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INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,11 
Dólar Comercial 
VpnHa RS 1,11 
Dólar Paralelo 

RS 1,16 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1,16 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,14 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,14 
Ouro (g) 
Venda RS 11.31 
Poupança 
Rendimento " 1.24% 
Ufir u 
Valo?  RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Nov.  i IS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8,25 

Uema forma primeira turma de 

Administração no Gampus de Imperatriz 

A cerimônia aconteceu no Juçara Clube e teve o prefeito 

Ildon Marques de Souza como patrono 

M.- 
'Cerímônia de formação marca uma nova história do ensino universitário em 

Imperatriz"garante Ildon Marques 

A Uema- Universidade 
Estadual do Maranhão realizou 
na noite de ontem a cerimônia 
de formação de sua primeira 
turma em Administração no 
Campus de Imperatriz. 

Realizado no Juçara Clube, o 
evento teve o prefeito Ildon 
Marques como o patrono da 
turma, "um convite especial 
como reconhecimento a sua 
atuação na administração 
municipal" garantiram ontem os 
formandos. 

O prefeito Ildon Marques, 
estava em Brasília e antecipou 
seu retorno para participar da 
cerimônia, que segundo ele, 
"torna-se histórico e de 
fundamental importância para 
Imperatriz". 

Para a direção da Uema, o 
momento é de grande alegria 
em face da "relevância" atribuída 
a formação da primeira turma do 
curso de administração. 

Para o ano que vem, as 
possibilidades de que outros 
cursos venham a ser ministrados 
em Imperatriz reforça o 
entusiasmo tanto dos 
responsáveis pelo ensino 
naquela instituição, quanto dos 
futuros alunos que há muito 
esperam fazer cursos como 
Comunicação Social, ainda não 
confirmado para o ano que vem, 
sem ter que aventurar-se em 
outras cidades do país. 

A celebração de formação 
dos novos administradores, 
contou também com a presença 
de diversas autoridades 
políticas, eclesiásticas e ligadas 
ao ensino 

Horoscópo 

As previsões do 

dia-a-dia 
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■ Faber 97 

Comissão de triagem define 

hoje classificação de músicas 

Major Melo assume comando 

da PM em dezembro 

A Comissão de triagem do 
Faber 97 define na noite de hoje 
as músicas que serão 
classificadas para o festival a ser 
realizado em uma semana. 

No Toppos Restaurante, a 
comissão se reunirá para estudar 
com carinho todas as canções 
inscritas, um cuidado para não 
deixa/ de fora trabalhos que 
num futuro bem próximo 
podem ser revelação de grandes 
talentos. 

E nesta sexta-feira, 
confirmou-se mais um apoio ao 

Transporte Coletivo Imperatriz, 
Ronaldo Braga, comunicou que 
durante a realização do Faber, a 
empresa colocara uma grande 
frota de ônibus à disposição das 
pessoas que desejarem visitar o 
Bic. 

"O objetivo, é proporcionar 
todas as condições de 
locomoção a quem vai prestigiar 
o evento tão rico e importante" 
disse Ronaldo Braga, 
assegurando que num período 
máximo de meia em meia hora, 
ônibus cujo itinerário seja o Bic, 
estarão fazendo o trajeto. Faber, o diretor geral da TCI- 

Exército será reaparelhado 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado 
aprovou parecer favorável ao 
projeto que autoriza a União a 
contratar Operações de 
Crédito externo para o 
Programa de 

Reaparelhamento e 
Modernização Terrestre do 
Exército. 

Os recursos serão 
aplicados na aquisição de bens 
e serviços no exterior. 
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Major Melo assume em definitivo função que exerceu muito bem de forma interina 

Um acidente fez ontem seis 
vítimas fatais na Rodovia Belém 
Brasília. Um veículo se chocou 
de forma violenta com um 
caminhão que vinha em 
sentido contrário. 

Na colisão, o veiculo ficou 
totalmente destroçados, os 

corpos das vítimas ficaram 
enganchados nas ferragens. 

O acidente aconteceu 
próximo a Açailàndia. Segundo 
laudo da Policia Rodoviária 
Federal, uma ultrapassagem 
teria sido o motivo da 
fatalidade. 

"O Major Francisco Melo, 
assume o comando da Polícia 
Militar de Imperatriz no dia 
primeiro de dezembro." A 
garantia foi dada pelo 
Comandante da Polícia Militar 
do Estado, Coronel Manoel de 
Jesus Moreira Bastos durante 
o Seminário sobre violência 
realizado na Câmara Municipal 
nos dois últimos dias. 

O anúncio do Coronel 
Bastos, aguardado com 

expectativas, principalmente 
pela imprensa local, vem 
confirmar, o que se noticiava 
nos últimos meses. 

Substituído por Melo, 
Linhares passa a integrar a 
equipe de Comando geral 
coordenada por Bastos na 
capital do estado. A indicação do 
Major Melo, foi bem aceita na 
cidade. Afinal, durante sua 
interinidade, ele mostrou 
disposição em agir no combate 

a violência- Major Melo, tem 
postura parecida ou idêntica a 
do Comandante geral da PM, 
Coronel Bastos; os dois 
possuem traços de coragem, 
compromisso e respeito pela 
população. Ambos preferem 
trocar o aconchego de um 
gabinete pelo exercício frente 
aos seus comandados durante 
operações, seja elas no centro 
ou na periferia da cidade. 
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Campeonato 

Juvenil começa 

dia 27 

Senado vota plano Vereador lembra Seduc aplica método Sábado Cidadão Pacote fiscal 
de saúde ainda 

este ano 

seqüestro seguido 

de morte 

especial de 
alfabetizaçáo 

acontece  

hoje 
não altera 

concursos . 
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Roberto Oij\tir\ 

Um teatro 

para 

Falabella. 

Zilda e Suzana Vieira, agora 
esta sob a responsabilidade das 
também talentosas, Rosamaria 
Murtinho, Nívea Maria, 
Claudia Alencar e Magaly 
Evangelista. 

Um dos mais antigos 
sonhos do ator Mult Mídia, 
Miguel Falabella, se tornou 
realidade. Seu Teatro 
particular abriu as portas no 
Norte shopping, no Rio, com 
a peça a Partilha. Ao lado das 
atrizes Nívea Maria, Aríete 
Sales, Rosamaria Murtinho e 
Claudia Alencar, Miguel 
agradeceu as muitas 
manifestações de 
solidariedade e amizade dos 
atores e empresários. O teatro 
custou dois milhões de reais, 
e tem 456 lugares. A peça de 
estréia, que já está em cartaz 
a seis anos, e que já contou 
com a participação de Natalia 
do Valle, Aríete Sales, Maria 

Tropicália, 

dá o ritmo. 

O ultimo Som Brasil do ano, 
que vai ao ar no dia 2 de 
dezembro, irá comemorar os 
trinta anos da tropicália. Para 
tanto, juntou no palco nomes de 
peso, como os baianos Caetano 
Veloso, 

Gilberto Gil, Gal Costa, e 
Carlinhos Brown. A novidade 
será a participação de Pedro 
Bial entrevistando os artistas. 
Sucessos como Alegria e 
Domingo no Parque estão no 
programa, que termina em 
clima de carnaval ao som de 
atrás do trio elétrico. 

Correndo 

dos fotógrafos. 

Ana Maria, e Isabel Cristina, de visita a Imperatriz.. 

Visitando e 

Ela é uma das mais 
competentes médicas de sua 
área, mais também é uma das 
mais procuradas pelos 
fotógrafos. De férias na 
fazenda da amiga Sônia 
Oliveira, em Augustinópoles, 
Eliane Lima, foi fotografada 
até dentro da suíte que eslava 
hospedada, mais não fez pose 
de estrela, soltou um belo 
sorriso e pediu paz. Ela que a 
dois anos está namorando o 
banqueiro. 

Joàozinho, poderá em 
breve contrair núpcias, 
embora os dois afirmem está 
muito bem como estão. Nas 
férias da namorada, Joãozinho 
não a acompanhou, ela está 
sozinha, em companhia de 
Sônia, Scárlet, e Julis Rimet. 

Dando a 

aprontando. 

Ela também faz parte das 
muitas profissionais que deixa 
a cidade em busca de uma 
oportunidade melhor, Ana 
Maria, atualmente dirigindo o 
departamento de Jornalismo 

do SB f de Palmas TO. Está na 
cidade para um descanso, mais 
o que poderia ser umas férias 
foram um tormento. A 
jornalista esteve o tempo todo 
as voltas com a justiça, tudo 
para provar a paternidade de 
sua filha com o empresário 
Abrào, que nega ser o pai da 
menina, mesmo morando junto 

com a jornalista. Durante todo 
este período, Ana Maria lenta 
provar através de DNA, que 
sua filha é também do 
empresário Abrão, mais ao sair 
o resultado da justiça, ela 
afirma que vai se recusar a 
aceitar pensão, só quer que o 
próprio pai a registre como 
filha legitima. 

dica 

Hoje é sábado, o negócio é 
se divertir e aproveitar a vida. 

Hoje tem Danccteria 
Bradway, Fly Back, Ilap Hour, 
e claro, os barzinhos da Beira- 
rio e da Praça da Cultura. Mas 
atenção para não se exceder, 
pois a alegria pode 
transformar em terror. 

se 
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PARAGOMINAS 5 PALMAS 

TERESINA IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 
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Nosso destino é estar com você! 

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

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

^PdRECíD/1 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 APARECIDA . 

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

Reservas de passagens 

721-5687 

APAPBQDA 
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Mídia e violência 

Secretário discute o assunto na Câmara 

Côncavo e 

Convexo 

Conor Farias 

Melo no comando 
da Policia Militar 

O major Melo vai mesmo 
assumir o comando da Policia 
Militar cm primeiro de 
dezembro. 

O anúncio foi feito pelo 
Comandante geral da Polícia 
Militar do listado Coronel 
Manoel de Jesus Bastos. 

Bastos, fez ressalva ao 
assunto durante o Seminário 
que discutiu a violência em 
Imperatriz e em outras 
regiões do Maranhão. 

lintre as autoridades 
locais, a notícia foi recebida 
.Cjten alegria. O nome do 
Major Melo tem grande 
aceitação. 

Reconhecimento ao 
bom trabalho 

A indicação do Major Melo 
para assumir o comando da 
PM em Imperatriz, vem 
reconhecer sua disposição 
em garantir a segurança da 
população local que vive dias 
de angustias. 

Quando asumiu de forma 
interina, Major Melo, fez da 
Policia Militar uma 
corporação bem mais atuante, 
e esteve nas ruas junto com 
>s comandados tomando a 

1 rente em cada operação. 

Seminário, um evento 
positivo 

O Seminário que discutiu 
a violência em Imperatriz, 
teve seu objetivo alcançado. 
A garantia é de todas as 
autoridades militares, 
políticas, eclesiásticas e da 
população que também leve 
participação ativa. 

O próximo pásso, á enviar 
a governadora Roseana 
Sarney, um documento com 
dados sobre o alto índice de 
violência. 

Espera-se que mediante 
as reflexões feitas durante o 
Seminário, e com os dados 
em mãos, o governo esteja 
mais sensibilizado ao 
problema. 

Triagem acontece 
hoje 

A Comissão organizadora 

do Faber 97 faz hoje a 
triagem das músicas a 
serem classificadas para a 
edião deste ano do evento 
cultural de maior 
importância em lodo sul do 
Maranhão. 

O Jornal Capital de 
amanhã divulga lista de 
todos os candidatos e 
respectivamente de suas 
musicas. 

A Partir de deste 
momento, entra-se na 
contagem regressiva para a 
realização do Festival 
Aberto Balneário Estância 
do Recreio, um evento que 
promete levar ao Bic cerca 
de 30 mil pessoas. 

Quem é Quem? 

Até o momento o Partido 
dos Trbalhadores não sabe 
quem ê quem no processo 
eleitoral do ano que vem. 

O PT, ainda não definiu 
se apoia Cafeiteira na 
formação de uma aliança, ou 
se lança o vice-prefeito de 
São Luís, Domingos Dutra 
para governo do Estado. 

Caso o Partido dos 
1rabalhadores venha a 
lançar candidato próprio, 
pode perder a oportunidade 
de eleger nomes como 
Jornar Fernandes. Isto é o 
que garante analistas 
políticos que vêem, nesse 
caso, dificil possibilidade 
para preenchimento do 
coeficiente eleitoral. 

Francisco Holanda 
vem aí 

O médico Francisco 
Holanda, candidato 
derrotado nas eleição do 
ano pasado em João Lisboa, 
deve lançar seu nome a uma 
cadeira no legislativo do 
Maranhão em 98. 

Conversas nesse sentido 
vem sendo mantidas entre 
Francisco Holanda e seus 
coreligionários que 
acreditam nas 
possibilidades de eleição. 

O Médico, recebeu 
expressiva votação em 96 e 
além da disputa do ano que 
vem, estar de olho no ano 
2.()()(). 

Ao iniciara palestra Violência 
e Mídia, na tarde de quinta-feira 
(20), por ocasião da realização 
do 1 Seminário sobre Violência, 
promovido pela Câmara de 
Vereadores de Imperatriz, o 
secretário do Desenvolvimento 
Integrado do Município, 
Edmilson Sanches, teceu 
considerações que dizem 
respeito, não só a prática da 
mídia em Imperatriz 
relacionadas as questões da 
violência, mas também a prática 
da violência relacionadas as 
questões do indivíduo, e como 
isso é repercutido na imprensa. 

A esse respeito, disse que 
estaria em discussão não só 
violência e mídia, a violência da 
mídia e a violência contra a 
mídia. Falando da origem 
etmológica da palavra jornal, o 
secretário explicou que ela 
passou por diversas mutações 
ao longo de sua trajetória: dies 
(do latim, quer dizer diário), 
diumus (latim), giomo/giomale 
(ita),Journal (mg),Journal (fr) 
até jornal (portg). 

Sanches aproveitou, ainda, 
para dizer que o maior 
representante da midia é o 
jornal, e quer dizer meios de 
comunicação. É a imprensa, 
entendido como um conjunto de 
rádio, jornal, televisão, cinema, 
teatro, dentre outras formas de 
expressão de comunicação de 
massa,, ou seja, de comunicação 
de massa para um grande 
número de pessoas. "A palavra 
mídia é o plural de meio em 
latim, que veio para nós com 
essa pronúncia em inglês", 
comentou, acrescentando que, 
em termos de violência hoje na 
cabeça de muita gente, no 
imaginário coletivo está apolícia. 
Mostrou um recorte de jornal 
para traçar uma consideração 
curiosa sobre o tema enfocado. 

Segundo o secretário, o que 
estava sendo tratado dizia 
respeito essencialmente a uma 
relação de poder. Antigamente, 
tinha poder quem era forte, 
quem tinha a sua fisiologia da 
sua condição física bastante 
avantajada. "Então, quem era 
mais forte mandava, tinha o 
poder". Depois, com o passar do 
tempo, hereditariedade, "se eu 
era filho de uma pessoa com 
poder, eu era também 
poderoso; se eu era filho do 
chefe do clã, eu era - por 
conseguinte - herdeiro daquele 
poder, daquela 
representatividade, o chefe do 
clã"; depois, com a evolução, o 
capital, o dinheiro foi quem 
consignou foi quem criou 
elementos e estabeleceu a 
relação de poder, "ou seja, quem 
tem dinheiro, tem poder". 

Na opinião do secretário, o 
poder do capitalismo continua 
muito presente e. infelizmente, 
muito praticado nos tempos de 
hoje. Todavia, as coisas 
evoluem-se. Agora, na era da 
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Edimilson Sanches, o poder do capitalismo continua presente 

comunicação, tem poder quem utilizada para o processo de Imperatriz. "O que é bom para 
transformação positiva. "E essa tem conhecimento. Daí é que 

as pessoas estão fazendo 
conexão com mídia, que é o 
mesmo que imprensa. "Então, 
quem tem conhecimento é 
quem tem poder. Não é mais 
quem é forte, não ê mais quem 
é filho de quem é forte ou de 
quem manda, nem é mais quem 
tem dinheiro". 

O secretário acrescentou, 
que a imprensa: jornal, rádio ou 
televisão, ele pega um dado - 
qualquer número, qualquer 
palavra, qualquer coisa que se 
vê, mas não está dentro de 
nenhum contexto - e o 
transforma, logo em seguida, 
em informação. Sendo assim, 
informação é o que estará no 
jornal impresso, o que a rádio 
leva nas suas ondas, o que a 
televisão mostra em suá tela. 

O titular da Sedin - que 
tembém é jornalista - fez 
questão de ressaltar que essa 
informação tem de ser 
transformada em 
conhecimento, mas requer todo 
um cuidado processo de estudo. 
"O indivíduo ê que deve ficar a 
cargo de cuidar desses 
detalhes, ele é quem vai dizer 
se a matéria-prima informação 
vai ou não agregar, incorporar 
valor para ele; ele trabalha de 
acordo com seus repertórios, 
com seus conteúdos, com as 
coisas que ele conhece. 
Portanto, essa informação será 
mais interessante se ir de 
encontro com a sua educação, 
com a sua situação econômica, 
com sua visão social", 
acrescentou. 

Sanches destacou que esse 
conhecimento só terá 
importância se ele gerar 
compreensão, isto é, 
entendimento das coisas. "Não 
basta a pessoa saber que existe 
uma Câmara, que existem 
vereadores e que existem leis; 
é preciso compreender todos 
esses elementos que existem a 
seu favor. Sabendo da*xistência 
desses materiais, deve acioná- 
los, cobrá-los, lê-los, conhecê- 
los e exigi-los", disse. 

Essa transformação, no 
entanto, só terá sentido se for 

transformação positiva, a gente 
chama de cultura. Num sentido 
mais amplo, cultura significa 
tudo, inclusive, Cultura da 
Violência", esclareu o 
secretáro. 

O palestrante disse ainda 
acreditar nos ideais e nas boas 
intenções do ser humano. E, 
por acreditar que nem os 
valores econômicos, ou outros 
bens materiais possam desviar 
a humanidade dessa aspiração. 
Portanto, para aqueles que 
vêem no jornal, só um jornal 
empresa e não um poder de 
transformar, é provável que 
com os conteúdos que esse 
empresário de comunicação 
tenha, ele comece a ficar mais 
próximo das coisas que têm 
preço, e não das coisas que 
têm valor. "Dessa maneira, a 
questão de mercado podem 
levar o veículo de comunicação 
a fazer opções que não são 
aquelas que o ideal jornalístico 
recomenda. 

Ao ser interrogado se ainda 
acredita que havendo 
mudanças no modo de mostrar 
a questão da violência na mídia, 
também haverá mudança no 
comportamento social, 
Sanches respondeu que sim. 
"Acredito firmemente nisso", 
confirmou. 

Outra vez, Sanches alertou 
para o problema da violência na 
mídia, ao lembrar dos 
programas policiais que são 
levados ao ar, todos os dias, 
pelas grandes emissoras de 
televisão do País. Cidade 
Alerta, na Rede Record; Aqui 
Agora, no SBT (Sistema 
Brasileiro de Televisão); na 
Rota do Crime, da Rede 
Manchete, e Cadeia, da CNT 
(Central Nacional de 
Televisão). Esses programas 
mostram as mais duras cenas 
de violência, tendo como meta 
principal aumentar a liderança 
em termos de audiência nos 
horários em que estão sendo 
veiculados. 

Disse que, nem sempre o 
que é sucesso nas grandes 
cidades, deve ser feito em 

nossa cidade deve ser 
mostrado como acontece", 
completou. 

Sanches tem a visão de que 
a abordagem da notícia 
violência deveria também 
abrigar as implicações 
sociológicas, sociais, 
econômicas e culturais, em que 
se deu o fato da notícia chegada 
até ao jornal, ao rádio ou a TV. 
Sendo assim, é necessário que 
a notícia seja contextualizada; 
é preciso que tenha aquilo que 
no jornalismo é chamado de 
antecedentes, que é o antes, 
correlatos, que é o agora, e 
conseqüência, que é o depois. 
"Para ter isso, é necessário que 
um meio de comunicação tenha 
estrutura lojística, ou seja, de 
materiais, de veículos, de 
transportes, de recursos 
humanos, pessoal mais 
qualificado e melhor 
remunerado". 

Sanches entende que 
Imperatriz não registra casos 
que a faça ser conhecida 
nacionalmente como "uma das 
cidades violentas do País". 
Exemplos: crimes de chacina, 
os crimes de extermínio, os 
crimes seqüenciais; os roubos, 
os assaltos a bancos não são 
realizados por pessoas daqui. 
"Nós somos apenas vítimas, 
sofredores do assalto, nós não 
somos os perpretadores 
desses assaltos, dessa 
violência", confirmou. 

Finalizando, o secretário da 
Sedin disse que, da mesma 
maneira que os casos mais 
badalados na mídia, como no 
caso do padre Josimo, 
Imperatriz foi apenas palco, e 
não atriz dessa cena de 
violência que incomodou o 
mundo inteiro por mexer com 
questões referentes a questão 
agrária e por mexer com 
religiões.. 

Isso significa dizer que 
Imperatriz, ao longo do seu 
tempo, tem muito mais casos 
de drama que a violência 
propriamente nuae crua. Pelo 
menos, em comparação ao que 
ocorre em grandes centros, 
em outras grandes cidades. 

:i 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo. 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 oue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. «"'os que 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 



1 - 4 □ cidade □ Sábado, 22 de novembro de 1997 Editor responsável: Raimundo Primeiro 
JORNAL CAPITAL 

D 
OMQ 

XvX 

■xx' 
-SSx- 

por THOMPSON MOTA 

Velho Sarney 
Pelo andar da carruagem, 

tudo indica que teremos de 
volta a velha raposa da política 
brasileira. Segundo fontes 
fidedignas da alta cúpula do 
PMDB - Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro, o Senador josé 
Sarney ( PMDB-AP) será o 
candidato a Presidência da 
Rrepública pela sigla, a 
executiva nacional após 

reunião decidiu ouvir o partido 
em convenção para tomar a 
decisão, se sai com candidato 
proprio ou se apoia a reeleição 
de Fernando Henrique 
Cardoso.A tendência será 
lançar um candidato proprio, já 
que o PMDB tem uma trajetória 
de 30 anos na militancia, os 
caciques do partido, Paes de 
Andrade (Presidente da 
Executiva Nacional), Orestes 
Quercia (Ex Governador de São 
Paulo), Jader Barbalho (Ex 
Governador do Pará), Roberto 
Requião (Ex Governador do 
Paraná), íris Resende 
(Ministro da Justiça), Itamar 
Franco (Ex Presidente da 
Rrepública), entre outros, já se 
manifestaram favoráveis ao 
lançamento de uma 
candidatura própria. Uma lista 
tríplice será lançada na 
convenção com os nomes de 
Itamar Franco, José Sarney e 
Roberto Requião, um desses 
tres será o candidato do PMDB, 
tendo o nome do Senador José 
Sarney como franco favorito, 
logo em seguida figura o nome 
de Itamar Franco, que não está 
muito entusiasmado, preferindo 

sair candidato a Governador jwr 
Minas Gerais. O Ex 
Governador Orestes Quercia 
está confirmado como 
candidato ao Governo de São 
Paulo, assim como Jader 
Barbalho pelo Estado do Pará. 

Viajando Cardoso 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso está com 
passagem marcada para 
Londres, FHC deve se reunir 
com empresários britânicos 
interessados em investir no 
Brasil. O governo pretende 
ampliar ó leque de investidores 
internacionais, com isso, 
entende o presidente , teremos 
mais empregos. Hoje o Reino 
Unido , investe em primeiro 
lugar nos Estados Unidos, em 
segundo na Alemanha e em 
terceiro no Brasil, os novos 
investimetos Britânicos deve 
chegar a ordem de 3 bilhões de 
dólares, a empresa P & 0 deve 
participar da privatização do 
Porto de Santos, a National 
Grid pretende participar do 
programa de privatização de 
energia elétrica. As vezes fico 
a imaginar como seria bom, se 

alguma empresa estrangeira 
viesse parar aqui em 
Imperatriz, epa, acordei, foi 
apenas um sonho que passou 
em minha vida  

Sábado Cidadão 
Hoje acontece mais uma 

etapa do Sábado Cidadão, sem 
divulgação, o evento será na 
Vila Redenção, com a 
parteipação apenas do Poder 
Judiciário, onde estarão sendo 
distribuídos certidões de 
casamento e nascimentos, 
segundo Raimundo Polegada 
um dos coordenadores, está é 
a primeira etapa, na segunda é 
que o povo de Redenção e 
bairros vizinhos terão acesso 
as modalidades de atendimento 
que inclui parte de saúde, alem 
da participação de outros 
segmentos que sempre 
acompanham a Prefeitura 
neste projeto. Tudo indica que 
este será o último Sábado 
Cidadão do ano, porém no ano 
que vem o projeto deve 
retornar com maiores 
dimensões, até porque time 
que está ganhando não se 
mexe. 

Entrelinhas 

Hoje é Sábado, dia de curtir pois ninguém é de fero, as 
Opções são muitas, Podemos começar pelo senadinho, o 
bar do seu Olimpio que fica na 15 de Novembro em frente 
ao Fofoca que tem o melhor filé de peixe da America 
Latina, Chico Cabelo Fino é uma boa pedida para quem 
gosta de uma sinuca, opções não faltam, eta cidade 
paidégua  

No proximo final de semana, agende^e, tem o Faber 
97. Além dos grandes astros da musica local, teremos a 
partici|)ação de alguns compositores dos vizinhos estados 
do Pará e Tocantins, como atração principal, já na abertura 

teremos a Banda Nova de Belém do Pará. muito carimbó 
começa a rolar no inicio do Faber. é só o que se fala na i 
cidade, Faber,Faber,Faber, o sonho não acabou. 

Comercial Bingo estará sorteando logo mais a noite 
mais um televisor, ontem o ganhador da tv preferiu o 
prêmio em dinheiro, coube ao sorludo a importância de 
200 reais, o mesmo televisor sera sorteado hoje Sábado, 
a comercial Bingo está sendo uma excelente opção de 
lazer cm nossa cidade, lá estamos encontrando senhoras 
da sociedade, empreasrios. comerciários. motoristas, 
moto taxistas, este é o Bingo do povão, apostas a partir 
de 20 Centavos, 

■x-x 
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Sem 
credibilidade 

A Prefeitura de Açailândia 
continua ignorando os 
reclames populares e não 
anuncia nenhuma obra de 
peso para os próximos meses. 
Como o governo que 
anunciava ser a chegada de 
uma nova era para a vizinha 
cidade consegue cair 
vertiginosamente no 
descrédito popular? 

Sem dúvida nenhuma, o 
prefeito Deusdete Sampaio 
pisou na bola e, agora, tem de 
trabalhar bastante 
'(Principalmente em termos de 

marketing) para mudar a sua 
imagem junto ao eleitorado 
açailandense. 

Pesquisando 
desnutrição 

Foi lançado ontem, 20, o 
livro Saúde, Nutrição e 
Mortalidade Infantil no 
Maranhão. Organizado por 
Sueli Rosina Tonial e Antonio 
Augusto Moura da Silva, é uma 
edição conjunta da 
Universidade Federal do 
Maranhão por meio do 
Departamento de Saúde 
Pública, Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão, Unicef 
Fapema e Fundação Nacional 
de Saúde. 

A solenidade de lançamento 
aconteceu na sala dos 
Colegiados Superiores do 
Palácio Cristo, Largo dos 
Amores, no Centro de São 
Luís. 

Seu principal objetivo foi 
estudar indicadores de saúde, 
nutrição e mortalidade de 
infantil no Estado do 
Maranhão, por meio de duas 
amostras representativas, ou 
seja, uma de crianças menores 
de cinco anos e outra de 
mulheres entre 15 e 16 anos. A 
pesquisa utilizou uma 
amostragem domiciliar por 
conglomerados em estágios 
múltiplos, com três etapas, 
sendo visitados 20 municípios 
e 8 setores censitários em cada 

município, totalizando 1.290 
mulheres em idade fértil. 

Agricultura 
familiar 

Tendo sido iniciado ontem, 
20, será concluído nesta Sexta- 
feira o Seminário sobre 
Agricultura Familiar frente à 
Expansão da Eucaliptocuktura 
na Amazônia Oriental, no 
Centro de Treinamento Ananás, 
em Imperatriz. 

/Ls palestras constam de 
Condições de Trabalho na 
Eucaliptocúltura, Questão 
Ambiental versus 
Eucaliptocultura e 
Perspectivas da Agricultura 
Familiar Frente à expansão da 
Eucaliptocultura. 

O evento é apoiado pelos 
sindicatos rurais de João 
Lisboa, Açailândia e 
Imperatriz; cooperativas 
Agroextrativistas de João 
Lisboa e Imperatriz, 
Movimento de Educação dc 
Base e Cáritas Internacional. 

A comissão organizadora 
informa que a chamada região 
do Carajás tem se destacado 
como área prioritária para a 
instalação de inúmeras plantas 
industriais e projetos minero- 
metalúrgicos, de extração de 
madeira, de reflorestamento e 
produção de celulose, entre 
outras, com graves 
conseqüências para as 
populações tradicionais, tanto 
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Fazendo 
reivindicação 

Moradores do trecho da 
rua Luís Domingues, entre 
Pernambuco e Sergipe - 
região da praça Brasil - estão 
pedindo a urgente colocação 
dc um quebra-molas,, como 
forma de evitar que sejam 
registrados acidentes com 
vítimas falais. É que, 
irresponsavelmente, 
"motoristas", os chamados 
"filhinhos de papai", estão 
dirigindo em alta velocidade e 
colocando em risco as vidas 
das pessoas que por ali 
residem e/ou circulam 
diariamente. 

O apelo, de forma especial, 
é dirigido ao secretário de 
Infraestrutura do Município, 
Jairo de Oliveira. A coluna, 
como verdadeiro canal de 
comunicação entre à 
comunidade e os poderes 
constituídos da Federação, do 
Estado e do Município, torna 
pública o apelo popular. Com 
certeza, ante ao interesse 
demonstrado pela 
administração em atender as 
reivindicações dos 
imperatrizenses (sempre que 
é solicitada), o titular da Sinfra 
estudará o assunto com seus 
técnicos, a fim de encontrar 
uma rápida solução para o 
caso. 

Em cima 

do lance 

Na noite de sábado, 21, aconteceu ^ 
solenidade de formatura da l2 dos"4 

formandos Administração da Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema), em 
Imperatriz. 

O prefeito Ildon Marques foi o patrono da 
turma e aproveitou para dizer, durante seu 
discurso, que "vocês, cinco mulheres e cinco 
homens, estão se formando numa das mais 
dinâmicas carreiras universitárias, que se 
recicla, que se renova a cada momento, para 
acompanhar a evolução do ser humano nas 
organizações". 

O discurso do prefeito foi bastante 
aplaudido ao presente no Salão Nobre do 
Juçara, local onde a festa foi realizada. 

Logo mais, às 8h, estará sendo realizada 
a primeira etapa da quarta edição do Sábado 
Cidadão. Vai ser nas vilas Redenção I e II. 

O programa foi criado pela Prefeitura 
Municipal, a fim de facilitar o acesso da a 
pessoas carentes da cidade aos documentos. 

O comércio local está a mil por causa da 
aproximação do período natalino, época em 
que as vendas registram um aumento 
considerável. No Calçadão, por exemplo, 
maior centro comercial da Região Tocantina, 
as expectativas são grandes. Os lojistas 
acreditam que u aumeatu será da ordem de 
40 por cento. 

:í-:v ... : 
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Senado deve votar plano de saúde ainda este ano 

Reunião de senadores discutiu formas de dar maior rapidez ao processo legislativo 

llííí--- < -rf- .-À 

O presidente do Senado, 
Antonio Carlos Magalhães 
afirmou após duas horas de 
reunião secreta com todos os 
senadores, no plenário, que o 
Senado deve votar ainda neste 
semestre o projeto que 
regulamenta os planos de saúde 
no país, oriundo da Câmara dos 
deputados. 

-Vamos considerar o projeto 
da Câmara com um substitutivo 
à ] )r< >1 xtsta aj )r< )vada j k 'Io S( mado, 
Assim, os senadores poderão 
propor supressão de algum 
texto do projeto que veio da 
Câmara. Não poderá haver 
alteração de texto. De qualquer 
forma, tudo indica que o assunto 
poderá ser votado neste ano e 
enviado ao presidente da 
República- disse o presidente do 
Senado. 

Ficou acertado no encontro 
que as mesmas emendas de 
senadores ao projeto de saúde 
apresentadas às proposições 
que tratam do mesmo, em 
tramitação no Senado. Essas 
proposições poderão ser 
colocadas em votação logo após 
o projeto que regulamenta os 
planos de saúde. 

Antonio Carlos Magalhães na 
reunião secreta, ratificaram os 
entendimentos que ele manteve 
com o presidente manteve com 

' «e^sidente da Câmara dos 
xT>epulados, Michel Temer, para 
tornar mais célebre a votação de 

C: 
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A( .\1, "4 iüvin é apressar ns votações e mostrar ao povo 

que o Congresso é um órgão útil. 

projetos pelo Congresso. Congresso é um órgão útil. Na 
-O povo quer celebridade. A medida em que o Congresso 

idéia é apressar as votações e não resolve os problemas como 
mostrar ao povo que o o povo espera, como as 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

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 Fortaléza 

Imperatriz x Goiânia 07:00 

08:00 Imperatriz x Goianésia 
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 Viração 
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 

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 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

A 

reformas, a sua utilidade fica 
duvidosa. Constatamos que o 
gargalo está no Regimento 
Interno das duas Casas e na 
Constituição. Enquanto eu 
estiver na presidência, vou dar 
celeridade a todos os projetos, 
rejeitando ou aprovando- disse. 

Interrogado por jornalistas se 
ainda há chance de votação, 
ainda neste semestre, de alguma 
reforma da Constituição 
proposta pelo governo, o 
presidente do Senado disse 
acreditar que "há possibilidade 
de votação da reforma da 
Previdência pelos deputados". 
As outras rerormas, na sua 
opinião, dificilmente terão 
votação encerada encerada 
neste ano. 

Na reunião, conforme 
conforme Antonio Carlos 
Magalhães foram paresentadas 
algumas sugestões para que seja 
alterados o Regimento do 
SEnado, e até mesmo a 
Constituição, para que a 
tramitação de projetos seja 
acelerada. Ele informou que o 
senador Josaphat Marinho 
(PFIrBA) fez várias sugestões 
de mudanças. 

Outra infiormação do 
presidente da Senado: o "Projeto 
Pelé"deverá ser votadi neste 
semestre pela Câmara e o 
Senado fará a votação final no 
primeiro semestre do ano que 
vem. 

Programa de computador 

terá proteção determinada 

em lei 

O texto aprovado assegura a proteção 

intelectual de programas pelo prazo 

de 20 anos. 

A Comissão de 
Educação (CE), presidida 
pelo senador Joel Hollanda 
(PFL-PE), aprovou parecer 
favorável do senador 
Roberto Requião (PMDB- 
PR), com emendas, ao 
projeto de lei da Câmara 
que dispõe sobre a 
proteção da propriedade 
intelectual de programa do 
computador. Ainda serão 
votados destaques. 

O texto aprovado 
assegura a proteção 
intelectual do programa de 
computador pelo prazo de 
20 anos, contados a partir 
da data do pedido do 
registro. Pelo projeto 
original, será aplicada aos 
programas de computador 
a proteção conferida às 
obras literárias pela 
legislação de direitos 

autorais. 
Conforme parecer o 

parecer, haverá um prazo de 
no mínimo cinco anos de 
assistência c suporte técnico 
do programa com ampla 
publicidade ao usuário, no 
qual se basearão as 
atividades de garantia do 
programa em favor do 
consumidor. 

Outra mudança proposta 
é a obrigatoriedade do 
registro do programa para 
estar protegido por lei. O 
senador justifica que a 
intervenção estatal é 
necessária, por se tratar de 
um controle mínimo para 
efeitos de supervisão de 
produção e importação de 
programas de computador, 
permitindo ao governo ter 
instrumentos de 
planejamento. 

Exército ganha crédito 

para reaparelhamento 

Os recursos serão aplicados na aquisição de bens e 

serviços no exterior 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), 
presidida pelo senador José 
S* n a (PhDB-SR), aprovou 
pareceres favoráveis a 
emendas apresentadas em 
plenário a dois projetos de 
resolução que autorizou a 
União a contratar a contratar 
operações de créditos 
externo para o Programa de 
Reaparelhamento e 
Modernização da Força 

Terrestre, a cargo do 
Ministério do Exército. 

As operações de crédito 
serão eleluadas junjo ao 
Brasilian American Merchant 
Bank de até U$ 377 milhões 
e 11$ 236,59 milhões, 
respectivamente. As 
emendas são de autoria do 
senador Gilberto Miranda 
(PFL-AM) e foram relatadas 
^elo senador Ramez Tebet 
(PMDB-MSE As duas 

proposições vão agora a 
deliberação do plenário. 

De acordo com as 
emendas aprovadas, os 
recursos serão aplicados na 
aquisição de bens e serviços 
no exterior. A utilização dos 
recursos captados por meio 
de operação de crédito fica 
condicionada ao 
cumprimento das normas 
para licitação e contratos da 
adminisl ração pública 

■ Hanseníase 

Semus encerrra treinamento 

Cerca de vinte pessoas participaram do encontro, que foi 

ministrado por técnicos de São Luís 

Aconteceu ontem, às 16 
horas, no auditório Santa Clara, 
na Igreja São Francisco, o 
encerramento do treinamento 
de ações de controle da 
hanseníase, que foi realizado 
durante toda esta semana (17 a 
21). O IreinamenUí esteve sob 
a coordenação da Comissão 
Estadual dc Controle da 
Hanseníase. através de aulas 
práticas e teóricas. O encontro 

contou, também, com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus). Durante a cerimônia, 
houve a entrega de certificados 
aos participantes, além de 
depoimentos sobre o 
aproveitamento do curso. 
Participaram, também do 
treinamento representantes dos 
município recém-emancipados 
(Cidelândia, Sào Pedro d'Agua 
Branca, Vila Nova dos Martírios. 

São Francisco do Brejão 
Governador Edison lx>bão 
Davinópolis). O curso conter 
com a participação de rhonitore 
de São Iaiís, entre éíes. améilie 
Dilnia Mofeira ■ lima', 
bioquímica Célia Maria Soare 
Bastos e as enfermeiras Sôni 
Maria Ferreira da Silva e ITi 
Maria de Melo da Costa, qu 
também coordenou 
treinamento. 

Hospital Santa Maria 

m : : 
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 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Banda Nova - Belém do Pará - Dia 28 

Banda Mel com Terra - Forró - Dia 29 

Banda Magnus - Reggae - Dia 30 
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Valmir Izídio 

Presidente 

Adm. 
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Fone: 721-5823 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Dando, cobertura 
Cada vez que atônica mu 

eventos importantes cm 
nossa cidade observamos o 
interesse da Imprensa local 
em dar total cobertura. Nos 
dois últimos dias por 
exemplo, podemos 
observar que, durante o 
fórum de debates sobre 
violência promovido pela 
Câmara de Vereradores, a 
presença de jornalistas foi 
marcante. O interesse por 
acontecimentos dessa 
natureza mostra que a 
vontade de desempenhar 

nosso papel nao é pouca e as 
oportunidades jamais são 
dispensadas, justamente por 
este motivo, a população pode 
sempre contar com a prestação 
de serviços que cabe a Imprensa 
Imperatrizense e se manter por 
dentro dos fatos. 

Dito e feito 
O Dejanir Ferreira, que 

durante muito tempo 
desenvolveu a função de 
Operador de Audio na Rádio 
Capita], disse ao sair da emissora 
que passaria muito tempo sem 
de novo fazer este trabalho. Pois 

não é que a promessa está 
sendo cumprida e ele nunca 
mais apareceu. O moço fez 
questão de ressaltar que não era 
por nenhum motivo especial, 
contudo achava melhor partir 
para outra, já que estava meio 
cansado e queria experimentar 
novos sabores. A verdade é que 
o Dejanir foi e sei. não deixa dc 
ser um grande Operador, 
mesmo estando afastado há 
tanto tempo. Logicamente está 
se dando muito bem com seu 
trabalho atual. Afirma que talvez 
um dia volte, só não sabe ao 
certo quando. Espero que não 
demore muito. 

O faz tudo 
Quem se encaixa 

perfeitamente neste conceito é 
o Siriano da TV Capital, que 
realmente sabe fazer de tudo 
em matéria de televisão. Quando 

perguntamos qual seu função, aí 
é que podemos ver que ele é 
ilimitado. Certamente se o 
Siriano é assim, só pode ser 
porque é bom e não poderia ser 
diferente. Vez por outra vem 
elogio dali, dacolá e a coisa vai 
indo. Além do mais, esse 
baixinho é dono de um humor 
invejável. Não é raro o vermos 
esbanjando alegria por onde 
passa. Ainda bem que podemos 
contar com sua presença todos 
os dias! 

Sem graça 
Essa onda de telefones para 

sorteios na programação da TV 
Brasileira é um negócio chato 
demais. O pior.é que o mal 
pegou em todas as Estações de 
TV c é levado a sério. Os 
atrativos são muitos, afinal a 
proposta de com apenas alguns 
reaizinhos se levar um carro 

zero para casa deixa qualquer 
um com água na boca, 
principalmente se formos 
analisar o desejo que o brasileiro 
tem em ganhar fácil. 
Aproveitando-se dessa 
"fraqueza", os donos e diretores 
de Emissoras de televisão 
juntam a fome com a vontade de 
comer. E o, pior é que comem 
mesmo. O dinheiro do povo. 

Só gostaria de entender o 
procedimento dos sorteios e o 
rumo que toma o que é 
arrecadado. Na tela sempre 
aparece que parte vai ser 
destinada à Intituiçôes de 
Caridade, mas quem garante se 
é verdade ou não. 

Seja como for esse disque 
0900/0800 é uma coisinha 
insuportável. 

Nos bastidores 
E interessante, mas quando 

se fala em imprensa, a gente 
logo pensa em repórteres, 
apresentadores, locutores e 
não anda nem perto de 
imaginar quanta gente tem 
por trás de tudo isso que 
chega às telas e aos 
receptores de rádio. Não 
lembramos do pessoal de 
produção. câmeras, 
redatores, assistentes, e 
uma infinidade de pessoas 
que fazem o trabalho em 
conjunto, para finalmente 
chegar até nós. Em muitos 
casos eles até trabalham 
mais que quem vemos e 
ouvimos e apesar disso nem 
sabemos da sua existência. 
Lógico que não dá mesmo 
liara ver todo mundo, mas 
bem que essa legião de 
profissionais poderia ter 
alguma maneira de se 
destacar. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 
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Gêmeos 

Bastará manter o ritmo e 
vai conquistar terreno. O 
tempo fará a parte dele, basta 
que você faça a sua. 

Talvez seja preciso explorar 
terreno desconhecido, mais o 
apoio dos seus anjos.será 
grande. Nada de temer. 

Leão 

Não há mal algum em tirar 
um período para relaxar e 
descansar. Você sairá super 
fortalecida. 

Libra 

Não é hora para se exigir 
demais, nem se preocupar com 
decisões que jxxlem ser adiadas. 
Relaxe. 

Sagitário 

Com o ajxno dos amigos, e até 
dos adversários, você pode avanár 
nos seus projetos e ganhar terreno, 
conselho dos astros,vá devagar. 

Touro Câncer Virgem 
ííL 

Escorpião Capricórnio 

Esta semana você ] xiderá 
se sentir com as emoções ã 
flor da jiele. Sc1 tiver vontade 
chore. Isso limpa o coração. 

I Jbere-se das i ireiicu i lações 
niantend(>-se ativa ecomunicativíL 
listar em movimento facilitará 
Uxiasas coisas. 

Boa oportunidade para você 
vencer a timidez e mostrar sua 
capacidade, Nào será fácil, mais 
valerá a pena. 

Talvez ficará sabendo de 
novidades por terceiros, e queira 
interferir. Só que vai adiantar. 

Nào poderá contar com apoio 
das outras pessoas, mais poderá 
contar com a sorte. Faça a sua 
parte e tudo funcionará. 

Aquário 
✓V/VA 

Procure os caminhos mais 
simples, pois nem todos estão 
preparados para entender sua 
mente privilegiada. 

^"q Peixes 

Aproveite os tempos 
difíceis, não fiara se entristecer 
com os seus companheiros, 
mais liara tirar ensinamentos, 
v aiKiiar seus amigos. 
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Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
^ TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

TV 

Mirante 

04:00 Igreja da Graça 
05:00 Diário Rural 
06:00 Informecial Nitre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News . 
07:30 Dia-A-l)ia 
09:00 Coz. Maravilhosa tia 
Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:5 5 Vamos Falar c/ 

Deus 
11:00Jornal Acontece 
I l:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa II 
15:30 Silvia Poppovic 
16:45 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos 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 0 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-1'3 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 Edição 
20:00 Ratinho Livre 
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 
1,2:30 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 
18:50TJ 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 Jô 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 

partir das 

07600. 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
19:35 Na Rota dp Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:30 Mandacarú 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com 
Canário 
13:45 Interpró- 

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente com 
Wagner Montes 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

I I# 

Ames em VHS; S-VHS; U-MATIC e BETA-CAM 

ProÒKção òe áudio editado por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone; 721-4878 - Imperatriz - MA 
udio & vídeo 
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Aprovação de lei contra o tabagismo repercute 

Estatísticas mostram que o fumo mata mais gente do que qualquer droga 

A história da saúde tem 
mostrado os efeitos nocivos 
do fumo e a ação 
desvastadora que ele causa 
nas pessoas. Estatísticas 
alarmantes feitas por 
institutos respeitáveis, 
comprovam que o fumo 
mata mais gente do que 
qualquer outra droga 
consumida por pessoas de 
classe media alta ou baixa. 
Há dois tipos de fumantes: 
O ativo e o passivo, ou seja, 
aquele que senta próxima de 
quem fuma, e acaba 
contraindo Câncer primeiro, 
através da aspiração da 
fumaça pelas vias nasais. 
Entendemos portanto, que a 
representação popular e o 
mais legitimo canal de 
encaminhamento das 
necessidades sociais. Se 
pensarmos na preservação 
da democracia, iremos 
julgar de maior significado 
histórico conceder o direito 
daqueles que desejam levar 
uma vida saudável, 
respeitando a condição de 
liberdade daqueles que 
pensam de modo contrario. 
Maiores providencias a 
respeito do fumo já foram 
tomadas; o problema.e que, 
se todos nos não nos 
juntarmos e numa união 
maior, batalharmos para que 

Xí:: 
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possamos um dia podermos 
respirar um ar mais limpo e 
ate mesmo seguro de se 
respirar, a situação ira de 
uma forma ou de outra 
piorar. Já falamos aqui de 
um projeto de lei de autoria 

Vereador Arimatéia Pessoa autor do projeto 

do vereador Arimatéia 
Pessoa, que dispõe sobre 
fumantes em recintos 
fechados, nas repartições 
publicas, transportes 
coletivos e etc. E agora 

matéria para que não 
esqueçamos da necessidade 
de lutarmos pela nossa 
saúde. A câmara aprovou 
conjuntamente esse 
projeto, só falta entrar em 

voltamos a repetir essa vigor, através de liberação 

por parte do poder 
executivo que determine o 
seu controle; após ser 
aprovado o projeto de 
proibição de fumantes em 
recintos fechados, ficara, 
proibido fumar em: 
Transportes coletivos, 
casas de shows, 
restaurantes, lanchonetes, 
hospitais, teatros, cinemas, 
repartições publicas, 
escritórios é outros. Fica 
obrigados, todos os 
estabelecimentos que 
recebem um maior numero 
de pessoas, a criarem em 
seus recintos, locais 
apropriados e separados 
cora placas avisando os 
fumantes e não fumantes. O 

estabelecimento ficara 
obrigado a cobrar 
comportamento individual a 
cumprir com as normas 
compatíveis com a lei em 
vigor. 

O fumante que desacatar 
as normas estabelecidas, 
devera ao local indicado, ou 
seja, ao recinto designado 
para tal, por parte do 
proprietário do 
estabelecimento ou quem 
estiver fazendo o 
atendimento no mesmo. E 
para acrescentar, fica 
vedado o uso de qualquer 
tipo de cigarros ou charutos 

Morador da avenida Liberdade vê 

drenagem como primeiro benefício 

no interior dos transportes 
coletivos urbanos e também 
transportes rodoviários, ou 
seja: Ônibus passageiros, 
trens, etc. Desacatando as 
normas já mencionadas 
aqui, o transgressor será 
punido com: Ser chamado a 
atenção em publico, e 
obrigado a descer do 
transporte que o conduz. E 
competência do Poder 
Executivo através dos 
órgãos competentes, criar e 
estipular o valor da multa 
que será aplicada pela 
infrigencia desta lei. 

Fica também de 
competência do Executivo , 
determinar a fiscalização e 
o controle dos atos da lei 

que proíbe a ação dos 
fumantes. O 
estabelecimento que não 
cumprir com rigor a norma 
já mencionada, será fechado 
temporariamente e sujeito a 
ser aplicado uma multa. As 
despesas com aplicação 
desta lei correrão por conta 
das verbas próprias do 
orçamento vigente, 
suplementadas se 
necessário. 

A lei que proíbe o u^ 
comum do povo fumar em 
recintos fechados, somente 
entrara em vigor na data de 
sua publicação. 

Há dez anos morando na 
avenida Liberdade n* 72, o 
comerciante Manoel Andrade 
Mota diz que é a primeira vez 
que vê sua comunidade, a da 
Vila Ipiranga, sendo beneficiada 
com obra da Prefeitura de 

Imperatriz. "Aqui, em todo 
período invernoso, sofremos 
com nossas casas invadidas 
pelas águas das chuvas", 
confessa. 

O problema de Manoel Mota 
e dos moradores de todos os 
periféricos daquela região, 
pode está sendo sanado por 
uma rede de drenagem urbana 
que a Sinfra (Secretaria da 
Infraestrulura) executa na 
avenida Liberdade. "Acho que 
vai melhorar para nós, porque 
o asfalto que havia aqui, já se 
acabou. Só nos resta esperar 
pela conclusão dessa obra e por 
nova camada asfáltica de 
qualidade", completa. As obras 
foram abertas segunda-feira, 
17, e sua extensão já ultrapassa 
100 metros. 

Morador da avenida 
Liberdade n0 226, na vila 
Cafeteira, o moto-taxista, Rafael 
Silva de Oliveira afirma que o 
bairro, apesar de mais de dez 
anos, nunca recebeu benefício 
dos poderes públicos. "Há esse 
asfalto o qual, feito do jeito que 
foi, estragou rápido", disse. Para 

ele, o serviço que se executa 
agora vai garantir asfalto de boa 
qualidade. "No começo, a gente 
observa que é uma obra boa. 
Então, o futuro do asfalto é que 
seja de qualidade". Rafael de 
Oliveira lembra que muita gente 

do bairro reclamava da 
administração municipal, 
porque esta ainda não o havia 
beneficiado. "Mas, com esse 
serviço, creio que a imagem do 
poder público passa a obter 
melhor avaliação", conclui. 
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Ou t-bus 

"A imagem de sua empresa 

indo mais longe" 

) 

Drenagem marca início das obras que beneficiarão av. 
Liberdade 

Mal PCom 

695 

Externo 

Divulgue sua empresa cm um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Ou t-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

FONE: 721-6222 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

, Rua Coriolano 
Milnomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo SayáQxiJ| 
Imperatriz Maranhão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

i i 

Credenciada pelo Detran-MA e (U 
C iretran). Habilitação, Aulas Práticas e 

_ Teóricas, renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: Homero e Franco 

Rua Ceará, 1133 - Mercadinlio 

Cel. Manoel Bandeira - Centro 

Imperatriz - MA 

Fones: (093) 72 1 -24 1 v Cel. (098) 977- 3245 
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CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

rrrm Dk Excelência em educação infantil. 

Tfe ^TNn • "ê ^ Laboratório de informática para crianças. 
Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Francisco do Valle 

Vereadores/A pa 
Ontem por ocasião do 

debate sobre a Violência, 
fizemos uma enquete nos 
bastidores do Palácio 
Dorgival Pinheiro de Souza 
com relação as futuras 
eleições. A sua grande 
maioria (17) parlamentares 
votarão na reeleição da 
Governadora Roseana 
Sarney, entre os legisladores 
mirins, (12), se mostraram 
simpáticos a eleição do seu 
colega André Paulino para a 
Assembléia Legislativa do 
Estado. E isso ai, mais uma 
vez confirma-se as nossas 
previsões, O líder do PMDB 
na Câmara, vereador (APA) 
poderar ser nosso 
representante: Basta você 
fechar as portas, e o tempo 
para os para-quedistaS. É 
lógico. Muito lógico! 

D' Albuquerque, compareceu 
mesmo com uma luxação no pé 
direito, ao simposio sobre a 
Violência. Para o vereador a 
medida foi acertada e na 
oportunidade em que falou a 
reportagem do JC, parabenizou 
os vereadores; Arnaldo 
Alencar, Ruy Porão e o 
competente vereador Carlinhos 
Amorim pela iniciativa. 

Farias, já caiu em campo no 
sentido de montar uma equipe 
de profissionais para comandar 
o mais novo emprendimenlo do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, na vizinha capital 
do Pastado do Tocantins. 

Bola 
fora 

Foi bastante proveitoso o 
Fórum de Debates Sobre a 
Violência realizado no 
plenário da Câmara 
Municipal de Imperatriz. 
Várias autoridades de 
Imperatriz estiveram 
presente no encontro 
debatendo assuntos de 
enteresse da comunidade. A 
única bola fora, ençaiada no 
debate, foi o alerta feito para 
a proibição da exibição dos 
programas policiais locais. Já 
pensou como não seria 
Imperatriz se não tivesse 
programas para mostrar o 
rosto (caras) destes 
elementos? 

Anões 
do orçamento 

Virgem que riqueza II 
Começaram a mexer de 

novo com os anões do 
orçamento. Com essa medida a 
candidatura do empresário Cid 
Carvalho, que estava no brejo, 
inviabilou-se de uma vez. Ou 
seja, perdeu a Liberdade e 
deixou de Produzir. Você se 
lembra do movimento Produzir 
lira Libertar, e o homem que 
acertou mais de duzentas vezes 
na loteria esportiva? Pois é, eles 
queriam voltar! 

No ar 
Desde de ontem a Rádio 

Capital retornou ao ar. A 
emissora da Super Quadra 602, 
vem sendo prejudicada com 
freqüência devido o sistema de 
transmissão (via Telma). 
Brevimente o presidente do 
Sistema Tucanu's estará 
mudando lodo o processo de 
transmissão da emissora lider 
de audiência. 

Na manhã de ontem, o 
super Dodô, deu um toque todo 
especial em todo os 
departamentos técnicos da 
emissoa que voltou ao ar com 
um sinal "puro e cristalino". 

Acidente 
Mais um acidente fatal 

ocorreu na Belém Brasília. 
Conforme os primeiros 
levantamentos feitos pela 
reportagem morreram seis 
ocupantes dos veículos. O 
veículo taxi que conduzia 
quâtro passageiros ficou todo 
danificado. 

de 
O 

Bola 
dentro 

O médico André Paulino 

Em 
Palmas 

O Jornal Capital, também 
deverar chegar as ruas 
Palmas ainda este ano. 
diretor presidente do Sistema 
Iucanu's de Comunicação, 
Conor Pires de Farias, esta 
ultimando os últimos detalhes 
no sentido da montagem e 
circulação do matutino. Conor 

Atenção 

Vende-se uma 

lanchonete em 

perfeito estado 

de conservação. 

Tratar no 

Sunsel Bulevar. 

Fone: 

721 - 5800 

Oúnior) 

Deu na Imprensa 

Como a candidatura do vereador 

André Paulino, esta de pegando, sua 

acessória de Marketing, poderar 

mudar o "slogan". Basta a Liliani, 

permitir. Seria mais ou menos assim; 

Para deputado estadual André Paulino (APA), é lógico! 
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Sérgio Macedo, secretário de Governo é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

® 
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® 

® 

® 

® 
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Diga onde você vai que eu vou varrendo... 

Vou varrendo, vou varrendo... 

Um abraço a galera do Comercial Bingo 

Anderson...Gente nossa! 

Pelas ondas do Rádio, um abraço ao companheiro Valdineis Lima. 

Pedra noventa. 

Color Filho vem ai... 

Valdemar (leia-se técnico da Mira), vem-se recuprando bem. 

Foto Pinheiro. O repórter da hora. O clic imediato. 

Na onda da violência, APA jogou pesado. 

Afinal de contas ele teve um genro (seqüestrado e assassinado). 

Não me pergunte pelos criminosos. 

Sem dúvida nenhuma.... 

...Um questionamento, "pesado". 

Só assim as autoridades sentiram que Imperatriz... 

... é mesmo violenta. Valeu APA. 

O bom dia de hoje e da gantinha Zelia, (leia-se TVT). 

Badinho... 

... Mesmo com dois concorrentes continua na frente. 

Bom finai de semana 

fr 

Laydeü! 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

k rn~ •CS ; ■ 
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Wí 
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Os Fon itasmz minhas 
Gosto - O Fcnsatãor 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Churtasqpeko 

Vaqueiro 

' 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronel.com.hr 

21h: 977-4426 

Exames especializados em: 
Analises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatoiogia. Dosagcns Hormonais, Teste-de 

1 atei mdade -DNS, .Analise de Agua, Análise de Alimentos, Análises Toxicologicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Pacote FíscaI não 

aItera concursos do 

qovERNo FeJeraI 

A sccrctária-cxccutiva do Minislcrio da Administração 
1 Adorai o Reforma do listado, Cláudia Coslin, Iranquliza os 
tandidíàos dos concursos que o governo federal vem fazendo e 
os que já estão autorizados de que nada será alterado em função 
do pacote fiscal baixado pela equipe econômica. 

Ide ressalta que a seleção de pessoal tem como objetivo 
"oxigenar a máquina adminAtrativa . adiantando que hásíãores 
qu(> precisam ser fortalecidos. 

Banca do Jacaré 

A "Ia)llia 1 )iriçida" ixwle ser encontrada na 11 Banca do.1 acaré". 
na Praça Brasil, em frente ã Caixa Kconômica là-deral, com 
informações completas sobre a realizaçao de concursos em todo 
o País. além de relacionar os melhores cursos preparatórios, 
apostilas de lestes e livros especializados nessa área. 

A "Folha Dirigida", circula inclusive com um caderno de 
lestes para o concurso do INSS. 

Vale conferir. 

Concurso no MARANhÃo 

O número de inscritos ainda não foi definido. Mas gira em 
torno jéVlb mil candidatos que no dia 7 de dezembro estarão se 
subnu .endo a provas para preenchimento de 7117) vagas, 
distribuídas por diversos cargos. 

Os candidatos aspiram vagas nos quadros da Polícia Civil, da 
fiscalização e da procuradoria do (loverno do listado do 
Maranhão. 

Sem dúvida uma boa oportunidade liara os jovens que estão 

i? 

m 

I 
wv''V 

: -S: 

Mercado- 

fCnanceíro- 

PoupANÇA 

Hoje .......: 1,27% 

Amanhã 1,27% 

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

UFír (FecíeraL) 

Novembro/97 RS 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

DESTAQUE EMPRESARIAL - A Diretório Executiva e 
demais funcionários da Toe auto continuam recebendo 
cumprimentos da sociedade por conta da conquista do 
titulo de "Destaque Empresarial" do mês de novembro, 
outorgado pela Associação Comercial e Industrial de 
Imperatriz, dentro do projeto de escolha do "Empresário 
do síno " nas áreas do comércio e indústria, cuja grande 
festa está programada para o dia 27 de dezembro. O 
empresário Marcos Torres e sua mulher Jany Kelly (foto) 
estão á frente da Diretoria Executiva da Tocauto, 
juntamente com o gerente-administrativo-financeiro Elis 
Nóhili, de mãos dadas com uma equipe de alto nível que 
só tem resultado em sucessivas conquistas para a 
concessionária Volkswagen na região e satisfação para sua 
legião de clientes. Vale o registro, com os cumprimentos 
especiais do Marwel Esporte Clube por mais esse titulo 
concedido à Tocauto. (Foto: Moreira Silva). 

Novembro/97. 

Novembro/97 

Novembro/97 

UFr (EsiAduAl) 

UPC (FEdERAl) 

DóLar 

RS 09, 

RS 20,21 

RS 13,99 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 RS, 120,00 

SaUrío FamíIía 

Novembro 97  RS 8.25 
Ã Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX, rS 2.12: bobinas para calculadora 

(57xó0); RS 0.29. Rua Stmplicio Moreira. 1478, 

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

Humor 

Pois é - comenta Drácula com 

Nosferatu são os novos tempos 

da Aids... Quando nos 

imaginaríamos usando presas 

descartáveis? 

(Playboy/nov/97 nas bancas 

via Dimapi). 

AN ÍVER5ARÍ ANTES 

ACM 
* Orcece Mariano Carneiro ( O 

Boticário); 

Está aniversariando hoje e recebe 

os parabéns da ACII e do FEITO À AAÃO 

RESTAURANTE (self-sen/ice, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Gfetúlio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

sc preparando pára a conquista de um emprego público. 

Recuo nas dEMissÕES 

Aos poucos, o governo vai recuando num dos pontos mais 
polêmicos do pacote fsical baixado recentemente. A demissão 
de 33 mil funcionários "não-estáveis". 

Fala-se agora em recadastramento de todos eles, para não 
haver "injustiças", no ato das demissões. 

Só que esse recadastramento deverá terminar em meados 
de março, véspera de abril, quando entra em vigor a lei 
constitucional que proíbe demissão de servidor público seis 
meses antes das eleições. 

Por enquanto as declarações vão ficando por conta da opção 
pela disponibilidade do servidor, recadastramento, etc. e tal, 
ficando todo mundo onde está que é muito melhor. 

É a melhor política para FHC e para o servidor que temia 
ficar na rua. 

Día do Músico 

Comemora-se hoje, 22, o Dia do Médico. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

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

INo bATENTE 

* Paralelo   RS I .16 

* Turismo  RS l ,14 

* Comercial  RS ,11 
Cotações de 21.11.97 

Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F do dia 21 1.97 

RS    I .14 

E por falar no Dr. Tadeu, vale registrar que o conceituado 
Olorrino, já se encontra novamente atendendo em sua clínica 
na rua Fuis Domingues, entre Maranhão e Piaui. 

Ele esteve no Rio de Janeiro, participando de mais um 
Congresso Internacional de Otologia, convivendo {X)r alguns dias 
com especialistas de renome do Brasil e do mundo, trazendo na 
bagagem, novos conhecimentos que certamente já estão sendó 
adotados no atendimento aos pacientes da Otorrinocenter. 

NOVOS SÓCIOS - Destaque também hoje para os 
companheiros aqui da casa, Josafá Ramolho (diretor de 
Redação) e Cláudia Pinheiro (diretora de Informática), cuja 
competência à frente de suas funções é reconhecida por 
todos. Eles acabam de entrar para o quadro social do Marwel, 
primeira escolinha de futebol de Imperatriz, cuja Diretoria 
lhes dá boas vindas, Vale o registro. (Foto: Moreira Silva). 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 
meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

ÚPIO/UXZ 

Materiais pára 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 

f-romoçao em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
,rc sma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Rua Simplíclo Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

ERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/Mfí-0189 

Gênio Mario dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfl - 0190 

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

em Evidência 

Da redação 
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O secretário de Saúde (Da fvadísio Santos 
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ri 

Os médicos 'Douglas Çornes e 'Emiíiano 

Sdvia Dorneo, ^ita Silveira e 9{orScrto 
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'KgUda, Lenon, Ü^osane Sampaio e suafiífa 
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Sçseane 'Vicentini, 'Miro 'Jerraz., Jô 'far ias e Rmaury 

Ml MAS 8RASI l 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha 

RI A BOÍSiAiRE, M)7 • FOi\K (098) 738-1088 - AÇAiLÂiNDlA 

• • 

INDIJSTRI/V: Rua Paraguai, s/n-Pq. Oas Nações-Fone (098) 738-185 -Acailândia-MA 
DEPUS! IO; Qd, 23 Lote 69/A, 72-ViJa lidemar-Fone (098) 738-1890-Açailândia-\l-\ 
ÍX)JA: Av. Bernardo Síiyão, 1 780 - Centro Fone (098) 738-1990-A<-a51ándia-M-\ 

CEP 63926-000 
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Vila Redenção 

Diversas ruas j á estão piçarradas 

As ruas Juruna, Três de 
Junho, Projetada A, Raimundo 
de Moraes Rarros, Hermes da 
Fonseca e Álvaro Pereira, nas 
vilas Redenção 1 e II, já foram 
piçarradas ixda Sinfra (Secretaria 
dalnfraestrütura). 

Ontem, 21 — véspera da 
primeira etapa do programa 
Sábado Cidadão, previsto para 
acontecer na Escola Tancredo 
de Almeida Neves —, homens 
e máquinas concluíam o 
piçarramento na rua Álvaro 
Pereira. 

Aberta há poucos dias, a 
operação Cidade Limpa já 
conseguiu mudar o aspecto 
urbanístico dos periféricos 
vizinhos. Em outras ruas, que 
serão piçarradas 
posteriormente, começou 
ontem o serviço de limpeza. E o 
caso da Belém, onde em breve a 
Sinfra derramará camada de 
piçarra. 

O trabalho está em ritmo 

Obras são realizadas por meio da operação 'Cidade Limpa' 

Foto: Pinheiro 
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Homens e máquinas agilizam piçarramento na Vila Redenção 

bastante avançado e os 
moradores contribuem com a 
Sinfra, colocando nas ruas 
entulhos e lixo para serem 
coletados. "Colaboramos, 
porque nosso maior desejo 
sempre foi ver a cidade limpa", 
afirmou a vendedora Raimunda 
Silva Conceição, que reside na 
avenida Caiçara n0 637-A, na vila 
Redenção 11. 

Considerando boa a iniciativa 
da Prefeitura, ela acrescentou 
que cidade limpa significa mais 
saúde para o povo. "Há muito nós 
esperávamos jior essa operação 
aqui, porque, sempre que chega 
o inverno, ficamos praticamente 
sem via de comunicação com a 
cidade". 

Paralelamente à Cidade 
Limpa, a Prefeitura executou 
serviços de drenagem na rua Rui 
Barbosa, onde já foram 
concluídos, e executa na avenida 
Caiçara. Os dois logradouros, 
considerados os principais das 

vilas, serão asfaltados por meio 
de convênio Prefeitura-Governo 
do Estado. No geral, na 
Redenção, serão construídos 
1.008 metros de rede. 

Pela operação Cidade Limpa, 
a previsão é piçarrar 6.100 
metros de ruas, segundo 
informou o assessor-chefe da 
Sinfra, Wágner Ramalho. 
Também serão colocados 21 
bueiros, a partir de segunda- 
feira. 

"Vamos facilitar o 
escoamento das águas e evitar 
que as partes baixas sejam 
alagadas com a chegada das 
chuvas", informa o engenheiro 
Ramalho. Pelo projeto, as águas 
escoarão pelo riacho Capivara. 

"A nossa expectativa é,. 
portanto, que nossa vida 
melhore a partir da operação 
Cidade Limpa e do programa de 
drenagem e asfalto, jielos quais 
há muito esperamos", concluiu 
Raimunda Conceição. 

Sedei incrementa atividades 

oen Secretaria de Desportos e Lazer destina Barjona Lobão e Mané Garrincha para prática esportiva 

A Secretaria de Desiiortos e 
I jtzer do Município (Sedei) vem 
conseguindo desenvolver um 
excelente trabalho em 
benefício do crescimento da 
prática esportiva em Imperatriz. 
Quem garante é o titular da 
pasta, Valdeci Ferreira, 
acrescentando que várias 
medidas neste sentido' já foram 
tomadas por ele e sua equipe 
de assessores. 

Para se ter uma idéia, por 
exemplo, desde que foi 
inaugurada a praça Mané 
Garrincha—que fica localizada 
nas proximidades do Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
l)'Abadia. tem sido um dos 

principais pontos de lazer da 
cidade. 

Em contato mantido com o 
prefeito Ildon Marques, Valdeci 
Ferreira fez um balanço da 
situação organizacional e 
agendamento da Sedei, nas 
quadras da Mané Garrincha e 
do Centro Esportivo Barjona 
Lobão. 

E que a Sedei está fazendo o 
cadastramento das pessoas e 
empresas que estão 
demonstrando interesse em 
usar a sua estrutura. Na Mané 
Garrincha, já existem 30 
equipes inscritas para o Eutsal, 
equivalentes a 383 alunos; 
voleibol 04 equipes (51 

pessoas), handebol uma equipe 
(15 pessoas); futebol de areia 
com 13equipes (217pessoas): 
e futvôlei duas equipes ( com 
30 alunos cada). 

O total de estudantes 
inscritos — na opinião de 
Valdeci Ferreira — já chega a 
(398. "E esperamos que o 
número aumente 
consideravelmente, tendo em 
vista a grande procura existente 
hoje aqui na Sedei". 

já para o Barjona Lobão, o 
quadro é o seguinte: futsal 25 
equipes, com 250 alunos; 
handebol oito equipes, com 9(3 
pessoas. Para a prática do 
voleibol já estão inscritas sete 

equipes e cinco para Educação 
Física ( cora 84 e 45 pessoas 
respectivamente). Para o 
atletismo, o secretário informou 
que já estão agendadas 11 
equipes, cerca de (33 atletas. O 
futebol, ura dos esportes mais 
praticados e assistido tem oito 
equipes inscritas (120 atletas). 
Para a prática do bicicross 
apenas uma equipe inscrita. O 
total de atletas inscritos, 
portanto, chega a 710. Valdeci 
Ferreira revelou, ainda, que os 
números já chegam a 111 
equipes inscritas, chegando a 
um total de 1.408 atletas, até 
agora. 

O secretário acrescentou 

que cada equipe participante 
do programa dispõe de 90 
minutos e contará com o apoio 
de um técnico da pasta que 
esclarecerá as dúvidas que 
surgirem com relação a 
modalidade escolhida. 

A Sedei, até o início do 
próximo ano, pretende colocar 
em prática o programa 
interbairros, que destinará 
áreas doadas por empresários 
locais para a prática esportiva, 
como forma de despertar o 
interesse, principalmente da 
comunidade iníanto-juvenil que 
reside nos bairros periféricos. 

O Complexo Esportivo 
Barjona Lobão conta com a 

seguinte estrutura: 
poliesportiva, futebol de areia, 
vôlei de praia, pista de patins, 
mini-rampa de skate e pista de 
cooper. 

Finalizando, Valdeci Ferreira 
disse que quais dúvidas para os 
programas comunitários 
executados pela Sedei serão 
esclarecidas na própria 
secretaria, no bairro Nova 
Imperatriz, das 13h às 19h. 

"O que estamos querendo é 
que a comunidade seja 
realmente parceira da nossa 
Secretaria. A Sedei vive novos 
dias e, claro, deve contar com a 
efetiva participação da 
população". 

fci Educação 

Seduc aplica método 

especial de alfabetização 

A Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), após a 
realização de uma Pesquisa de 
Campo, feita durante o ano 
letivo de 1987 aplicou, 
durante o segundo semestre, 
um "método especial" para 
auxiliar os alunos que 
apresentavam distorção 
série/idade, especialmente 
aqueles matriculados na 
primeira série que não 
dominavam a leitura 
fluentemente. 

O método é desenvolvido 
a partir da fusão de níveis 
siláhico, fonético e alfabético, 
que estimulam a leitura e 
compreensão de textos. O 
nível siláhico, por exemplo, 
abre espaço para a escrita 

silábica e a hipótese do aluno, 
sem apontar como errado, mas 
q u e s t i o n a n d o , 
problematizando e desafiando 
esta hipótese com 
intervenções adequadas. 

Os professores das 
primeiras séries receberam 
treinamento específico e 
acompanhamento permanente. 
Objetos como; livros, revistas, 
rótulos, embalagens e jornais 
são amplamente utilizados como 
material didático. "As crianças 
estão adquirindo, além do 
domínio da leitura, o amor ] )elos 
livros", diz Maria Carneiro Viana, 
diretora da Divisão de Educação 
Infantil, informando ainda, que é 
emocionante ver crianças que, 
sequer conheciam a letra "A", 

hoje dominarem a leitura. 
Segundo Maria Carneiro, 

em uma de suas visitas à Escola 
Afonso Pena, localizada na 
Zona Rural, foi constatado que 
apenas três crianças, em uma 
sala de vinte alunos, não 
conseguiam ler fluentemente. 

A partir desta semana, as 
escolas, começam a ser 
visitadas pela equipe da Divisão 
de Educação Infantil para 
avaliar o desempenho das 
crianças. 

O processo especial de 
incentivo à leitura será avaliado 
pelo Departamento 
Pedagógico, após o 
encerramento das visitas às 
escolas, onde será detectado o 
nível de aproveitamento. 

Prefeitura começa 

drenagem na rua do Arame 

Logradouro é principal via de comunicação para 

o bairro da Vilinha 

A Prefeitura de Imperatriz 
começa hoje, por meio da 
Sinfra (Secretaria da 
Infraestrutura), a drenagem 
urbana de águas servidas na 
rua do Arame, a principal do 
bairro Vilinha. 

A obra antecede a 
pavimentação asfáltica que o 
logradouro receberá, por meio 
do Programa de Asfalto, 
mediante convênio firmado 
entre a Prefeitura e o Governo 
do Estado. 

A informação foi 
confirmada ontem, 21, pelo 
assessor-chefe da Sinfra, 
engenheiro Wágner Ramalho. 
Naquele bairro, as obras de 

drenagem são executadas pela 
Construtora Nolasco. 

Também ontem, a empresa 
ganhadora da concorrência 
para execução dos serviços dava 
por encerrada a drenagem da 
rua São Luís. Bem antes, a rua 
Principal já havia sido 
beneficiada. 

Na Vilinha, onde os 
trabalhos iniciaram há cerca de 
um mês, a previsão da Sinfra é 
que se construam 945 metros 
lineares de drenagem com 
diâmetro que varia de 600 a 1000 
milímetros. 

Morador opina 
Embora tenham opiniões 

divergentes quanto a expectativa 

do atual governo municipal, os 
moradores se dizem satisfeitos 
com o andamento das obras de 
drenagem que recebem. 

"Eu já esperava por esta 
obra, pois aqui é próximo do 
Centro. Com a drenagem, 
nossas casas ficam livres de 
enchentes", diz Marizeth 
Rodrigues da Silva, 
cabeleireira, residente na rua 
São Luís. 

"Pra ser sincero, eu não 
esperava", desabafa Antonio 
Vitorino da Conceição, 
também morador na São Luís. 
"Não esperava porque os 
políticos só prometiam, mas 
deixavam de cumprir". 

® 721-4878 
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Sedei de João Lisboa inaugura campo de futebol 

Prefeito Sálvio Dino continua incentivando o esporte 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Cavalo 
de Aço 

O Diretor de futebol que 
responde pela presidência 
do time, Wiliam Marinho 
disse que o jogo com a 
Caxiense está programado 
para a próxima terça feira 
as 20h30 no estádio 
municl|)al. 

Marinho afirmou ainda 
que fez uma proposta ao 
time para que permaneça 
em Imperatriz e na quinta 
feira dia 27 realize o 
segundo jogo entre ambos. 
O valor da cota da Caxiense 
gira em torno de RS 1.000 
(Mil) 

Marília 
Demonstrando toda a 

sua habilidade como 
cartola. O Empresário 
Pereira Presidente do 
Marília conseguiu provar 
que o time da Ajuventus 
estava com jogadores 
irregulares e ficou mesmo 
com o título do campeonato 
de 97 que foi conquistado 
dentro de campo pelo time 
da Juv. Pereira segundo 
informações chegadas ao 
nosso departamento 
esportivo deverá brindar os 
seus jogadores com um 
amistoso em Goiânia no 
final de dezembro. 

João 
Lisboa 

A Sedei irá inaugura 
neste sábado campo do 
Patrocinão que fica 
localizado nas 
proximidades do Bairro 
Mutirão. O Secretário 
Euripédes disse que este é 
um dos sonhos dos 
desportistas da Cameleira 
que será- realizado pelo 
prefeito t Sálvió Dino. 
Haverá um torneio com 
inicio previsto pára as 8 
horas da manhã com a 
participação de dez times 
do futebol local. 

Grêmio 
Presidente da Câmara 

Municipal de João Lisboa 
vereador Evilásio Nogueira 
conseguiu junto ao prefeito 
Sálvio Dino a liberação do 
estádio Cafeteirão para a 
realização dos jogos do 
time. 

O grêmio começou os 
treinos esta semana e 
amanhã domingo as 16 
horas enfrenta a seleção de 
Amarante na Cidade do 
mesmo nome. 

Zé Neto, Marquinhos e 
Júnior Colinas, são as 
novidades do time da 
Cameleira. 

Internacional 
Time de Porto Alegre 

vai com força total neste 
sábado para o estádio Beira 
Rio , buscando a sua 
reabilitação. Na estréia das 
semi finais, o Inter foi 
derrotado em São Paulo 
para o time do Palmeiras 
pelo placar de 1x0. 

Porto 
Franco 

Realizou o coletivo 
apronto ontem a tarde no 
estádio Manoel Panelada 
para o jogo de domingo. 

Vanin que saiu de campo 
no jogo com o Moto Clube 
sentido fortes dores na 
coxa poderá ficar fora do 
primeiro jogo da decisão. 

A Expectativa em Porto 
Franco é de record de 
renda e público no estádio 
Manoel Panelada domingo 
as 16 horas. 

Porto Franco e 
Açailândia revivem a 
decisão de 95, quando o 
Porto venceu o Realce e 
ficou com o título. 

L/F 
Já enviou edital de 

convocação para jornais 
sobre a eleição da Liga que 
está prevista para 
acontecer no dia 20 de 
dezembro. Perguntado se 
apoiaria alguma chapa, o 
Presidente Couraça não 
quis falar sobre o assunto. 

Sampaio 
Somente uma vitória 

diante do time do Juventus 
deixa o Tricolor com 
chances de classificação 
para a segunda divisão. 

O Técnico Pinho irá 
colocar em campo a sua 

Torça máxima. 
Sampaio empatou com o 

Juventus no último final de 
semana em 1 x 1 em São 
Luis. 

O prefeito Municipal de 
João Lisboa através da Sedei 
irá inaugurar a partir das 8 
horas de hoje um campo de 
futebol que fica localizado nas 
proximidades do Bairro 
Mutirão. O Prefeito Sálvio 
Dino afirmou que a Cidade de 
João Lisboa tem muitos 
desportistas e com poucos 
locais para a prática do futebol 
e por este motivo resolveu 
através da Sedei construir o 
estádio que tem o nome de 

Patrocinão. 
O secretário da Sedei 

Euripédes Batista (Foto) está 
promovendo um torneio que 
começará as 8 horas da manhã 
com a participação de dez 
times: 

Pindorama, lis, Marezía , 
Atlético , Palmeiras, 
Barcelona, Santos, Flamengo e 
Mirim. 

O sorteio dos entre os times 
para a realização dos jogos irá 
acontecer minutos antes do 

horário programado para a 
abertura oficial. Os jogos serão 
realizados durante todo o dia 
com intervalo para almoço e na 
tarde da tarde acontecerá a 
decisão. 

O prefeito Sálvio Dino que 
retornou na quarta feira de 
Brasília, onde foi resolver 
alguns assuntos pertinente a 
sua administração, estará 
acompanhando a abertura e o 
encerramento do evento 
esportivo. 

Euripédes Batista, disse 
que os desportistas da Cidade 
estão sendo beneficiado com 
abertura de campos na Sede e 
na Zona Rural e ainda 
recuperação de várias praças 
esportivas.O secretário 
colocou ainda que a presença 
do torcedor amanhã nos jogos 
de inauguração será 
importante para Sedei que não 
está medindo esforços para o 
engrandecimento do esporte 
na Região da Cameleira. 

Campeonato Juvenil 

começa dia 27 

Seis times participarão da competição de final de ano. 

A Liga Imperatrizense de 
Futebol no seu vigésimo 
aniversário irá fechar o ano com 
a realização do campeonato 
Juvenil que tem data prevista 
para iniciar-se no próximo dia 27 
de novembro com a participação 
dos seguintes times: 

Volta Redonda 
PSV 
Janduí 
América 
Marwel 
Marília 
O Campeonato JUVENIL 

versão 1997, série única será 
organizado e dirigido iiela Liga 
Imperatrizense de Futebol, a 
qual competirá: 

a) Elaborar as respectivas 
tabelas 

b) Adotar todas as 
providências em ordem técnica 
necessária á sua realização 

c) Designar dias ,horae local 
para as partidas ., 

d) Adiar ou antecipar jogos 
de interesse a competição 

e) Aprovar ou não as partidas 
, após tomar conhecimento do 
relatório dos árbitros e 
representante^. 

0 Decidir os casos omissos 
no presente regulamento, que 
não estejam regulados pelas 

'm 
m ü 
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Janduí está no campeonato Juvenil 

entidades superiores, suprindo 
suas falhas ou lacu nas através de hs 
portarias e resoluções bem 
como intepretá-las. 

Tabela de jogos 
27/11 PSV x Janduí-19 hs 

04/12- Maríliax Marwel -19 14/12 - Mar wel x Volta 
Redonda-9 hs 

Volta Redonda x 18/12-Volta RedondaxB j 
Janduí-21 hs 19 hs 

06/12 - Marília x PSV- 16 hs Marília x América.- 21 
07/12- América x Volta hs 

Marwel x América- Redonda - 9 hs 
21hs 11/12-Janduí x Marília - 21 OBS: Fase única o time 

29/11- Volta Redonda x hs que somar o maior número 
Marília-l6hs Marwelx PSV-19hs de pontos será campeão. 

30/11-Américax PSV-8hs 13/12-Janduíx América-16 Todos os jogos realizados no 
Janduíx Marwel-10hs hs estádio municipal. 

Desportistas formam time 

Mariano Neto é o Presidente do Pinheiros Esporte Clube. 

Bairro tradicional de nossa 
Cidade, o Juçara entra de vez 
no cenário esportivo com a 
fundação do time do Pinheiros 
Esporte Clube. Os 
desportistas Mariano Neto, 
Hélio Torres e Scub, bastante 
conhecidos e com uma larga 
folha de participação no 
futebol amador, resolveram 
fundar o seu próprio time e 
escolheram o Pinheiros, time 

de Bairro ,mas sem qualquer 
penetração no futebol amador 
da 4 erra do Frei. Pinheiros 
Esporte Clube, revelou 
jogadores importantes para o 
futebol profissional. Citamos 
Codó , Zé Cláudio e Djalma. 

O presidente Mariano Neto 
afirmou que já deu entrada de 
toda documentação em um 
cartório local para tornar o 
lime totalmente oficializado. 

Mariano disse ainda que 
escolheram o Pinheiros pois o 
mesmo já existe a catorze 
anos, mas ainda não fez parte 
de competições oficiais da 
Liga Imperatrizense de 
Futebol. 

Os dirigentes tem intenção 
em colocar o time no 
campeonato da segunda 
divisão em 97. 

Sobre patrocínio , a 

empresa de Antenas 
Parabólicas, Murta 
Imperatriz, que tem a frente o 
empresário Áureo irá dar todo 
o apoio ao time durante os 
campeonatos em que 
participar.Mariano disse ainda 
que após receber a 
doc^ . entação do cartório irá 
levar a Liga para oficializar o 
time junto a mentora maior do 
nosso futebol. 

VAMOS FTCHAR AS PORTfIRAS 

PARA OS PARA-QÜE DiSTAS 
Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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■ Sábado Cidadão 

Quarta edição do programa acontece hoje 

A primeira etapa do evento será realizada nas Vilas Redenção I e II, onde os moradores terão a oportunidade de tirar, de 

forma gratuita, vários documentos, entre eles: registro de nascimento e título eleitoral, 

além de dar entrada nos papéis para casamento. 

Confirmado para este 
Sábado, 22, a realização da 
quarta edição do programa 
Sábado Cidadão - idealizado 
pela Prefeitura de Imperatriz 
- e que terá como palco a 
Escola Tancredo de Almeida 
-Neves, beneficiando os 
moradores das vilas 
Redenção I e II e das 
c o m u n idades 
circunvizinhas. O 
atendimento ao público 
iniciará ás 8h e está previsto 
para encerrar às Kih. 

O prefeito lldon Marques 
reafirmou que, outra vez, as 
pessoas poderão tirar vários 
documentos, dentre eles, 
registro de nascimento e 
título eleitoral; além de dar 
entrada nos papéis para 
casamento, tudo de forma 
gratuita. 

A Secretaria de Governo 
do Município (Segov) - 
pasta responsável pela 
elaboração e execução do 
programa - espera uma 
participação significativa 
dos moradores dos bairros 
ben"(^Kados com esta nova 

etapa do Sábado Cidadão. 
Até agora, o programa já 

conseguiu beneficiar 
pessoas de várias 
localidades da segunda 
maior cidade do Estado, 
constituindo-se, desta 
forma, em um dos principais 
projetos levados a efeito pela 
administração lldon 
Marques. 

A primeira edição do 
Sábado Cidadão aconteceu 
no Estádio Municipal Frei 
Epifânio d Abadia, no centro 
de Imperatriz, e a segunda, 
no povoado de Coquelândia 

Foi a partir da terceira 
edição, no povoado Lagoa 
Verde (às margens da 
Rodovia Belém-Brasília), 
que os promotores 
decidiram dividir o 
programa em duas etapas. 

Ontem (21), ás llh, 
homens e máquinas da 
construtora Nolasco, 
contratada pela Sinfra 
(Secretaria de 
Infrãestrutura) davam os 
últimos retoquei nas 

principais ruas das vilas 
Redenção I e II, a fim de que 
o Sábado Cidadão possa ser 
desenvolvido sem nenhuma 
anormalidade, indo de 
encontro ao programa 
traçado pela Segov. 

José Ribeiro dos 
Nascimento, que reside na 
Vila Redenção I há dois anos, 
afirmou tratar-se de um 
importante programa, tendo 
em vista que possibilta as 
pessoas carentes tirar, seirf 
nenhum ônus, todos os 
documentos. "Sou a favor e 
estou torcendo para que as 
coisas sejam realizadas 
dentro do clima previsto", 
observou. 

Mairi da Silva Feitosa, 
moradora na rua Rui Barbosa 
há quase quatro anos, disse 
que não possui nenhum 
documento e, por não ter 
condições para tirá-los da 
forma tradicional, não sabia 
o que fazer. "Foi aí que contei 
que o pessoal da Prefeitura 
estaria por aqui neste 
sábado, fazendo esse serviço 
de assislência social". 

Curso prepara 

agentes e conselheiros 

Treinamento foi ministrado pela Universidade Estadual 

do Maranhão 

"O que nós fizemos foi um 
curso preparatório 
objetivando esclarécer os 
conselheiros municipais do 
trabalho e os agentes, que 
vão ser criados pelo 
Conselho". 

Do presidente do CMT 
(Conselho Municipal do 
Trabalho), Marcos 
Rodrigues, as palavras foram 
ditas após o curso ministrado 
pela Uema (Universidade 
Estadual do Maranhão), no 
período de 3 a 14 de 
novembro. 

Também secretário do 
Desenvolvimento Rural, 
Marcos acrescentou que o 

curso, no geral, se destinou a 
dar conhecimentos da 
realidade socio-econômica do 
Município e das linhas de 
crédito das instituições 
financeiras — Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste e 
Caixa Econômica Federal, 
entre outros objetivos. 

Desde a criação do 
conselho, o presidente 
considera que esse é um dos 
passos mais importantes que 
se está dando. "Tão 
importante que a partir de 
agora, na minha opinião, 
Imperatriz vai dar um avanço 
muito grande rumo ao 
desenvolvimento". 

Marcos Rordriguesl 
enalteceu a parceria entre a 
Prefeitura Municipal e o 
Governo do Estado para 
implementação, na região 
tocantina, do programa Viva 
Produção, elogiando o 
prefeito lldon Marques e a 
governadora Roseana 
Sarney. 

"Eles estão de parabéns 
também pela formação desse 
conselho, que tem 
participáção de todos os 
segmentos da sociedade", 
frisou. "E nós convidamos 
outros conselhos, como o de 
Emprego e Renda, para 
fazermos parcerias". 

Domingo Alegre 

Neste domingo o 

desafio é entre as 

escolas FREI MANOEL 
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Melo confirmado no 

comando do 3o BPM 

Emir Linhares integrar equipe do comandante 

geral da PM, coronel Bastos 

O coronel Manoel de 
Jesus Moreira Bastos, 
comandante geral da Polícia 
Militar do Estado, confirmou 
o que já havia anunciado a 
cerca de três meses. Apartir 
de ly de dezembro, o major 
Francisco Melo da Silva, é o 
novo comandante do 3° 
BPM. 

A indicação do Melo, se 
deu pelo fato do mesmo vir 
desempenhando um 

excelente trabalho na 
cidade. Responsável pela 
movimentação dada a Polícia 
Militar quando esteve 
(interinamente) a frente do 
comando local, Melo ganhou 
a confiança da população-. 

A Câmara Municipal de 
Vereadores de Imperatriz já 
havia feito um pedido ao 
comando geral da PM que 
mantivesse o major Melo a 
frente do comando. 

Atendendo a solicitação da 
população e da Câmara de 
Vereadores, o major Melo 
volta ao comando do 3° BPM 
apartir do próximo mês na 
condição de tiular. 

Na tarde de ontem o novo 
comandante não quiz falar 
sobre sua indicação, mas 
deixou claro que irar honrar 
a confiança que lhe foi dada 
pela população de 
Imperatriz. O major disse 

ainda irar manter o mesmo 
padrão de trabalho. 
"Somente com nossos 
homens da briosa Polícia 
Militar nas ruas é que a 
população terá mais um 
pouco de tranqüilidade" 
comentou. "Eu sei da 
importância que é assumir o 
comando da maior cidade do 
interior do estado, a 
responsabilidade agora é 
dobrada" disse Melo. 

Vereador lembra seqüestro 

seguido de homíeido 

Seminário teve a presente do secretário geral de 

segurança do estado e várias autoridades local 

A vinda do comandante 
geral da PM no Estado foi 
bastante proveitosa. Ao lado do 
secretário geral de segurança 
do Maranhão, delegado 
Raimundo Cutrim, Bastos, 
ouviu mais uma vez os apelos 
da comunidade. 

Vários crimes vem 
ocorrendo nã maior cidade do 
interior do estado. O simpósio 
ocorrido na Câmara Municipal, 
de autoria do vereador Arnaldo 
Alencar, foi a oportunidade da 
comunidade cobrar mais ação 
da Polícia. 

Na tarde de ontem foram 
questionados vários assuntos. 
O vereador André Paulino D' 
Albuquerque (PMDB), no uso 
da palavra alertou as 
autoridades das deficiências 
encontradas para se elucidar 
um crime. O vereador citou o 
sequeiro sequido de homicídio 

» Qitimas 

X::: 

S» 

m 

Raimundo Cutrim fará uma analise de todas as questões discutidas 

do seu genro Ezir Júnior, 
ocorrido em 94. Além do 
assassinato do empresário foi 
lembrado o auto indíce de 
crimes ocorridos nos bairros 
periféricos. 

O secretário geral de 
segurança do Maranhão, 
delegado Raimundo Cutrim, 
além de explanar várias 
assuntos, fez anotações onde 
irar analizar tudo que foi 

abordado no encontro. O 
secretário geral esta a frente da 
pasta a cerca de cinco meses 
onde entrou para combater o 
crime organizado no 
Maranhão. 

Arrombadores faz mais uma vítima 

Vila Cafeira também é visitada por elementos desocupados 

Osvaldo do Nascimento de 
Jesus, maranhense, casado, 
pedreiro, residente na rua 
Bom Jardim- na grande 
Cafeteira comunicou que 
elementos desconhecidos 
visitaram sua residência e 
levaram do interior da casa 
vários objetos. 

Indignado com a ação dos 
arrombadores ele disse a 
reportagem que os 
elementos após ter acesso ao 
quintal da casa, usaram uma 

barra de ferro para conseguir 
arrombar a porta dos fundos. 

Nem mesmo o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pela Polícia Civil afasta os 
marginais que aterrorizam 24 
horas diárias. 

Osvaldo, disse ainda que 
esta foi a terceira vez que os 
arrombadores visitaram sua 
residência. 

Para o comerciante, os 
elementos que praticaram o 
arrombamento em sua 

residência na tarde da última 
quarta-feira foram os 
mesmos que arrombaram e 
levaram vários objetos do 
interior da nas vezes 
anteriores. 

O trabalho ostensivo e 
preventivo da Polícia Militar 
continua sendo desenvolvido 
nos bairros periféricos. A 
intenção do comandante 
Emir Linhares é manter a 
segurança da população e 
automaticamente dominuir o 

auto indice de violência 
ocorrido nos bairros mais 
distantes do centro da cidade. 
0 tenente coronel Emir 
Linhares deverar deixar 
integrar a equipe do 
comandante geral da PM, 
coronel Bastos na capital do 
estado. 

Recentemente a Polícia 
Militar prendeu o perigoso 
elemento Daniel, acusado de 
assaltos, arrombamentos e 
homicídio naquele setor. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Raimundo Nonato dos 
Reis, maranhense, casado, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil e o Titulo 
-Eleitoral. 

Perda 
de documentos 

Odalice de Paula Morais, 
maranhense, solteira, 
residente na rua Santa Teresa 
comunicou que na tarde de 
ontem, quando trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz, perdeu uma bolsa 
contendo todos seus 
documentos pessoais, entre 
os quais sua Carteira de 
Identidade Civil 

Perda 
de documentos 

Valdecir Morais Ferreira, 
maranhense, casado, 
motorista, comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais sua Carteira 
Nacional de Hbailitação. De 
acordo com o queixoso o fato 
ocorreu na tarde do último 
sábado 

Perda 
de documentos 

Roberval Dias de Matos, 
maranhense, casado, 
residente na rua João Pessoa 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. Conforme o 
queixoso o fato ocorreu 
quando ele trafegava pela 
Avenida Industrial na tarde de 
ontem 

Perda 
de documentos 

José do Nascimento 

Araújo, maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
Nova, comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, C.P.F e 
outros. 

Furto 
de bicicleta 

Roberval Saraiva da Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na rua Gonçalves 
Dias comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Monark, ano 96, cor 
vermelha. Fato ocorrido na 
última quarta-feira quando a 
referida bicicleta estava 
estacionada em frente as 
Lojas Brasil. 

Furto 
de bicicleta II 

Enivaldo Matos de Lima, 
maranhense, soltei'), 
estudante, residente nâi na 
Leôncio Pires Dourado, 
também foi vítima de furto 
de sua bicicleta Monark - 
Barra Circular. Fato 
ocorrido quando a referida 
bicicleta estava estacionada 
em frente sua residência. 
Fato ocorrido na tarde de 
ontem. 

. PM 
O comandante da PM 

coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos, esteve mais 
uma vez visitando a cidade 
de Imperatriz. 

Desta vez, o comandante 
geral da Polícia Militar do 
Estado esteve participando 
do debate sobre a viof ia 
realizado na Câmara 
Municipal (Palácio Dorgival 
Pinheiro de Souza. 

Além do comandante da 
PM, esteve presente o 
secretário geral de 
segurança do estado 
Raimundo Cutrim. 
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1" Distrito 

Delegado 

Aügysto 

Escrivão 

Fr nacíseo Barbosa 

Comissário 
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Agentes 

1 Loló, Euzébic^ 

Urbano e Euires 

Perito 
Dr. Madiado 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 
'• hqjp .G V* • .*> "r* \ . 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

731-7090 


