer 
sobre o recurso que foi 
impetrado pelo time do 
Marília, dizendo que o 
Ajuventus jogou 
irregularmente na final. 

O Presidente da Junta 
Couraça disse que irá 
consultar a Federação e 
que na próxima reunião 
tudo será definido. 

^ Edmundo 
Técnico da Seleção 

Brasileira de PTitebol, 
Mário Jorge Lobo Zagallo 
não atendeu os inúmeros 
apelos crônica esportiva 
Carioca e deixou o atacante 
Edmundo do Vasco da 
Gama, fora da convocação 
para o jogo com País de 
Gales (mi Brasília dia 11 de 
novembro. 

Zagallo não comentou 
os motivos, mas tudo leva 
a crer que foi porque o 
jogador do Vasco agrediu o 
goleiro do River Plate da 
Argentina com uma 
cotovelada, no jogo da 
Super Copa. 

Guarani 
Começa os treinos 

visando a participação na 
Copa Mirante que está 
prevista para sr iniciada no 
dia 15 do corrente. O 
Guarani é o atual campeão 

-da Copa e joga com o Moto 
Clube de São Luis jogo 
amistoso fazendo a 
abertura oficial da 
competição. Batatinha está 
contactando com vários 
jogadores para compor o 
elenco, ü Guarani virá com 
força total . 

Copão 
Após os jogos do final de 

semana, a classificação é a 
seguinte; 

Chave "E " 
1) Porto Franco - 6 

pontos 
2) João Lisboa - 4 pontos 
3) Tocantinópolis - 1 

ponto 
Chave "D 44 

1) Açailândia - 6 pontos 
2) Estreito - 3 pontos 
3) Balsas - 0 ponto 

Brasileirão 
Todos os jogos da última 

rodada foram antecipados 
para sábado 8/11 

confira: 
Guarani x Vasco 
Flamengo x União 
Botafogo x Portuguesa 
Fluminense x Grêmio 
Sport x Palmeiras 
Goiás x Corinthians 
São Paulo x Paraná 
Santos x Cruzeiro 
Inter x Bragantino 
Criciúma x Atlético PR 
Coritiba x América RN 
Atlético MG x Vitória 
Bahia x Juventude 

Sampaio 
Joga domingo em 

Franca SP, com o time do 
Francana valendo pelo 
quadrangular final do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão. 

Além do Sampaio estão 
no quadrangular; Tupi de 
Minas, Francana e Juventus 
de São Paulo. 

Os jogos serão 
disputados no sistema de 
ida e volta. 

Liga Imperatrizense de Futebol fez reunião com dirigentes 

Aconteceu na terça feira ( 4 
), na Liga Imperatrizense de 
Futebol, a tradicional reunião 
com os dirigentes do futebol 
amador da primeira divisão, 
onde vários assuntos foram 
colocados em pauta. O principal 
assunto foi a entrega do recurso 
do Marília, alegando que vários 
jogadores do time do Ajuventus 
jogaram a final irregularmente. 
No documento o presidente do 
time Pereira diz que vários 
jogadores estão com registro de 
profissionais na FMF,e o jogo 
terá que ser anulado .porque o 
regulamento do campeonato 
amador não permite jogadores 
profissionais^) presidente da 
Liga, Artur Moura dos Santos ( 
Couraça) .disseque irá analisar 
cuidadosamente o recurso eque 
na próxima reunião terça feira 
dia 11 de novembro irá dar o 
parecer final. Ele não quis 
revelar nada, mas disse que irá 
consultar a FMF para então 
passar alguma explicação. 

O dirigente do Ajuventus 
.Mauro afirmou que os 
jogadores do seu time estão 
todos liberados para jogar no 
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futebol amador e que não teme 
o recurso do Marília que 
pretende anular o jogo da final, 
quando o time conseguiu a 
conquista do título.Com a 
entrada do recurso dó Marília na 
Liga Imperatrizense, o futebol 
de Imperatriz, mais uma vez 
passa a ser o principal 
comentário nos meios 

Marília quer outro jogo 
esportivos.Alguns torcedores 
do Marília apostam na 
realização de unia outra partida 
para a decisão do título do 
campeonato amador da primeira 
divisão. 

Torcedores, jogadores e 
dirigentes do Ajuventus estão 
confiantes que não haverá outro 
jogo, pois os jogadores que 

atuaram no Tocanli 
Imperatriz, no campe 
maranhense deste ano, 
todos em condições de j 
futebol amador. 

A decisão de quem 
com o título, sairá na reui 
terça feira as 20 horas n; 
da Liga Imperatrizen 
Futebol. 

Copão Maranhão do Sul 

Porto Franco e 

Açailândia próximos da fine 

O presidente da Amsul, 
prefeito de João Lisboa Sálvio 
Dino, elogia a competição que 
está sendo disputados na 
Região do Maranhão. Dino 
disse a reportagem do Jornal 
Capital, que apesar- das 
inúmeras dificuldades porque 
passam os Municípios, todos 
estão empenhados em na 
competição que está sendo um 
sucesso dentro das 
expectativas. 

Somente seus times estão 
disputando as semi finais. João 
Lisboa. Açailândia, Porto 
Franco, Estreito 
.'Tocantinópolis e Balsas. 

Chave "E " 
1) Porto Franco - 6 pontos 
2) João Lisboa- 4 pontos 
3) Tocantinópolis -1 ponto 
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Próximos jogos 
9/11 Domingo 
Tocantinópolis x 

Franco 
23/11-Domingo 
Porto Franco x João 
Chave "D " 
1) Açailandia- 6 pon 
2) Estreito-3 ponto; 
3) Balsas - 0 ponto 
Tóximos jogos 

9/11 Domingo 

Sálvio Dino diz que Copão é um sucesso 

Balsasx Estn ilu 
23/11 Domingo 
Açailandia x Balsas 
Os times de Porto Fn 

Açailandia precisam d( 
simples vitória para chej. 
a final do Copão deste an 

Os jogos do final de se 
estãei senelo aguarelaelo; 
muita expectativa. 

Zagalo não convoca Edmund 

Júnior do Palmeiras foi a surpresa da convocação 

O técnico ela Seleção 
Brasileira, Mário Jorge Leibo não 
cemvocou e) melhor je)gaelor elo 
futebol brasileiro na atualielaele e 
artilheuro do campeonato com 24 
gols, Edmundo elo Vasce) ela* 
Gama. 

Zagallo não ex|áicou e) me)tivo 
ela não convocação ele» atacante', 
mas tuelo leva a crer que- e) motivo 
feri a certovelada que apliceru no 
goleiro ele) Rive-r Plate1, Burge>s. 

O jogadem ner mesmo elia ela 

convocação de1 Zagallo , atuou 
peJo Vasco no jogo com o Atlético 
Mineiro, que1 o time Carioca 
venceu pedo placar 2x0. 
Eelmunelo não marcou e mostrou 
dentre) de campo que sentiu 
bastante1 a nãe) convocaçào.Os 
je)gade)reis convocados para er 
amistose» ele) elia 11 ele novembro 
eun Brasília cerni País ele1 Gales, 
são os seguintes: 

Goleiros 
Carios Germane) (Vasco) 

Taffarei (Atlétice) MG) 
Laterais 
Cafu (Roma) 
Zé Maria (Parma) 
Ze'1 Roberto (Real Maelriel) 
Júnior (Palmeiras) 
Zagueiros 
Aldair (Roma) 
Anelré Cruz ( Milan) 
Júnior Baiano (Flamengo) 
Gemçalve1* (Botafogo) 
Apoiadores 
Mauro Silva (Ia Coruna) 

Flávio Conceiçãe) (L 

Eme-rsern (BayeT) 
Doriva (Atlétice) M( 
Denílseyi (São Pauli 
Ijeonarele) (Milan) 
Roelrigo (Portugue; 
Zinhe) (Palmeiras) 
Al; cantes 
Riva!do (Barcedona 
Donize te (Corinthií 
Doelô (Sáe) Paulo) 
Muller (Santos) 

e Jornal Capital 721 

Assine 2506 
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Refrigerador 
R$ 499,00/7 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 

37 50 

"X 
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Cônsul^ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 107,60 
18 PECAS 

NA COIWIPRA M ^ 
QUALQUER PRQQUTO ViOnSUI^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
24ION6 NICK 

Condicionador de ar 10.000 BTU's 
R$ 669,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

50,30 

OU 1+4 CHEQUES DE 144,20 

Cônsul^ 

J 

09 PECAS 

Miicro Computador 
R$ 1.599,00/7 vista ou 
1+9 Mensais de 
( Cheques) 

COMPAd 
PRESARIO 

' Monitor 15" 
' Proc. Pentium 133 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB 
' Sync DRAM 16 MB 
' Memória Expansivel até 128 MB 
'Modem 33,6/14,4K bps 
' CD ROM 8X 

204 95 

OU 1+3 CHEQUES DER^ 417,6S 06 PECAS 

■c/c/efa Barra Circular 
^ ,.5 164,00/7 vista ou 

1+11 Mensais de 

18. 50 

f\ 
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, TV 14" Cores 
' RS 269,00/7 vista ou 
I 1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 35,35 

I I 
I I 

15 PECAS I | 19 95 

Ventilador 
R$ 23,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

2 

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

60 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 4,95 

T-v. MallorY 

."1 I Ot/i+4 CHEQUES DE R$ 58,00 
| L    

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
* TV iVHF.UHF e CABO 
" Entradas de Áudio e Vídeo 18 PECAS 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

| Conjunto de som 4X1 
■ RS 419,00/7 »7>//7 OU 

1+23 Mensais de 

TOSHIBA 

* AM -FM 
* Memórias p/ 32 emisoras 
* Controle remoto 
* Relógio digital 
* Duplo deck 
*TimerON/OFF 

28 PECAS 

Estante de aço 
R$ 36,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

, * 6 Prateleiras 

4. 00 

I I 

isl 
31 50 

/' 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 90,30 

mmm. 

(£afaicíd*zde 
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18 PECA 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

I dejrn 

OÍ/i+4 CHEQUES DE R$ 7,75 30 PECAS 

Ofertas válidas até 08/11/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as loias 
nperatriz. Piano Carnet 24X (1+23), e 12X (1+11) juros de 6% a.m. Plano cheque 5X 

(1+4 )juros de 3,9 % a.m, 4X (1+3) juros de 3% a.m. Plano Computador em cheques 
4X (1+3) juros de 3% a.m,, 10X (1+9) juros de 6% a.m, Plano com ou sem entrada, pgtos,, 

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

Internet: http:!/ www.liliani.com.br 
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Arrombadores atacam no Bacuri 

Comerciante teve sua casa arrombada pela terceira vez somente este ano 

Joaquim Saraiva do 
Aqui no, maranhense, 
casado, residente na rua 
Maranhão- bairro Bacuri 
esteve na redação do JC para 
comunicar que sua 
residência foi visitada por 
elementos desocupados por 
três vezes somente este ano. 

O comerciante indignado 
com a ação dos marginais 
disse a reportagem que 
mesmo com a presença da 
Polícia os marginais 
continuam agindo de uma 
forma audaciosa. De acordo 
com a vítima a última 
investida dos elementos foi 
na tarde desta última terça-, 
feira quando o queixoso se 
encontrava no trabalho 
juntamente com a esposa. "O 
meu comercio fica a dua^ 
quadras da minha 
residência, e quando eu saio 

i 

.... 

Arroinh-idores e íissnlúmtes desafiam o policiamento 
ontensivo e preventivo 

para o trabalho ê o meus 
filhos saem para o colégio, os 
marginais aproveitam para 
levar o que pouco me resta" 
lamentou o 
comerciante.Para o Joaquim 
Saraiva, os elementos que 
praticaram o arrombamento 
em sua residência na última 
terça-feira, tem as mesmas 
caracteristicas dos 
arrombadores anteriores. 
Além de levar um aparelho 
de TV Philips 14 pojegadas a 
cores, os elementos levaram 
também um vídeo cassete e 
várias peças de roupa. 

Jóàquim acrecentou ainda 
que o arrombamento 
ocorreu entre IbhOO e IbhdO 
hora^. segundo informou a 
reportagem, sua esposa teria 
•viido da residência por volta 
14h4r), retornando a casa por 
voltadas 17híj0 horas. 

Trânsito continua violento 

O desorganizado trânsito de Imperatriz preocupa as autoridades 

É assustador o número de 
acidentes registrados nas 
principais ruas de Imperatriz. A 
falta de uma sinalização perfeita 
vem causando transtornos aos 
condutores de veículos que 
trafegavam diariamente nas 
ruase avenidas. 

Na maioria das vezes os 
acidentes registrados são de 
pura negligência por parte dos 
condutores. A bebida e a 
direção perigosa praticada por 
estes elementos ê alvo de 
preocupação para os motoristas 
que dirigem dentro das normas 
do trânsito. 

Recentimente um caminhão 
■ madeireiro de cor azul, e placas 
não anotadas, atropelou e 
matou três pessoas na 
Babaçulàndia. De acordo com 
testemunhas do brutal 
acidente, o condutor do 
caminhão vinha fazendo zig-zag 
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Direção perigosa sempre acaba em -tragédia 

na Avenida - em seguida 
arrastou por vários metros a 
motoTitan- conr cinza que era 
conduzida pelo taxista Selenit. 
A vítima segundo o que foi 
apurado pela reportagem 
desenvolvia nas horas de folga 
o trabalho de mototaxista. 

Com a chegada do serviço 
de moto-taxis em Imperatriz o 
trânsito de Imperatriz passou a 
ficar bagunçado. Mototaxistas, 
em muitas das vezes 
conduzindo passageiros fazem 
ultrapassagens arriscadas, 
colocando em risco a vida do 
passageiro e do próprio 
condutor, além de complicar a 
vida de quem trafega 
normalmente. Todas essas 
observações estão sendo feitas 
pelas autoridades do trânsito, 
que pretendem nos próximos 
dias tomar atitudes que venham 
melhorar o trafego no Centro 
de Imperâtri. 

Melo não aceita "corporativismo" 

Comandante interino do 3° BPM irá apurar minunciosamente as denúncias 

Ainda repercute bastante a 
confusão armada pelo soldado 
da PM Paulo Rogério da Silva e 

■Silva, na tarde do último sábado 
contra o patrulheiro Edgilsom 
A Polícia Rodoviária Federal 
realizava na oportunidade a 
"Operação Finados" no dia 
02.11.97 na BR 010, Km 220 ás 
13h00. De acordo com o que foi 
apurado pela reportagem tudo 
transcorria normalmente 
quando derrepente apareceu o 
soldado Rogério, conduzindo a 
motocicleta Honda Pitam placa 
HOY 7035 - Imperatriz. 

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 [tarada 
obrigatória para fiscalização. 

De acordo com o BO da 
PFR. o soldado não usava 
capacete, conforme impõe a 
Legislação 4 de 
Trânsito.Aborréçido o soldado 
teria acelerado bruscamente o 

, seu veículo, furando o bloqueio 

de cones, sem atender a ordem 
de parada efetuada das 
repetidas vezes pelo PRF 
Fdegilson e em seguida [tela 
PRF Tereza que quase fora 
atropelada, bem como outros 
usuários que cruzavam a 
pista.Apartir daquele momento 
o patrulheiro Fdegilson 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 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aieixo 

Perda 
de documentos 

Marcos Araújo dos Santos, 
maranhense. solteiro, 
residente no Parque Airton 
Sena comunicou que perdeu 
sua carteira porta cadela 
contendo vários documentos 
pessoais, entre os quais,- sua 
Carteira de Identidade Civil, 
fato este ocorrido quando o 
queixoso trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos 

Islane da Silva Cavalcante, 
maranhense, solteira, 
secretária, residente no 
Entroncamento esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua bolsa contendo 
vários documentos pessoais. 
Conforme a queixosa o fato 
ocorreu quando ela trafegava 
pela Luís Domingues. 

Perda 
de documentos III 

Sebastião Santana dos Reis, 
maranhense, solteiro, 
vendedor ambulante, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. Fato ocorrido na 
manhã desta última terça-feira. 

Perda 
de documentos IV 

Silvanete Reis Aquino, 
maranhense, solteira, 
residente no bairro Vila Nova. 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido quando 
trafegeva pela Dorgival 
Pinheiro de Souza. 

Furto 
de bicicleta 

\ ilson da Silva Pinto. 
maranhense, solteiro, office 
boy. residente na Rua Bom 

1      

Futuro bairro Juçara 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Monark- ano 96. cor 
azul. Fato ocorrido na tarde 
da última segunda-feira (03), 
quando o referido veículo 
movido a pedalada estava 
estacionada em frente sua 
residência. 

Arrombamento 
Jesuino Tavares Dantas, 

maranhense, comerciante. 32 
anos de idade, residente na 

I rindadi Parque do Buriti 
comunicou que sua casa loi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato 
ocorrido na madrugada de 
ontem. De acordo com o 
comunicante os elementos 
levaram do interior da 
residência vários objetos, 
entre os quais um aparelho 
de som 3 em 1. 

Arrombamento II 
Ana Célia Gonçalves, 

maranhense, casada, 
residente na rua 
Pernambuco- comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua casa e levaram 
vários objetos. De acordo 
com a comunicante os 
elementos usaram uma barra 
de ferro para conseguir 
arrombar a referida porta. 

Furto 
de bicicleta 

Dionísio dos Reis Soares, 
maranhense, casado, 
residente no bairro 1 lem * 
Dias- bairro Bacuri, 
comunicou que elementos 
desconhecidos levaram sua 
bicicleta Moulain Bick - cor 
azul, ano 97. 

Falo ocorrido quando a 
bicicleta estava estacionada 
em frente ao Mercadirího 
Sampaio. 

entrega-los,passou agredirem 
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 3y BPM Major 
Melo. O major Melo vem 
afirmando que não aceita 
corporativismo dentro do 
comando e que todas as 
denúncias feitas pelos 
patrulheiros serão apuradas de 
forma minunciosa e todos os 
culpados serão rigorosamente 
punidos. 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Coinissário 

Lindoso 
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1" Distrito 

Delegado 

Renê Almeida 

Agentes 

Loló, Euzébio, 

Urbano e Eudres 

Perito 
futio Sérgio 

PHOTO PINHCIftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 
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