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Operação desarmamento 

apreende arsenal em Imperatriz 

Sintel 

realliza 

audiência 

O Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas 
de Telecom u nação realiza na 
próxima quinta-feira na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, uma audiência 
pública para discutir a 
proposta do governo de 

' atizaraTelebrás, 
Na oportunidade, o Sintel 

quer apresentar o seu projeto 
Brasil Telecom, uma 
sugestão, segundo o órgão, 
viável para evitar que 
pequenos municípios não 
fiquem "mudos". 
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Côncavo e Convcxo 
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Açaiiándia 

Sociedade em 

Evidência 

Gustavo Morelli 

(Sebrae/São Luís) 
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Dólar Comercial 
Compra   PIO 
Dólar Comercial 
Vcn d a   R$ PIO 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda  — 
Dólar Turismo 
Compra    

R$ 1.15 

. R$ 115 

R$ P12 

  R$1,12 

RS 11.30 
Poupança 
Rendimento    P10% 
Ufir 
Valor   — R? O.ólOS 
Salário Minimo 
\i'.osro   RS 120.00 
Salário l-atiulia 
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Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda   , 

A ação da polícia, visa coibir a violência 

Ter ou possuir anua em easa 
é crime. 

Pouca gente conhece a Lei 
ny 9.4M7. de 20 de fevereiro 
deste ano, e foi com esla 
preocupação que a Policia Militar 
do Maranhão planejou a 
operação desarmamento 
desenvolvida em todo o estado. 

O objetivo da operação, é 
desarmar a população e coibir o 
o alto índice de violência. 

Em Imperatriz, a ação da 
'polícia sg' concentra 
principalmente nos bairros da 
periferia, ondê há a maior 
incidência de casos de 
homicídios e latrocínios. 

O resultado, até o momento, 
tem sido a apreensão de um 
verdadeiro arsenal que inclui 
desde armas caseiras até 
armamentos de grosso calibre. 

Durante o fim de semana, a 
Polícia Militar esteve fazendo a 
distribuição de panfletos com 
informações sobre o uso ilegal 
de armas, assim como, as formas 
de procedimento no caso de 
registro. 
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Candidato ao Senado visita 

pequenos municípios da região 

O ex-prefeito de Caxias 
Paulo Marinho vistou no fim de 
semana vários municípios da 
região. 

Em Cidelãndia, Açaiiándia e 
Itinga, o candidato ao Senado, 
reuniu lideranças para 

apresentar suas propostas. 
Acompanhado do seu 

assessor Luís Brasília, Paulo 
Marinho, anunciou 
investimentos a curto prazo e 
pediu apoio político. 
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Lei de imprensa 

é discutida 

Medidas do governo 

combustíveis e gás de 

O gás de cozinha e os 
combustíveis ficam 0% mais 
caro. 

Isto é apenas parte do 
resultado das reuniões da 
equipe econômica do governo 
realizada durante o fim de 
semana, para encontrar 
alternativas de manter o real. 

O pacote, inclui ainda, 
aumento nas tarifas públicas, 
importações, bebidas e o que é 
pior, nas taxas de juros. 

Em Imperatriz, o anúncio do 
governo preocupa o setor 
comercial e indústrial. Os lojistas 
temem uma queda drástica nas 
vendas no período de natal e ano 

reajusta 

conzinha 

novo.' 
O mercado de veículos 

teve uma segunda-feira 
tranqüila, em algumas 
concessionárias, embora já 
com uma tabela com 1% a 
mais, o volume de vendas 
surpreendeu. 
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INDICADOR 

Deputados Federais 
analizam a Lei de Imprensa que 
em breve receberá parecer do 
presidente. 

Fernando Henrique 
Cardoso, garantiu a lideranças 
da Federação Internacional de 
Jornalistas, que pode vetar a 

lei, se ela não for boa. 
Para o presidente, não se 

pode aceitar que num país onde 
os jornalistas ganham em 
média seiscentos dólares, 
chegarem a cinqüenta mil 
dólares. 
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Candangos recebem 

seleção canarinho 

A Seleção Brasileira terá hoje 
á noite mais um, dificil 
compromisso. 

O amistoso previsto para às 
21h4(), horário Brasileiro de 
verão, em Brasília, serão último 
no país antes da seleção viajar 
para a África, onde jogará 
amistosamente em dezembro. 

Os torcedores em Brasília, 
prineipalmenle os do Vasco da 

Brasileiro. 
No Hotel onde a seleção 

estar concentrada, os torcedores 
ficam de plantão para observar 
os seus ídolos. 

Dodó, Mullere Denilson são 
os jogadores mais assediados 
pelas fãs. A provável equipe que 
entrará jogando deverá ser a 
seguinte: Taífarel; Cafú, Aldair, 
André Cruze Ze Roberto; Mauro 
Silva. Hávio ( oneeiçao, Emerson (lama, reclamam ausência do 

alacante Edmundo, artilheiro e Rivaldo; Mullere Dodó. 
isolado do Campeoiialo Página 1-10 
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Medidas do governo são recebidas com preocupação por imperatrizenses 

Por Dentro da Imprensa 
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BOIENG 

737-500. O 

retorno. 

Jornalistas, colunáveis, 
empresários e autoridades 
diversas se acotovelaram ao 
meio dia de ontem no 
Raffaello Grill, durante 
almoço oferecido pela Rio 
Sul, empresa de transporte 
aéreo, que comemorava a 
volta do Boeing 737-500, em 
operação em Imperatriz. A 
direção da Varig fez questão 
de reunir os seus clientes 
para fazer oficialmente o 
anuncio do vôo em operação 
na cidade, suspenso a alguns 
meses para reparo da pista 
de pouso do aeroporto 
("iiiillierme (/ortez Moreira, 
("om o novo Boeing em 
operação, os 

Imperatrizénses terão maior 
conforto em suas viagens, o 
que até então estava sendo 
dificultado com as escalas 
Imperatriz/São Luis. 

Casa do 

estudante. 

Foi criado no ultimo dia 10 
de Outubro, pelos estudantes 
imperatrizenses na sala do 
grêmio do CEFET a Casa do 
Estudante Secundârista de 
Imperatriz (CESI). A nova 
instituição contrair para si as 
atividades que hoje deveriam 
ser comandados pela Umes, 
entidade que a muito não 
atende a contento a 
comunidade estudantil. Este 
talvez seja o primeiro passo 
para uma nova diretoria da 
Umes, que tem se mantido 
alheia as aspirações dos 

estudantes. Preocupando-se 
apenas com o faturamento 
anual da venda de carteira 
estudantil. Com mais um ano 
de mandato, a entidade está 
sendo presidida atualmente 
por Antonio Carlos, ex- diretor 
da instituição, isso porque o 
presidente eleito Jean Carlos, 
é atualmente o presidente da 
UESMA, entidade que até o 
momento não decolou. Para 
os estudantes a atual realidade 
da Umes mesmo sob nova 
direção não reflete o 
comando, nem tão pouco está 
presente nos eventos, onde 
estudantes são barrados e as 
carteiras ignoradas. Segundo 
os grêmios estudantis 
existentes a nova entidade 
criada por eles é sim a sua 
real bandeira de lula 
enterrando de vez a Umes. 

Noivado a 

vista. 
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Ely Marinho e Yar a Soares e Edmilson Sanches 

Depois de sua brilhante 
atuação na capa da revisla 
Aluai . a modelo Vara Soares 
só pensa mesmo nos 
preparativos para seu 
casamento com o empresário 
Ely Marinho, anunchulo iiara 

felizes e esbanjando beleza 

pelos acontecimentos sociais 
da cidade. 

Crime 

ecológico. 

I ma área de 18 equilares 
d'1 área v-rde com grande 
n:n-(c de haUaçual, aCíUZal 
Irês. grandes riachos, a 

reserva sol brilhante, em 
questão judicial (mire o MST 
e a Celmar, foi destruído pela 
empresa, antes mesmo de 
ficar definido a quem 
pertence a área. Mesmo se 
.ficar definido que este pedaço 
ainda de área verde pertença 
a Celmar . o desmatamento 
para <> plantil d( eueahpto. 
earai leriza-se um i i ime 
ecologieo, que alem do 

babaçu e do açai que 
desaparaceu, os riachos sem 
suas plantas nativas poderá 
morrem também. Os sem 
terra preocupados, já estão 
reflorestando a área com 
Caju. Maçacheira, Feijão e 
Milho, mais poderá perder 
tudo se a empresa ganhar na 
queda de braeo no Inera. Ate 
agora a empresa não se 
manifestou a respeito. 
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PARAGOMIN 

TERESINA 

ORTALEZA 

BALSAS 

M ELISÉl 

PALMAS 

IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / Ilh30/21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

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

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 
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Ex-prefeito de Caxias visita municípios da região 

No fim de semana, Paulo Marinho esteve em Cidelândia, Açailândia e Itinga buscando apoio político 

e anunciando investimentos na região Tocantina 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Medidaé amargas 
para manter o real 

O governo depois de uma 
semana de boatos, anuncia o 
pacote montado para manter 
o real. 

Dentre as medidas, o 
aumento das líixas de juros, 
importados, bebidas, 
cigarros, combustívele gás de 
cozinha. 

Para os dois últimos itens, 
o reajuste é de 5% e resultarão 
no reajusto de outros 
produtosderivados. 

Aumento 
desagrada 

\v 

As medidas incluidas no 
pacote anunciado ontem, 
desagrada sobretudo, aos 
assalariados, maiores 
penalizados. 

Os sindicatos, além de 
temerem o aumento do 
desemprego, acreditam que o 
"arrocho" ainda vai ficar 
maior. 

As revrndedoras de 
veículos, tiveram ontem um 
dia tranqüilo-. Umas, até 
fecharam negocies usando 
com uma tabela reajustada ém 
1%. 

Audiência pública 
para discuitir 
privatização 

Retornando ao seu 
município 

Depois de ter participado 
do Encontro Nacional de 
Primeiras Damas, lolele 
Dino retornou a João Lisboa. 

Satisfeita com o evento, a 
primeira dama daquela 
cidade, afirma que adquiriu 
grandes experiências a 
serem implantadas em João 
Lisboa por meio de sua 
secretaria a Solicit. 

lolele, acompanhada do 
prefeito Sálvio Dino, 
manteve um encontro com a 
primeira dama do Brasil, 
Ruth Cardoso onde expôs os 
programas sociais 
desenvolvidos em seu 
município e também falou 
das necessidades de 
programas federais com 
extensão a vizinha cidade. 

Paulo Marinho, mais 
do que nunca, 

candidato 

O ex-prefeito de Caxias, 
pela segunda vez, no periodo 
de um mês. visita Imperatriz 
e aproveita para estender sua 
visita a outras cidades da 
região Tocantina. 

Paulo Marinho, quando 
em Cidelândia, Açailândia e 
Itinga reafimou seu 
propósito de sair candidato 
ao Seriado no ano que vem. 

Político experiente, 
Maririho, fez questão de 
comeár sua campanha pelas 
bases; apresentando 
propostas e anunciando 
investimentos. 

Praia é visitada 
aos fins de semana 

A necessidade, foi 
apontada pêlo Sintel- 
Sindicato dos trabalhadores 
nas EmpreSas de 
Telecomunicações. 

O órgão, além de 
manifestar suã tese contrária 
a privatização daTelebrás, vai 
apresentar o seu projeto 
Brasil Telecom, uma 
proposta, segundo o Sintel, 
capaz dê resolver os 
problemas de telefonia no 
Brasil. 

A audiência pública está 
marcada para â próxima 
quinta-feira, as KLIJOhs na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, e será aberto á 
toda população. 

Embora tendo encerrado 
o periodo de veraneio, a 
praia do Cacau ainda vem 
recebendo a cada domingo 
um grande número de 
banhistas. 

Enquanto as águas não 
sobem o suficiente para 
cobrir as areias do 
Tocantins, muitas gente 
aproveita para passar os fins 
de semanas e feriados, se 
divertindo no ponto turístico 
mais procurado de 
Imperatriz. 

Ratificando a sua decisão 
de disputar uma cadeira do 
Senado no próximo ano, o ex- 
prefeito de Caxias, Paulo 
Marinho, visitou Imperatriz 
no final da semana passada. E 
segunda vez que ele vem à 
cidade em menos de um mês 
para manter contatos com 
lideranças políticas e 
comunitárias visando a 
estruturação de sua 
campanha na região. 

Pregando o novo contra o 
velho, Paulo Marinho disse 
que é preciso acabar essa 
conversa de que Senado é 
local de aposentadoria para 
velhos políticos. "E preciso 
mudar e eu represento esta 
mudança", afirma o ex- 
prefeito. 

Assessorado pelo 
jornalista e produtor Luís 
Brasília, Paulo Marinho 
também esteve nos 
municípios de Cidelândia, 
Açailândia e Itinga. Brasília 
disse que Marinho " não está 
atrelado a nenhum esquema 
político, mas âs bases 
comunitárias para sentir de 
perto os seus anseios". 

Paulo Marinho esteve 
reunido com os promotores 
do Eestival Aberto Balneário 
Estância do Recreio (Eaber) e 
decidiu apoiar a realização do 

tradicional evento musical. 
"Ele entende que o festival é 
um dos maiores do Norte e 
Nordeste e que alavanca 
novos talentos da MPB", 
observa Brasília. 

A convite do prefeito Ildon 
Marques de Sousa, o ex- 
prefeito participou de 
seminário realizado pela 
prefeitura com novos 
funcionários aprovados 
recentemente no concurso 
público. Ildon fez um discurso 
em que elogiou Paulo 
Marinho, dizendo que ele fez 
uma verdadeira revolução 
administrativa em Caxias, 
destacando principalmente a 
área de Saúde. Marinho foi 
um dos primeiros prefeitos do 
Brasil a municipalizar a 
Saúde. 

Em Cidelândia, que tem 
cerca de oito mil eleitores e 
fica a 70 quilômetros de 
Imperatriz, o ex-prefeito foi 
recepcionado pelo jovem 
Antonio Lucena Filho, que 
está fundando o Partido Social 
Cristão (PSC) naquele 
município. "Ele ficou 
impressionado com a 
recepção que teve da 
comunidade", disse Lucena 
Filho. Paulo Marinho esteve 
conversando por mais de uma 
hora com o padre Cícero 

mtí 

Lucena Filho, satisfeito com a visita de Paulo Marinho 

Marcelino de Melo. 

Empresarial 

Paulo Marinho também tra- 
tou de assuntos empresariais, 
onde já adquiriu uma área de 
10 alqueires às margens da 
estrada BR-010. Ele vai im- 
plantar uma indústria de em- 
balagens plásticas, um centro 
de captação de leite e 
comercializar embriões e 
sêmem com genética de alta 
qualidade. 

marinho tem uma empresa 
de laticínio em Caxias e 

levará leite da região 
Tocantina para produção de 
manteiga, quijo, iogurte e 
outros produtos. 

Para falar sobre esses 
investimentos, Paulo 
Marinho teve um encontro 
com o presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
Vilson Estácio Maria. O 
empresário se mostrou 
emplgado com o projeto e 
incentivou o ex'prefeito. 
Seja bem-vindo", disse Maia 
a Paulo Marinho depois de 
ouvir suas explicações. 

Relatório "Bacuri Eu Acredito^ostra 

a "radiografia" do bairro 

Já são conhecidas as reais 
condições das necessidades 
básicas, na área de saúde, da 
população do bairro Bacuri. 
d.489 residências foram 
visitadas por 34 agentes 
comunitários, de 14 de julho a 
4 de setembro, por ocasião do 
programa Bacuri Eu acredito! 
— desenvolvido pela prefeitura 
municipal. Os números dizem 
respeito aos programas 
Planejamento Familiar e Saúde 
Reprodutiva, DST/Aids, Saúde 
Bucal, Tuberculose, 
Hanseníase, Hipertensão e 
Diabetes, Saúde Mental, 
Zoonoses e Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente. Considerado 
piloto, Bacuri'Eu Acredito! 
servirá de marco referencial 
para as futuras implantações do 
projeto em demais bairros da 
cidade. 

Durante os dois meses em 
que foram realizadas as visitas 
domiciliares, os agentes 
comunitários de saúde 
entrevistaram 11.442 pessoas. 
Em Planejamento Familiar, por 
exemplo, descobriu-se que a 
média de filhos no Bacuri é de 
3 por família: sãol2.413 filhos 
para 3.609 entrevistados nessa 
área. O mais seguro método 
anticoncepcional — a 
camisinha — é usado por 
apenas 95 entrevistados, o que 
corresponde a 3,67%. O mais 
utilizado é a laqueadura, com 
68,90%. Apesar de ser o mais 
conhecido, com 2.581 das 

21.059 respostas (ou 12,25%),o 
uso pílula é o método recorrido 
por 15,57% daquela população. 
Os percentuais são obtidos em 
relação ao total de respostas. 

Outros programas 
Das 5.590 pessoas 

entrevistadas no programa 
DST/Aids, 3.830 disseram que 
não usam camisinha, 388 
reponderam que sempre usam 
e, por algumas vezes, foi a 
resposta de outras 661. No 
Bacuri, o número de pessoas 
com DST (Doença 
Sexualmente Transmissível) é 
de 666. A maioria — 48,49% — 
tem gonorréia. Aqui, o 
percentual é obtido em relação 
ao total de pessoas com DST 
Um outro dado constatado pelo 
Bacuri Eu Acredito!diz respeito 
ao número de parceiros sexuais 
dos entrevistados: 91 pessoas 
disseram não ter parceiro; 
2.619, ajKMias um; 1.415, menos 
de cinco; 483, de cinco a dez; e 
482, mais de dez. O maior 
percentual é 47,17% — apenas 
um parceiro. 

No programa Saúde Bucal 
foram entrevistadas 10.652 
pessoas. Do total, 34,98% têm 
dentista particular, 17,83% 
utilizam o serviço dentário do 
Posto de Saúde e 47,17% — a 
maioria, portanto — não 
tiveram qualquer orientação de 
higiene oral. O número de 
pessoas com dentes ausentes, 
no populoso Bacuri, é 
alarmante: 4.989 — quase a 

metade dos entrevistados. E" 
com cárie visível, um pouco 
menor: 3.905. Ali, só 38,89% 
fazem uso do flúor e 5,52% não 
escovam os dentes 
diariamente. No relatório sobre 
Tuberculose, consta que 
96,72% (de 3.508 entrevistados) 
são sadios, apenas 1,11% — ou 
39 pessoas — têm a doença e 
0,48% são suspeitos de terem a 
infecção. 

No caso de Hanseníase, o 
percentual de doentes é maior: 
3,95% (do total de 3.511 
entrevistas). Há 79 casos 
suspeitos, 3.107 de pessoas 
sadias e 46 já foram tratadas. 
Outro programa descobriu que 
238 pessoas do bairro têm 
Diabete Melitus e 899 sofrem 
de Hipertensão Aterial. Neste, 
foram pesquisadas 3.814 
pessoas. Do total de moradores 
entrevistados, 507 tiveram 
Derrame e 67 sofreram 
amputação de algum dos 
órgãos. 13,59% disseram que 
possuem um familiar com 
problema mental, mas apenas 
114 desses familiares fizeram 
algum tipo de tratamento 
Psicoterápico. Neste programa 
— Saúde Mental —, os 
agentes comunitários de saúde 
ouviram 3.538 moradores. 

No relatório de Zoonoses, 
descobriu-se que é zero o total 
de residências com gatos 
vacinados. O dado preocupa, 
porque 14 felinos são suspeitos 
de ter a doença. De 3.489 

domicílios visitados, em 1.144 
há cães de estimação, sendo 
que em apenas 747 delas o 
animal foi vacinado. No 
relatório de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, há 
informações diversas: o 
material de parede mais 
utilizado, por exemplo, é tijolo 
— 82,11%; e o abastecimento 
de água é público, na grande 
maioria, com 96,07%, contra 
poços particulares, em 10% das 
residências. A maioria do lixo 
do Bacuri, segundo as 3.489 
pessoas entrevistadas, é 
destinado para a coleta pública: 
78,64%. 

O prefeito Ildon Marques 
acredita todas as informações 
obtidas pelo Bacuri Eu 
Acredito são de fundamental 
importância para o 
desenvolvimento de ações no 
campo da saúde pública. Ele 
definiu o trabalho, por ocasião 
da entrega dos certificados aos 
agentes comunitário que dele 
participaram, como "um banco 
de dados altamente 
profissional e competente". 
Para melhorar o atendimento 
na saúde, Ildon garantiu que 
continuará lutado para 
municipalizá-la. "O que nos 
move na vida são o sonho, a 
utopia, a esperança e a 
expectativa de um dia melhor", 
afirmou, na solenidade de 
encerramento do programa, 
acompanhado do vice-prefeito 
Luiz Carlos Noleto. 

if VALE TRANSPORTE 

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

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

Prefeito de Imperatriz agradece participação e apoio que tem sido dado ao seu governo pelo PTB 

O prefeito Ildon Marques 
prestigiou domingo. 9, a 
convenção do PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro), que 
reconduziu Carlos Lima de 
Almeida para o Diretório 
Municipal de Imperatriz. O 
evento aconteceu no Plenário 
Léo Franklin, do Poder 
Legislativo local, onde 
compareceram e votaram 75 
convencionais, dos quais 75 
disseram sim a chapa PTB em 
Novos Tempos, liderada pelo 
empresário Carlos Lima. O 
prefeito estava acompanhado 
do secretário da 
Administração, José Moura, e 
do presidente municipal do 
PMDB, Raimundo Carvalho 
Costa Polegada. O novo 
Diretório Municipal do PTB 
fica assim constituído: Carlos 
Limado Almeida (presidente); 
Antonio Kloi de Sousa Filho 
(vice-presidente); Francisco 
Ferreira Coelho (segundo 
vice-presidente); Argentino 
Pereira da Silva (secretária- 
geral); Janice Coelho Miranda 
( s e c r e l á ria- a d j u n t a ) ; 
Francisco Fernandes Sales 
(tesoureiro). O líder da 
bancada petebista na Câmara 
e o vereador Olair Liòncio 
Moreira. 

A festa teve início as 9h, 

com hasteamento das 
bandeiras do Brasil, pelo 
prefeito Ildon Marques, do 
Maranhão, pelo presidente do 
Legislativo Valmir Izídio Costa, 
e do PTB, pelo presidente de 
honra do PTB, Benedito 
Batista Pereira. A festa contou 
ainda com as presenças da 
presidente em exercício do 
PFL, Mary Araújo de Pinho, e 
do vereador Rui Marisson da 
Costa, vice-lider do PMDB na 
Câmara, e de parlamentares de 
outros municípios da região. A 
votação começou pelo 
professor Benedito Batista 
que, em seu discurso, lembrou 
que "a história é a grande 
mestra" e que "o Partido 
T rabalhista Brasileiro faz parti4 

do capítulo que c um dos mais 
históricos dos ate hoje 
existentes no Brasil". Também 
presente, o ex-prefeito de 
Porto Franco, Deoclides 
Macedo, afirmou que "o PTB 
tem dado ampla contribuição 
ao País". 

Prefeito municipal 
O prefejlo Ildon Marques, 

de Imperatriz, iniciou sua fala 
afirmando que a gestão do ex- 
prefeito Deoclides Macedo, de 
Porto Franco, foi modelar para 
todos os novos chefes de 
Fxecut ivos municipais. 

Chamando-o de um político 
brilhante, Ildon Marques 
exclamou: "Deus queira que 
nossa região o tenha como 
mais um representante na 
Assembléia Legislativa 
estadual". Membro do PTB e 
ex-presidente da Federação 
das Associações dos 
Municípios do Estado do 
Maranhão, Deoclides Macedo 
é provável candidato a 
deputado estadual. 

Após isso, Ildon buscou na 
história elementos para o seu 
discurso, afirmando que o PTB 
foi fundado por uma pessoa 
que teve ações e atitudes, num 
determinado momento, que 
muito contribuíram para o 
desenvolvimento do País: 
"(lelúlio Vargas, dos gestores 
públicos brasileiros, talvez foi 
o que teve atitude que causou 
maior transformação nesse 
País". 

O prefeito lembrou que seu 
governo, em Imperatriz, tem 
por objetivo romper com a 
maneira antiga de se 
administrar. "Nosso 
compromisso é com o povo", 
disse, agradecendo a 
participação e o apoio que tem 
sido dado ao seu governo pelo 
PTB e desejando muito 
sucesso â sigla, no Município: 
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"Desejo muito sucesso ao 
histórico partido, que leve 
como fundador o maior 
transformador desse século". 

Presidente da Câmara 
Membro do PTB há anos, o 

presidente da Câmara, Valmir 
Izídio, destacou que o 
Parlamento que ele preside é 
hoje um novo perfil, "graças ao 

novo nível intelectual" dos 
seus pares. "É difícil sair do 
velho para o novo, mas é 
preciso dizer que o País 
mudou. Desde o 
impeachement do presidente 
Collor, os poderes buscaram 
maior credibilidade junto ao 
povo", disse. 

0 presidente afirmou ainda 

que se sente honrado de 
pertencer ao PTB. "Vou 
honrar sempre essa sigla. E, 
dirigindo a Câmara, mesmo 
com dificuldades, vou andar 
pela rua com o mérito de a 
população aprovar a nova 
Câmara. E esse mérito não 
pertence somente a mim, nr, 
a todos os meus pares". 

Programa DST/Aids realiza 

A equipe da Semus pretende, ainda trabalhar uma campanha no dia Io de dezembro 
,..i a,. TV.A., I>...i  t .•. •. >.... . •     A Secretaria Municipal d( 

Saúde (Semus), através da 
Divisão de Doenças 
Sexualmente 'Transmissíveis 
(DSTs) ("AIDS, promoverá um 
seminário os temas. O 
seminário acontece no período 
de 17 a 28 deste mês, no Centro 
de Saúde Três Poderes e será 
ministrado pelo médico Pedro 
Mário Lemos, o coordenador 
do Programa e da Divisão de 

DSTs/AIDS. 
O principal objetivo do 

seminário é formar voluntários 
interessados em ajudar no 
Programa de combate ás 
DSTs/AIDS, orientando as 
pessoas sobre as causas e 
conseqüências destas doenças. 

As inscrições para o 
seminário estão abertas e os 
interessados em participar 
devem procurar a Divisão de 
DSTs/AIDS, no centro dos 

Três Poderes, no horário das 
8 às Tlh. 

O médico Pedro Mário 
informa que o índice de AIDS 
está aumentando 
consideravelmente no 
município. "Por isso. é 
necessário deixar a 
comunidade mais informada 
quanto â adoção de medidas 
preventivas para reduzir a 
disseminação da doença", 
garante o médico. 

Mobilização 
No dia Io de dezembro, dia 

de mobilização contra a AIDS, 
a Divisão de DSTs/AIDS 
apresentará dados estatísticos 
sobre a realidade da doença na 
cidade. 

A equipe instalará stands 
informativos/educativos na 
Praça de Fátima, onde será 
desenvolvida a programação 
do dia 1 dt do/»mbi o. T.mr< 

outras coisas, será distribuído 
cartilhas às pessoas da 
comunidade alertando-as 
sobre a realidade da doença. 

A psicóloga Lena Noleto, 
uma das assessoras do 
Programa de DSTs/AIDS, está 
preocupada com o avanço 
dessas doenças no município. 
Ida ressalta que a questão do 
preconceito e discriminação é 
muito grave. Segundo ela, 
muitas pessoas preferem o 
anonimato e outras isolam-se 
temendo a reação dos amigos, 
familiares e da sociedade em 
geral. 

"A solidão, a falta de afeto, 
complicam mais ainda o 
quadro clínico-psicológíco do 
aidético, por isso é necessário 
uma maior conscientização da 
população quanto à forma de 
relacionamento com esses 
paeit ulcs". afu ma Tena Noleto. 
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O Centro de Ensinos 
Suixrioresde Imperatriz (Cesi) 
da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) estará 
formando, no próximo dia 21 de 
novembro, a primeira turma de 
Administradores de Empresas. 
Como patrono da turma João 
Augusto Ramos e Silva, foi 
convidado o prefeito Ildon 
Marques. 

O prefeito de Imperatriz 
mereceu um lugar de destaque 
i k i c< nivjte d( )s fui t iros bacl larêis 
de Administração. Um 
agradecimento |)essóal; "A você 
que compartilhou desta luta 
direta ou indiretamente, 
incenlivando-me a prosseguir 

nessa jornada, dedico essa 
conquista com a mais profunda 
admiração e respeito". 

Gomo parte das solenidades 
de formatura, a turma João e Silva 
realizará, no dia 18, a última aula. 
A "Aula da saudade" acontecerá, 
às 17 h, no Campus da 1 lema 
(Cesi), e será ministrada jxTos 
professores Francisco Alves e 
Silva e Lourenço Pereira de 
Souza. Ainda no dia 18, às 19 h. 
esia marcada a solenidade para 
o d encerramento da placa 
comemorativa, também no 
Campus. 

No dia20 será realizada »ijna 
missa de Ação de (Traça e 

' Benção dos anéis, na igreja São 

Francisco, as 18 h. Logo em 
seguida, às 20 h, os formando? 
terão um culto de Ação de 
Graças , na igreja Primeira 
Batista de Imperatriz. 

A colação degrau acontecer11 

no dia 21 de novembro, às 20 '. a 
no salão nobre do Juçara Clube 
E no dia seguinte, a turma 
poderá se despedir em grande 
estilo, no baile, que também 
acontecerá no Juçara, a partir 
das 22h. 

Para paraninfos foram 
convidados os professores Boaz 
Ramos de Avelar e José Ribamar 
Ferreira (Oliveira. A pãtronesse 
será a professora Maria Fline 
Barbosa Oliveira. 
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722-1748 
723-1652 
721-0404 
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Audiência pública vai discutir a privatização da Telebrás 

Na próxima quinta-feira, o Sintel vai expor na Câmara municipal, sua tese contrária a privatização da Telebrás, e apre- 

sentar sua proposta em torno do projeto Brasil Telecom 

Está ganhando força ma 
opinião pública a campanha por 
uma empresa nacional única 
de telecomunicações. 

A idéia de juntar todas as 
"teles"e a Embratel em uma 
única empresa, aos moldes da 
Petrobrás, é uma resposta dos 
sindicatos aos projeto do 
governo de fatiar a Telebrás e 
diminuir consideravlemnete a 
sua importância. 

Na verdade, o que os 
sindicatos dos trabalhadores 
em telecomunicações estão 
propondo, é uma tendência 
mundial do setor. 

Todas as grandes 
empresas nacionais (France 
Telecom, Deutch Telecom, 
BT, etc.) estão formando 
grandes consórcios par a 
consolidar as suas posições no 
mercado e ampliar suas áreas 
de atuação. 

No Brasil, ao contrário, a 
intenão de Fernando Henrique 
Cardoso, segundo o sindicato, 
é acabar com a Telebrás e com 
todas as Teles e criar três ou 
quatro empresas regionais em 
seu lugar. Trata-se de um 
enorme equívoco, que vai 
colocar em perigo o mais 
eficiente e lucrativo 
empreendimento já realizado 
> sociedade brasileira. 
0*8e a vontade do governo 

se informar, vamos perder 

anos de investimento e toda 
uma tecnologia nacional, 
produtos do esforço e 
dedicação de uma geração 
inteira de brasileiros", 
garantem os sindicalistas 
contrário a privatização. 

Os trabalhadores do setor 
d e t el e com u n i c aç õ e s, 
propoem um caminho 
inverso."Vamos criar a Brasil 
Telecom, uma nova empresa 
que engloba todas as vinte e 
sete Teles' dos estados e mais 
a Embratel" é o que sugere o 
Sintel, ressaltando que essa 
nova empresa já nasceria como 
uma das maiores do mundo 
capaz de competir nessa nova 
fase de economia globalizada. 
Tudo isso sem perder jamais 
o sentido do serviço público, 
razão maior de sua experiência 
e princípio maior de sua 
existência e princípio 
fundamental de uma empresa 
pertencente ao povo 
brasileiro. 

Nesse sentido" explica o 
Sintel, O Brasil Telecom 
poderia atender, em menos de 
dois anos, toda a demanda por 
telefones no país, sem para 
isso tenhamos que, 
nescessáriamente, abdicar do 
controle estatal da empresa ou 
entregar o seu patrimônio aos 
empresários preocupados 
apenas com o lucro. Mais do 

isso. a Brasil T elecom poderia 
contribuir decisivamente na 
geração de novos empregos, 
unia vez que a prioridade da 
empresa pública ao contrário 
do que faria faria uma 
multinacional, seria dada ao 
parque dos fornecedores 
locais. 

Para o Sintel, muitas outras 
razões justificam a idéia de 
reunião da Telebrás, em lugar 
de sua divisão. Trata-se de 
uma empresa de uma 
empresa cujo capital está 
pulverizado entre milhões de 
acionistas, que tem 
compromissos com a 
sociedade e que representa a 
possibilidade de rompermos 
a dependência tecnológica 
quê "nos diminui como país e 
compromete a nossa 
soberãnia", garante o Sintel. 

Para discutir a idéia do 
governo de privatizar as 
telecomunicações, o Sintel- 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de 
Telecomunicações, solicitou a 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, a realização de 
uma audiência pública, já 
confirmada para a próxima 
quinta-feira a partir das 
Kv.oOhs. 

Na oportunidade, o tema, 
Brasil Telecom, projeto que 
vai contra a privatização do 
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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 F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

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 N ova 

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 Imperatrizx Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

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 

9-098-723-1663 

governo, será explanado por 
sindicalistas de Imperatriz, 
São Luís e de outras cidades. 
Também participarão do 
encontro, diversas 
autoridades que estarão na 
Câmara a convite do Sintel. 

Para Ismael Pereira 

Bonfim, diretor do Sintel, é 
presciso uma análise 
profunda a respeito do 
programa de desestatização 
do governo FHC. Segundo ele, 
com a privatização, cidades 
mais pobres ficarão sem 
telefones, "Isso porquem 

quem trabalha visando lucro, 
não vai fazer investimento sem 
retorno"exclareceu ele, 
ressaltando que em pequenos 
municípios, a Telebrás presta 
um serviço de utilidade 
pública, o que significa dizer 
"trabalho sem lucro". 

Governo lança 

pacote rescessivo 

As medidas adotadas pelo governo para segurar o real 

repercute em Imperatriz 

Um fim de semana de 
muito trabalho. Foi assim os 
dias de sábado e domingo para 
a equipe do governo que 
trabalhou duro na busca de 
alternativas {tara aliviar a 
sistuação e tirar o real de risco. 

Entre uma reunião e outra, 
debates, sugestões e análizes, 
o governo terminou por 
encontrar a saída { tara ele mais 
viável e nesta segunda, 
apresentou o pacote já 
anunciado semana passada. 

As novas medidas do 
governo, segundo analistas 
econômicos, slavam o real, 
mas resultarão em recessão. 

O pacote, inclui o aumento 
{tara as taxas de juros, IPI- 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados, aos 
importados, bebidas, cigarros, 
tarifas públicas e combustíveis. 

Mau acabou de anunciar o 
pacote, o presidente Fernando 
Henrique Cardoso começou a 
sentir a repercussão. De um 
lado, as empresas que afirmam 
ser um choque, e do outro os 
sindicatos que temem pelo 
aumento do desemprego. 

Em Imperatriz, o pacote 
econômico é visto com olhares 
de quem espera pra ver. O 
mercado de automóveis, teve 
nesta segunda-feira, um dia 
tranqüilo a maioria das 
concessionárias não 
registraram queda no volume 
de vendas desde os rumores 

do pacote que terminou por 
ser finalmente anunciado 
ontem. Algunhas 
revendedoras tiveram um bom 
volume de vendas, mesmo 
tendo seus carros com preços 
alterados em um ponto 
percentual. 

Gerentes de vendas dê 
veículos em Imperatriz, 
consideram o pacote 
econômico positivo "O 
governo adota uma medida, a 
princípio assustadora, mas 
necessária" afirma Ivan Santos, 
gerente de vendas daTocauto, 
acrescentando, que prescisava 
ser feito para que não se 
perdesse sobre o controle 
sobre uma economia que até 
agora vem dando certo, ele 
ressalta inclusive, a não 
existência de inadimplência, 
entre os clientes de injedio 
poder aquisitivo. 

A população, na sua grande 
maioria, ainda não entendeu, na 
realizade o que são as novas 
medidas do governo, mas a 
exemplo do de Francisco 
Araújo, 24 anos, vendedor em 
uma loja de confecções, 
acredita que às "conseqüências 
recairá sobre os assalariados". 

A dona de casa Antonia 
Freitas, 42 anos moradora no 
bairro Bacurí, não gostou da 
notícia que junto com o 
aumento do combustível, o gás 
de conzinha, ainda esta 
semana, fica 5% mais caro. 

Tá na hora de 

ler o 
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Comunicado 
Informamoa aue. em funçôo tie 
problemai íácnifiôs no prcceaasmen- 
to dor dado», a Divulgação do» 
Resultados das Prova» Objetiva» 
doe Concunos Públicos 02 « 03.97 
será raelizada r.o dia 13.11.97, nos 
seguintes ioma»'. 

Pêlos/Jornais 
Goiás 

0 Popular (GO), Correio 
Brazillense (DF), Jornal 

do Tocantins (TO), 
Jornal Capital (MA) 

Minas Gerais 
Estado de Minai (MG) 

Rld de Janeiro 
0 Globo (RJ). A.Gazeta (ES) 

8Ao Paulo 
0 Estada de Sôo PjuIo (SP) e 

Gazela do Iguaçu (PR) 

Departamerrto de Suporte á 
Adminlatraçâo de Petsoal 

perfeito estado de 

conservação. 

Contatos petos fones 

721-2506 e 721-4006 

Hospital Santa Maria 

■4- 

O pioneiro da «aúde imperatrizense 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Sérgio Neres 

De cara nova 
Quem está aluando com 

garra total na CNTé o 
nosso companheiro de 
imprensa, Amaral Reis. O 
rapaz tem muita 
Vialividade, dedicação e 
entusiasmo no que faz, e 
isso o faz um bom 
profissional na arte de bem 
comunicar. Com um bom 
tempo atuando na 
namoradinha do vale do 
Tocantins,a super rádio 
Imperatriz AM; Amaral 
Reis, teni conquistado um 

bom número de ouvintes e fãs, 
que diariamente lhe ouvem e 
participam do seu maravilhoso 
programa," o sucessos do 
rádio" que todos os dias à 
tarde vem trazendo bastante 
discontração e alegria. 

O rei do rádio, agora na tv, 
todos os dias de 2a a 6a feira 
na CNT, com seu mais novo 
trabalho, um programa de 
estilo, totalmente sertanejo. 
Valeu Amaral Reis! vai nessa 
força garoto! 

Nós, do jornal capital, te 
desejamos muitos sucessos. 

De cara nova II 
Vai o alô para apresentadora 

de tv, Aldrey Barbosa, que 
atuava como repórter no 
programa " o rádio na tv" e 
agora está com seu próprio 
espaço na telinha da CNT, 
emissora essa, que está dando 
oportunidades para novos 
talentos Imperatrizenses, 
como é o caso da nossa amiga 
"Aldrei Barbosa", que 
diariamente leva sua 
mensagem otimista aos ares da 
grande Imperatriz. 

A Aldrei Barbosa vai um 
grande abraço de toda a equipe 
do capital. 

Bom de papo 
Em se falando de 

comunicação, não poderíamos 
deixar dê citar-mos aqui um 
excelente profisssional da boa 

comunicação. Ele é dinâmico, 
atualissimo, boa praça, tem 
uma linguagem atual e sabe 
lidar bem com seus ouvintes; 
estou falando do nosso 
companheiro de trabalho, 
Josafá Ramalho. É isso mesmo, 
o rapaz tem capacidade e é 
eficaz no que faz; com um 
público fiel, ele vem 
conquistando seu espaço 
gradativamente dia após dia na 
rádio capital AM com o seu 
programa que vai ao ar das 
17:()0horas às I9:-()()horas. O 
programa "Brasil Sertanejo" 
recebe cartas de toda a região 
Tocantina e mostra assim que 
o trabalho do nosso amigo, 
realmente está trazendo bons 
resultados para a emissora. Ao 
grande amigo "Josafá 
Ramalho" um grande abraço, é 
desejos de muitas felicidades. 

Amado Batista II 
O nosso companheiro de 

trabalho, Valter Silva, agora 
está mais parecido do que 
nunca com o conhecidissimo 
cantor Amado Batista. É que o 
apresentador do programa " 
Show da tarde" com seu mais 
novo estilo de ser, ficou 
parecidissimo com o Amado 
Batista. Não da nem para 
diferenciar um do outro, parece 
mesmo, e como diz o ditado: 
cara de um foçinho do outro. 

O amigo Valter Silva, está 
parecido em tudo; será que é 
pelo o fato do rapaz 
habitualmente em seu 
programa apresentar um 
quadro só com musicas do 
cantor? não sei. 

Ao nosso companheiro 
Valter Silva, um forte abraço, e 

só finalizando, dizemos que 
continue com esse grande 
sucesso. 

Dando um tempo 
Quem está dando um 

tempo é o João da 
Conceição, que há alguns 
dias não aparece aqui no 
Sistema Tucanu's. Ele que, 
como Operador de Áudio da 
TV Capital, desenvolveu um 
bom trabalho, no momento 
está mais preocupado é em 
aprender coisas novas para 
usar em benefício de seu 
desenvolvimento 
profissional. 0 João também 
aproveita algum tempo 
livre, para curtir sua família, 
principalmente seu filho. 
Aquele abraço e espero que 
ele volte logo ao nosso 
convívio. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 

T'xija senso prático, atenção e 
caj >acidade de concentração. 

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

Leão 

Touro 

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

Libra 

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

Sagitário Aquário 

Câncer Virgem 
til 

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

Escorpião Capricórnio 

Sua ca] «cidade de trabalht > 
está send<) reforçada jxtr Plutão, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

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

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

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

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

✓WN 

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

S Peixes 

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

DE TV - VHF/UHP - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal ^ TV 

Capital 

()5:()() Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:16 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12:Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Laixa Nobre do 
F.sporl o 
yy-qn rim- scu- 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -1" Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar,, 

Canal ^ Djfusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ 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 Jò Soares Onze e Meia 
0 j •} r> !i»rn;il ti» > gR j 
01:50 Perfil 

TV 

Mirante 
Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

TV 

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 da 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 do 
Zodíaco 
19:35 Na Roja do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

Canal^l Tocantins 

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

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

em Evidência 

Da redação 

Final de semana 

O finai de semana em AçaUândia esteve radiante. A sociedade se fez 

presente ao Zeppettin. 9fa sepçtafeira Lena Q areia, foi abo de 

aplausos com o seu taiento na voz e violão. Ido sábado o ponto aíto da 

noite foi a apresentação do artista "Erasmo Eibeí, que como sempre 

encantou a platéia com toda a sua simplicidade de artista nato. Anotei 

por /a nomes de peso no nosso quadro social entre eles: Er. Marcos e 

tRitaSibeira; 9{eto e Lúcia filipeças), Carlos e Vanessa Çalletti, 

Ifrancisca Tavares ((BE), lWildenora e Eurans (Cl/tfiE); José Carlos 

Eatriota e "Sutfi, Er. (Borges, JoelTulcheto, entre outros. Eeparabéns 

o anfitrião da noite José Carlos (Brandão. 

Aids 

Com a aproximação do Eia Mundial da Aids, que acontece dia 01 de 

dezembro, várias entidades nacionais, estaduais, regionais e 

municipais estão se organizando no sentido de lançar campanhas de 

concretização ápopulação, aqui emAçadândia ainda não tomei 

conhecimento de nenhuma manifestação, mas vamos torcer para que 

isso aconteça. 

Petróleo 

O projeto que regulamenta a participação da iniciativa privada na 

exploração do petróleo no pais, so deverá ser votado pelo pebiario da 

Câmara, em fevereiro. O sbdtitutivo do texto original do governo está 

previsto para ser entregue a comissão especial que trata do tema nesta 

semana, égrandzüe porém a possibilidade de que este mês o texto se 

restrinja a votação da comissão. 

A votação da emenda da reeleição prevista para meados de janeiro deverá 

paralisar as atividades da Câmara. 

De realce 

* O casaêMário e Leide Saraiva (Ornega (Brindes j receberam amigos neste domingo 

na vizinha cidade Itinga onde orejereceram um suculento churrasco... 

* (Muito cuidado aos motoristas com o desvio na (BAJtlO, devido obras da leia 

próximo ao mercado... 

* O ITda nossa sociedade se fez. presente na Via Lateral neste sábado com a 

prograinaçáo do Jamaica 'Dance, na verdade o reggae não agrada mu ito maü em 

compensação as batidas da dance music, levaram os convidados a loucura. (Foi 

realmente demais... 

* (Está cada vez maior o lixp acumulado nas proximidades do mercado público. 

Sr. prefeito, socorro... 

* Ontem foi dia de festa no Itinga, parabéns pelo seu primeiro ano... 

* 'Tudo pronto para o grande acontecimento do ano quando as mulheres 

maravilhosas de Açailândia serão homenageadas com o troféu Mulher/B?. O 

evento acontecerá dia 29próximo no 2001... 

* Três minutos de leitura e amanhã eu volto. 

T 

Qustavo Morelli (Sei are/S. Luis), 

To landa (Pereira ('Psicóloga) 

Zélia 'Filar, Aríete Cutrin (Sec. de Educação) 

este colunista e Célia 'f igueredo 
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'Dr. (Danieldos Prazeres e sua affair em recente 

acontecimento social na citi 
-7 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha 

KUAbOJNAlKE, 307 - FUNK (U9«) 738-1088 - AÇAILÂN ÜL'\ 

INDÚSTRIAí Rua Paraguai, s/n-Pq. das Nações-Fone (098) 738-185 -Açailàndia-MA 
DEPOSITO: Qd. 23 Lote 69/A, 72-Vib Ildemar-Fonu (098) 738-1 SOO-Açaifândiíi-iW 
LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1780 - Centro - Fone (098) 738-HH)0-Acaílândia-M7 

CEP 65926-000 



JORNAL CAPITAL 
Editor responsável: Linda Veloso Terça-feira, n de novembro de 1997 □ social/imperatriz □ 2-3 

Capital 

Social 

Linda Veloso 

{Z-CXlÁoS .Lurvcx de. ITVÊÜCIÍA Lectl I20IA CK ^d-OKVVeiAÇLJO 

MuLvielpal do Pevr+ldoT^abcilKis+a Brasileiro (PTB)y 

rvesfe domingo. Os eonveneionais pe+ebis+as 

man+iveraín Pa rios Bima na presideneia do p a ri ido e o 

aeadêmieo professor Benedi+Oy alem dos vereadores 

cjue |ormahA a baneada do par+ido no Begisla+ivoy 

VaKnir jeídioy presidenfe da Oc\\nc\^c\ ]\\iAn\cÀpc\\ e O+air 

/vAoreira aindaram a eonduzir os trabalbos. 

2.(40101 

yMo proNimo domingo "1 óy aeon+ecera a fradieional 

galinKada promovida pelas y\migas do Bem Ouerer. yA 

promoção aeon+eeera na Boja yVlaçioniea LAniao e 

Brafernidade no Baeuri. Vbee ja pode adguirir seu 

ingresso e parfieipar. 

'Sem vmda a ctty 

OOesembareol\ on+em em nossa eidade proeeden+e de 

Por+o ^Alegre. O gaueKo Pudimar Vieira de ^Aguiary 

membro da Ponjra+erni^ação Brasileira de Pesea e 

Pespor+os Sub-agua+ieoy ins+ru+or eredeneiado pela 

TTeeKnieal Piving Pn+erna+ional. O visi+an+e e Kospede 

do eoneei+uado empresário e amigo ^Ademar. 

Pesei amos boas vindas! 

m 
Puís 

Brasília e 

^jcxne em 

aconfecimenFo 

soeial 

■ 

P 

1 

j 

1 

'Paeã ete Õww 

jtA promo+er do grande Baile P a eu de O l\ roy yVlaria 

Beônia es+á a fodo vapor ul+imando os de+alKes jinais 

para a grande noi+ey presença já oon|irmada de 

^ soeialifes e eolunisfas da eapifai de B^sfado. Al em da 

mareanfe presenç-a da nossa.amiga yXliee Bobão. /dão 

peraam esfa maravill\osa promoção. 

Basal nofa mil sempre eltA^anfes t* de beiiA eom a vidí\ 

Bvandro e BI iefe Be rnandee gue inaugura ainda esfa 

Be ônia esfá a fodo \'apor ulfiíil Ando os defalkes |inais 

Belo easal Buís e (Braeiefe Salaney ela gue no 

próximo dia 03 de deeembro esfará realizando a "["esfa 

de jormafura da sua Bscola dei Bainbine 

m 

ím 

mmm 

m 
® t mmmt 
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y\ promofer do Pacu de (Ouro yVlaria Beônia dividindo 

pose eom a eferna eleganfe Soeorro yMilkomem 

II 
0: 

O presidenfe do Sindicado "Rkral de Bmpera-frizy 

CuvilKerme \Bniura, eom fugo eonji r ma d o para a 

Primeira Feira dos Bs+adoJe MuniciproSy gue 

aeonfeeerá no período de 29de novembro a 7 de 

dezembro no Pargue de B^cpoiçoes Bourenço Vieira 

da S?lva. Será eom eerfeza jvma belíssima [esfa. 

' r-u 11 -T i/ ■ 1; 
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Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes) 723.3304 
é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

129 - Centro n 

Fone: (098) 738-4194 
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Audiência 
As emissoras de 

froquência AM estão 
brigando para reconquistar o 
es] )aço e garantir a audiência 
na cidade e no interior. Com 
uma programação 
diversificada, I mperatriz, 
Mirante, e a Rádio Capital 
estão procurando inovar para 
garantir o sucesso de épocas 
anteriores. A Rádio 
Imperatriz mostra mais 
eficiência no sistema de 
Jornalismo, deixando a 
desejar na programa 
diversificada. Com um 
sistema de retransmissào do 
sinal América Sat, a emissora 
da Simplício Moreira vem 
perdendo o terreno. 

Rompimento 
Você sabia que o vice- 

prefeito de Sálvio Dino, 
rompeu no primeiro mês de 
governo com seu alcaide?. O 
l)r. Valter Machado além de 

Francisco do Valle 

romper com o prefeito Sálvio 
Dino, desistiu da política e 
desapareceu dagameleira. Dr. 
Valter Machado, reside hoje em 
Palmas (TO), onde é um 
grande empresário naquela 
promissora capital 

Barbas 
de molho 

Quem for vjce, e quiser ter 
um futuro político brilhante, 
tem que rezar na cartilha dos 
Seus respectivos prefeitos. Se 
por ventura a reza não surtir o 
efeito esperado, os vice's 
poderão dançar. 

E sem música! 

100% local 
A Rádio Capital com todos 

os problemas que vem 
enfrentando no sentido de 
manter a programação, no ar 
devido os constantes cortes, na 
linha de transmissão tem uma 
programação voltada para os 
interesses da comunidade. 

Diskmensagem 
Cresce o número de 

empresas de diskmensagens 
em Imperatriz. Os serviços 
garantem as mais variadas 
mensagens, como; Românticas, 
reconciliação, amizade, 
aniversário, e datas 
comemorativas. Os 
verdadeiros sentimentos 
expressos em palavras de 
"Amor e Carinho". Um abraço 
a moçada do 721 6433. Que 
maravilha hein. De acordo com 
as informações chegadas a 
nossa redação brevemente com 
serviço de Mensagens 
Evangélicas. 

Fora de Pauta 
O médico e vereador André 

Paulino D' Albuquerque não 
. tem sido visto nos "Agapes", 
promovidos pelo prefeito Ildon 
Marques. A presença do 
vereador vem sendo bastante 
comentada. Vamos lá APA, 
vamos APArecer! 

Confira os resultados dos jogos do concurso 200 da 

loteria Esportiva, realizados no último final de semana: 

Jogo 01- Botafogo/RJ 3 x 3 P. Dcsportos/SP 

Jogo 02- Guarani-SP 3x2 Vasco/RJ ' 

Jogo 03- Flamengo/RJ 0x0 União São João de Araras/SP 

Jogo 04- Goiás/GO 0x2 Corinthians/SP 

Jogo 05- Sport/PE I x 1 Palmeiras/SP 

Jogo 06-Inter/Rf 7x0 Bragantino/SP 

Jogo 07- Criciúma/SC 1 x 1 Atlético/PR 

Jogo 08- Contiba/PR 2 x 0 America/RN 

Jogo 09- Bahta/BA 0 x 0 Juvcntude/RS 

Jogo 10- Atlético/MG 3 x 2 Vitoria/BA 

Jogo II- Fluminense/RI 0 x 2 Grêmio/RS 

Jogo 12- Santos/SP 2 X 2 Cruzciro/MG 

Jogo 13- S. Paulo/SP 4 x 4 Paraná-PR 

Deu na Imprensa 

O senador Esperidião Amim (PPB- 

SC) endossou requerimento aprovado 

pela Câmara Municipal de Florianópolis 

pedindo ao presidente da República 

providências para a ampliação e 

agilização de repasse dos recursos federais para a capital 

catarinense. Deu no jornal do Senado. 
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Ednülson Sanches, titular da Sedin, é assinante do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Hoje tem Brasil... 

Mais não tem Romário. 

Quando não tem Romário, não tem futebol. 

Virgem que riqueza II. Apa...Apa...Apa 

O Corinthians... 

Já pagou o pai de santo paulista! 

Vamos fechar as portas para os pára-quedistas:... 

Super Quadra 602. 

Entre tapas e beijos... 

E o tempo vai passando! . 

Hollifeld, lá... 

Super homens, cá! 

E a vida vai passando, como se fosse um verdadeiro. 

Balaio de gato. 

Balaio de gato? 

Crônicas antigas sobre galinhas e mulheres- 1 

Crônicas das andanças. Um abraço ao companheiro. 

Edmilson Sanches. 

Galo ou, galinha você. Galo eu, galinha você. 

Galo ou, galinha você... 

Galo eu. Galinha você. 

Bom dia! 

Cade o 

vice? 

$ o Q $ 

w 

Sine Emprego 

desapareceu! 1 722 3317 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Os FèntíiA minhas 

Morini & Bondo 

Vaqueiro 

■#: 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.hr 

24h; 977-4126 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Analises Clinicas, Microbioiugia, Rotina Completa, Citupaiuiogia, Dosagcns Hormonais. Teste de 

Paternidade -DNS, Análise de Água, Aiálise de Alimentos, Análises Toxicológicas 
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Machado Neto 

Pacote do qovERNO 

PROVOCA REAJUSTES Ót 

PREÇOS EM VÁRÍOS SETORES 

Como estava previsto, foj divulgado ontem de manhã pelo 
governo, um rígido pacote tributário, englobando um conjunto 
de mais de 55 medidas de ajuste fiscal, com aumento de 
impostos, cortes de gastos no Orçamento da União, nas estatais, 
demissões e aumento de tarifas de importação de milhares de 
produtos, inclusive muitos deles negociados via Mercosul. O 
pacote tributário prevê uma arrecadação fiscal de R$ 20bilhões 
para») ano que vem. O aninenlode IPI (Imposto Sobre Produtos 
Industrializados), provocará de cara, reajuste de preços para as 
bebidas, automóveis, cigarros e até dos combustíveis, cujo 
primeiro aumento está previsto para amanhã. R, subindo os 
combustíveis, já dá para imaginar o que vem a seguir em termos 
de majoração de preços de tantos outros produtos. 

Sem falar nos juros bancários e de compras no crediário, 
entre outras medidas contidas no pacote que o governo acaba 
de baixar com o propósito de controlar as clívidas públicas da 
União e preservar o Plano Real das conseqüências provocadas 
pelas quedas nas principais bolsas de valores do mundo. 

O governo reconhece que são medidas impopulares mas 
essenciais para que o Real continue uma moeda forte. 

CPMF ÍNAlrERAdA 

-Pelo menos até as primeiras horas da tarde de ontem, o 
^ Ver no mantinha a intenção de não mexer na alíquota da GPMF 
(Contribuição Provisória sobre Movimentação Rinanceira). A 
dedução continuará sendo de 0,20% e não 0,25% como chegou a 
ser noticiado ontem de manhã, horas antes do anúncio do pacote 
economico. 

GÁS SEM pROMOÇÃO 

As distribuidoras de gás locais (Paragás e Tropigás), logo 
que tomaram conhecimento do pacote tributário do governo, 
suspenderam de imediato uma promoção que vinham fazendo 
no preço do botijão de gás de 13 quilos, nas vendas a domicílio. 

Na tabela, o botijão de lo quilos custa R$ 9,48 e estava sendo 
repassado ao consumidor a R$ 6,50. Com anúncio das medidas 
do governo, as distribuidoras puseram fim ã promoção, fixando 
o preço em R$ 9,00 dispensando os 48 centavos. 

Até sair a nova tabela. 

1 00 MÍl NA RUA 

Sempre quebra do lado mais fraco. Para reduzir despesas, o 
overno anuncia a retirada da folha de pagamento da União de 

1 
i 1 s 
1 ■ 
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Mercado- 

PoupANÇA 

Hoje 1,10% 

Amanhã 1,13% 

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

UfÍR (FecíeraI) 

Novembro/97   : R$ 0,9108. 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

Novembro/97 RS 09,11 

UFr (EsTAdUAl) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97  R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,1 5 

* Turismo R$ 1,12 

* Comercial RS 1,10 

Cotações de 10.11.97 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 10.11,97 

RS 11,31 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 RS. 120,00 

SaLárío FamíLía 

Outubro/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Humor 

O maior fetiche dele era 

transar com a vizinha. 

Um dia, encontrou a 

solução: alugou a casa 

ao lado. 

(Playboy/nov/97 nas 

bancas via Dimapi). 

ANIVERSÁRIO - Destaque também hoje, para o 
aniversário do garotão aí da foto, Pedro Henrique de 
Queiroz Silva, filho do casal Olheiros Salvador Silva e 
Luciana Fernandes de Queiroz Silva (leia-se Metalfer). 
No aconchego da família e dos amiguinhos, o 
aniversariante estará comemorando a data (quatro anos) 
em sua residência, na rua Marly Sarney, 1.110 - Jardim 
Imperatriz. Vale o registro com o nosso tim-tim. 

An ivERSARÍ ANTES 

ACII 

* Maria Gorete Soares de Araújo (Everest) 

Se você está aniversariando hoje 
receba os parabéns da ACII e do FEITO À 

MAO RESTAURANTE (self-service, churrasco no 
quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina 
com a rua Alagoas-Gentro. Fone; 721-3565. 

100 mil nomes de aposentados e pensionistas que "recebem 
benefícios indevidamente". 

Por que só agora descobriram essa irregularidade, logo em 
cima de aposentados e pensionistas, que nao têm nenhuma 
perspectiva de ganho, além de migalhas que recebem da 
Previdência Social? 

Sem dúvida um golpe duro contra essas pessoas, nas vésperas 
do Natal e aproximação do ano novo. 

MEqASENA (088) 

04, 18, 29, 37, 43, 45. 

OUIINA (548) 

14, 22, 24, 59, 72 

EFemérícIes 

Comemora-se hoje, entre outras efemérides: 
* Dia do Armistício; 
* Dia do Decreto Instiluido a Bandeira (1889); 
* Dias dos Supermercados. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

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

SuperSena (142) 

l5 Faixa: 02, 05, 18, 33, 46, 47. 
2Í! Faixa: 08, 11, 16, 21, 24, 30. 

I r\ 

I i 

VEREADORES ATUANTES - Vereadores de destaque e 
bem-sucedidos em suas respectivas atividades 
particulares, André Pau Uno (de óculos) e Walmir 
Magalhães, são sem dúvida, dois parlamentares atuantes. 
Eles an i versa ri aram no último sábado e continuam 
recebendo manifestações de apreço de amigos, 
correligionários, enfim de todos que acompanham suas 
ações na defesa dos interesses maiores da sociedade. 
Vale o registro. (Foto: Moreira Silva). 

ESTADO DO MARAXTIAO 
DEIJEXiACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ 

P1AX1ÃO CENTRAL 

CERTIDÃO 1 )F OCORRÊNCIA 

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada que, 
buscando e revendo o livro de registro de ocorrência desta Delegacia 
de Polícia, nele encontrei a de n0 :>44:)/97, datada do dia 08.11.97, 
de seguinte teor; às 18:55 horas de hoje, compareceu nesta Delegacia 
de Polícia o senhor RONAILTON NEVES NOLASCO, brasileiro, 
baiano, com 38 anos de idade, casado, filho de Rosalvo Nolasco das 
Neves e de Nair Neves Nolasco, residente na rua Senador Millet n" 
446, apartamento 301-A, bairro Maranhão Novo, nesta cidade, onde 
nos comunicou que perdeu uma bolsa contendo os seguintes 
documentos pessoais: Carteira de Identidade Civil nQ M3362179/ 
SSP/MG., C.P.F. n8 147251935-34, Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria "B", Titulo Eleitoral, um lalonàrio de cheques da Caixa 
Econômica Federal, conta 110-7, ag. Praça de Fátima, Cartão de 
Crédito CRED1CAR MATERSCARD, VISA Federal Card, Cartão de 
Conta Bancária do Bradesco, da empresa Construtora N olasco Ltda, 
Carteira de Credenciamento do CREAA n 4716-D, Carteira de Socio 
do Clube Hemomar, uma cópia da Procuração de Getúlio Cândido 
Pinho Costa, Proprietário do Posto Goiano para Ronailton Neves 
Nolasco (comunicante). fato ocorrido no intermédio dos aeroportos 
de São Euís c Imperatriz, entre as 13:00 e 14:00 horas. O fato será 
do conhecimento da autoridade para devidos fins. Era só o que 
continha a ocorrência. O referido é verdade e dou fé. Passada a 
presente nesta Delegacia do Plantão Central de Imperatriz. Eu. José 
Antonio Pinheiro Silva, Escrivão, que datilografei e subscrevo. 

Imperatriz (MA), 08 de novembro de 1997 
(assinatura ilegível) 

Materials para 
1}j / h/^7 hyVr escritório, escolar, 0 

lÁMUJ/IAaJs bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 
& 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboralorias c Atcndimenlo á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinária 

* CRMV/MR - 0190 

Pm a Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Deputados discutem 

lei de imprensa 

A nova lei de imprensa será 
vetada pelo presidente da 
República, Fernando Henrique 
Cardoso, caso o artigo do projeto 
que deixa sem limites as 
indenizações a serem pagas por 
crimes de imprensa seja aprovada 
no Congresso Nacional. A 
revelação é de Allan Whitte, 
secretário geral da Federação 
Internacional de Jornalistas, que 
reúne cerca de quatrocentos e 
cinqüenta mil profissionais em 
cento e cinqüenta países. O 
presidente foi por anos um 

batalhador pela liberdade da 
imprensa, e assegurou que se alei 
não for boa, ela será vetada. 0 
secretário geral da FIJ, teve 
anteontem, a audiência com o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao lado de representantes 
da federação nacional de jornalistas. 
O presidente se comprometeu a 
negociar com as lideranças no 
Congresso Nacional, a mudança 
d< )s arquive >s ] x ilêmicos doj m yetí >. 

Foi explicado ao presidente 
que em um pais, que o jornalista 
ganha em média seiscentos 

dólares, as multas não podem 
chegar a cinqüenta mil dólares. 
Faraó secretário dafcderaçào, caso 
alei seja aprovada, o jiais terá uma 
imprensa acuada e bajuladora. 
Algumas questões da nova lei de 
imprensa, foram consideradas 
positivas por Allan Whitte como 
direito de respostas, o acesso as 
informações oficiais, também o 
direito do jornalista de proteger as 
fontes, aboliçàodas penas de 
prisão, o direito a privacidade e a 
separação entre material editorial 
epago. 

"Nossa história é de coragem, 

trabalho e fé", diz Sanches 

Ao afirmar que o ano de 1997 
será, talvez, um dos mais 
marcantes na história 
contemporânea da 
administração pública de 
Imperatriz, o secretário 
municipal do Desenvolvimento 
Integrado, Edmilson Sanches, 
acrescentou que este mesmo 
ano não marca apenas a vinda de 
1.561 novos servidores de 
Imperatriz, mas uma nova fase 
da vida da comunidade local. 
Durante sua palestra, 
Imperatriz, untem e hoje — 
realizada dia 7, no Ginásio da 
Sedei (Secretaria dos Esportes 
e do Lazer), por ocasião do 
seminário Imperatriz e seus 
novos servidores —, Sanches 
afirmou que, na condição de 
funcionários, o município ao qual 
os servidores passam a servir 
tem uma história de coragem, 
trabalho e fé. Segundo ele, essas 
são características inafastáveis 
para qualquer coisa ou pessoa 
que queira ser e crescer. 

Sanches buscou na história 
elementos para a sua palestra, 
que seguem: "Dos sacramentos 
do frei Manoel Procópio, que 
navegou o Tocantins, até os 
sacrilégios dos pioneiros que 
desbravaram — e, em muitos 
casos, extinguiram — nossas 
matas, a história de Imperatriz 
transcorreu marcada por aquilo 
que, invariavelmente, marca o 
início de uma nova cidade: a sede 
de riqueza, de melhoria material 
de vida". 0 discurso durou cerca 
de trinta minutos, sendo 
atentamente assistido pelos 
servidores e convidados. "Em 
quase um século e meio de 
história — prosseguiu ele —, 
tivemos ciclos econômicos que 
abrangeram produtos tão 
distintos quanto a borracha e o 
ouro, e outros como, por 
exemplo, madeira e gado". Para 
Edmilson Sanches, "seja em 
função do extrativismo ou da 
exploração quase sem controle, 
seja em razão das 
multirrepartições do espaço 
territorial imperatrizense, 
praticamente esgotamos o nosso 
quinhão nos reinos animal, 
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Edmilson Sanches: "é 
mineral e vegetal". 

Para os futuros novos 
funcionários, o secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
prosseguiu: "O município que os 
senhores, juntamente conosco, 
devemos servir com energia e 
resultado já surpreendeu este 
país com o seu repentino e 
vigoroso crescimento. 0 que 
leva séculos para se consolidar, 
aqui se faz em poucas décadas". 
Para documentar, lembrou que, 
"há menos de 50 anos, 
Imperatriz tinha apenas mil 
habitantes na cidade e pouco 
mais de oito mil no interior. Ao 
todo, uma população de menos 
de dez mil habitantes no 
município. I laviasó seis escolas, 
primárias, com uma freqüência 
média total de 252 alunos. Neste 
ano de 1997, só a população 
estudantil das escolas públicas 
municipais, de 40 mil alunos, é 
quadro vezes maior que a 
população total do município de 
Imperatriz em 1948". 

Ainda comparando números, 
lembrou que o setor urbano 
linha apenas dez por cento da 
população, em 1948, quando, na 
quase totalidade, morava na zona 
rural e que, hoje, com cerca de 
230 mil habitantes, o município 
quase não tem área rural. 
"Sintam, senhores, as voltas que 
o mundo dá, as realidades que o 
tempo transforma, as verdades 
que o correr da vida relativiza. 
Hoje, com seus 1.538 

Medidas do governo 

aumentam impostos 

A tática do governo c proteger o País 

da crise mundial 

O governo deve anunciar 
hoje. medidas para aumentar 
a arrecadação e cortar gastos, 
é a formula {tara proteger o 

; pais da crise mundial das 
bolsas. A avaliação, é de que 
nenhum pacote especial 
mude a vida das pessoas. O 
líder do PSDB na câmara, 
deputado Aércio Neves, 
decidiu que vai apressar a 
votação da reforma tributária, • 

simplificar e aliviar a cobrança 
de impostos é o objetivo que 
vai estar nas mãos dos 
deputados, Luis Carlos Haulie 
do Paraná, Maxroseman do 
Paraná, Fimon de Castro do 
Ceará, Roberto Branttes do 
Estado de Minas Gerais e 
Hiêda Cancios do Rio Grande 
do Sul. Para o deputado Aércio; 
Neves, o governo brasileiro: 
está seguro do eontrole a ser: 

exercido na economia do 
pais. O governo vai pôr 
investimentos para debelar 
essa instabilidade as vezes 
drcustanciais. 

Os deputados estão 
otimistas, e dizem que o mais: 
certo de todos os 
investimentos, é a sinalização: 
para fora e que aqui as coisas: 
caminham seguramente ao 
rumo da estabilidade. 

Jackson Lago declara 

apoio a Cafeteira 

Lista de especuladores incluem nome de Jackson Lago ao 

governo só que diz não ser candidato 

necessário recomeçar" 
quilômetros quadrados de área, 
equivalente a dez por cento do 
que tinha há duas gerações, 
quando era rica em recursos 
naturais, Imperatriz terá de ser 
inteligente, criativa e persistente 
para explorar o mais básico, 
inesgotável e mais rico de todos 
os recursos: o talento, a 
esperana realizadora e a 
capacidade de trabalho de seu 
povo'. E para esse desafio que o 
secretário entende que se 
apresentam os novos 
servidores, por vontade própria, 
testada, aprovada e classificada. 

O secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
criticou os que ainda se referem 
ao rio Tocantins como limite e à 
rodovia Belém-Brasília como a 
que corta a cidade. Para ele. "é 
preciso ajustar o foco, regular a 
visão: rios e estradas não são 
limitações, nem corte, secção; 
são elementos de aproximação, 
elos de ligação, traços-de-união, 
recursos de integração". 
Acrescentando, Sanches 
afirmou que, "por tudo isso, mas 
não só por isso, é necessário 
recomeçar" e que "é preciso 
inserir ativamente Imperatriz 
no cenário do mundo, mesmo 
porque, até no nome, nossa 
cidade impera como atriz, 
participante do elenco principal 
das maiores cidades do país e 
coadjuvante do processo de 
desenvolvimento do 
Maranhão". 

Iniciam-se as especulações 
em torno das eleições ao 
governo do Estado do próximo 
ano, e nem mesmo a 
governadora Roscaria Sarney 
escapou dos boatos de uma 
provável candidatura a reeleição. 
Na lista dós especuladores, 
incluíram até mesmo o nome do 
atual prefeito da capital do 
Estado, São Dús, Jackson Lago, 
que desmente a candidatura a 
governo do Estado, ele afirma 
que continuará como prefeito da 
capital durante os quatro anos, 
essa inclusive foi uma promessa 
feita a população ainda na 
campanha passada. O 
presidente do PDT, J-ackson 
Lago, argumentou ainda que a 
frente ética estudará duas teses 
com relação e um possível apoio 

•.v': 
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Apoio de Jackson fortalece candidatura de Cafeteira 
a candidatura do senador Estado e uma candidatu 
Epitácio Cafeteira ao governo do própria. 

Servidores públicos do Tocantins 

são obrigados a renovar cadastro; 

Governo do Tocantins ultima servidores para 

refazerem seus cadastros 

A partir desta semana, cerca 
de dois mil e oitocentos 
servidores públicos, civis e 
militares do Estado do 
Tocantins que aguardam a 
aposentadoria e pensão, vão ter 
que atualizar seu cadastro junto 
a Secad ( secretaria de 
administração) Segundo a 
secretária Zenaide Cândido 
Nolêto, a medida visa 
identificar o contigente rural 
existente no poder executivo, 
tanto em órgãos da 
administração direta, como 
indireta; a não atualização do 
cadastro junto a secad, 
implicará no bloqueio do 

pagamento dos benefícios. Os 
servidores não devem deixar 
para última hora a atualização 
de cadastro, evitando assim 
atropelos de ultima hora, e 
ainda devem todos estarem 
alertas do fato dos que não se 
cadastrarem, vão ter 
c o n s e q u e n te m e nte seus 
pagamentos de benefícios 
bloqueados até que se 
regularizem. Os servidores 
devem comparecer à secad em 
horário comercial, entre os dias 
10 e 14 do corrente mês. A 
secretária Zenaide Nolêto 
informou ainda que nesses dois 
anos do governo Sirqueira 

Campos, cerca de cinco n 
funcionários já foram treinade 
essa tem sido umaprioridai 
da atua administração Estadu 
A secad ofereceu treinãmen 
nas áreas de informática 
planejamento educacion; 
agentes habitacionais, redaç. 
de projetos e relatórios, alé 
da capacitação do secretário < 
gabinete, estão fecham 
convênios entre o governo ( 
Estado e a Universidade t 
Estado da Bahia par 
ferecerem cursos c 

esp úalização á técnicos 
gerem jue atuam na área c 
gestão pública. 

#CAS 
JiF i&SêÊÊk rvivrrvt? c 

A DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 
iCl 1 A t»l \ A * J I ,,   . __ 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS. BLUSAS E SHGRTS 
■ c. .      - - : , , 

Aceitamos 
encomendas 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Prox. Bernardo Savâo 
Imperatriz-Maranhào 

Csnortc é na Capital 

^ lana 

Rede 

AS© 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovls 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 
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E no BIC 

Neste domingo a 

Escola José Abdala de 

Governador Edison Lobão 

esafia qualquer escola de 

primeiro grau para a 

E na T¥ Capital c|jSpUfa< Quem se habilita? 

☆ ☆☆ ☆☆☆ 

pra quem gincana ^ de 

voce tira ^ ' Calouros FRANCISCO AUVVEIDÂ 

o chapéu 
1 esportiva   

EUENE FRANCAJ 

CIDADE AGORA 

De segunda a sexta-feira das 

08h00 às 09h00 da manhã 

No comando do 

iNiiiKtt n {miHÈ 

ORLANDO M€N€Z€S 

0 repórter que não tem medo de bandido 

VAMOS FECHAR AS PORTEIRAS 

PARA OS PAR A-QUE DISTAS Em 98 VaiHOS ÚST 

ArA*Mm 

valor a nossa gente 
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Liga Imperatrizense dará parecer final 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Bahia 
Os torcedores do Bahia 

ainda lamentam a queda do 
time para a segunda divisão 
do campeonato brasileiro 
na temporada de 98. Com 2(1 
pontos, em 28 jogos. O lime 
Baiano decidiu a sua sorte 
no sábado 8, no estádio da 
Fonte Nova. Muitos 
torcedores incentivaram o 
time, mas os jogadores não 
corresponderam dentro das 
quatro linhas, por este 
motivo o time não saiu do 0 
x 0 com o Juventude e 
amarga o rebaixamento. 

Brasileirão 
10 jogos que 

aconteceram na sábado 8, 
foram suficientes para 
indicar os rebaixados para 
98 e os times classificados 
para a próxima fase do 
campeonato brasileiro da 
primeira divisão. 

Confira os resultados 
Guarani 3x2 Vasco 
Botafogo 3 x 3 

Portuguesa 
Fluminense 0x2 Grêmio 
Santos 2x2 Cruzeiro 
Coritiba 2x0 América 

RN 
In ter 7 x 0 Bragantino 
Atlético MG 3 x 2 Vitória 
Bahia 0 x 0 Juventude 

Rebaixados 
Estão na segunda divisão 

de 98 
Bahia- 26 pontos 
União São João - 14 

pontos 
Fluminense - 22 pontos 
Criciúma - 23 pontos 

Classificados 

Seleção 
O jogo desta terça feira 

está sendo esperado com 
muita expectativa pelos 
torcedores do Distrito 
Federal. 

O técnico Zagallo deverá 
mandar a campo a seguinte 
formação: 

Taffarei, Cafú, Aldair. 
André Cruz e Zé Roberto ; 
Mauro Silva. Flávio 
Conceição, Emerson e 
Rivaldo; Muller e Dodô. 

O jogo será as 21h4() 
horário de Brasília com 
transmissão da Rádio 
Capital AM ao vivo. 

Cavalo 
de Aço 

Diretor de futebol 
William Marinho enviou 
uma lista com vários nomes 
ao nosso departamento de 
esporte. Segundo ele são 
os jogadores do Cavalo de 
Aço para o quadrangular 
final do campeonato 
maranhense de 94. 

O Cavalo joga com o 
Moto no próximo dia 15 de 
novembro, mas a diretoria 
irá pedir o adiamento para 
o dia 19 ,para ganhar tempo 
na formação do lime. 

Liga 
Hoje será o dia " D " para 

Marília e Ajuventus. Ambos 
decidiram dentro de 
campo, o título cio 
campeonato amador de 
Imperatriz edição de 97. 
Mas o Marília entrou com 
recurso para reverter a 
situação ou seja ficar com 
o título. O Presidente da 
Liga .Couraça pediu até 

Ajuventus e Marília aguardam decisão hoje as 20 horas 

Vasco da Gama hoje as 20 horas na reunião 
Flamengo qual acontecerá na Sede da 
Santos LIE, para dar 0 veredito 
Portuguesa final. 
Palmeiras 
Internacional Copa 
Juventude Mirante 
Atlético MG A cidade de João Lisboa 

será representada pelo 
Chaves prováveis time do Grêmio. Segundo 

Chave " A « informações do presidente 
Vasco Clodonir, 0 seu time irá 
Portuguesa entrar na competição para 
Flamengo fazer bonito. 
Juventude Ninho como é chamado 
Chave " B " pelos mas íntimos disse- 
In ter que- promoverá uma série 
Atlético MG ele conlrataçõe-s, visando 
Palmeiras reforçar 0 time para a Copa 
Santos Mirante. 

O futebol amador de 
Imperatriz, mais uma vez é alvo 
de expectativas. 

O Ajuventus conseguiu o 
título jogando na bola. O jogo 
decisivo foi bastante 
emocionante. No tempo normal 
ou seja nos noventa minutos, 
um empate sem gols. o mesmo 
aconteceu na prorrogação. Mas 
nas cobranças de penalidades. 
Ajuventus eonseguiu vencer 
pelo placar de 4x3. Para ficar 
por dentro dos acontecimentos. 
Após o jogo o presidente do 
Marília, empresário Antônio 
Pereira que já estava com toda 
documentação em mãos', " até 
parece que já esperava a 
derrota do seu time " deu 
entrada na Liga Imperatrizense 
alegando irregularidades de 
alguns jogadores do Ajuventus. 

O presidente da Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
Couraça pediu um tempo pai;a 
dar o parecer final, até porque 
teria que consultar a Federação 
Maranhense de Futebol e os 
outros componentes da juntá 
governativa do futebol amador 
de Imperatriz. 
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Na mesma semana ou seja 
na semana próxima passada. () 
Presidente Couraça enviou um 
fax a Federação Maranhense de 
Futebol, pedindo informações 
sobre1 os jogadores que foram 
citados no documento pêlo time 
do Marília. 

Marília Futebol Clube, principal interessado 
O presidente não quis 

adiantar nada á imprensa sobre 
a resposta da FMI1 e prefere na 
reunião de hoje a noite divulgar 
o relatório final, sobre mais 
uma polêmica no futebol 
amador de Imperatriz. 

O Ajuventus tem como 

no resultado 
certa a reprovação do 
documento enviado pelo time 
do Marília. Tanto é que no 
sábado próximo passado 
.realizou o jogo de entrega de 
faixas na C idade de João Lisboa 
enfrentando o Selecionado 
local. 

Brasil x País de Galles 

no Mané Garrincha 

Rádio Capital AM transmite direto de Brasília 

o amistoso da seleção eanarinho 

A Seleção Brasileira fará 
hoje á noite 21h40 horário 
Brasileiro de verão em 
Brasília, o último amistoso 
em chão brasileiro antes de- 
vi aja r para disputar a África, 
onde jogará amistosamente 
em dezembro. 

Os torcedores em 
Brasília .principalmente os 
do Vasco da Gama, 
reclamam ausência do 
atacante Edmundo um dos 
artilheiros do campeonato 
brasileiro. O tênico Zagallo 

falou a imprensa esportiva, 
que deixou Edmundo fora 
da convocação por seus atos 
de indisciplinas. Zagallo 
afirmou ainda que jogar bola 
, o atacante do Vasco sabe e 
não precisa mais provar. 
Agora sc- continuar sendo 
indisciplinado, jamais será 
chamado por ele. Zagallo se 
refere a cotovelada que 
Edmundo aplicou no goleiro 
Brugos do River Rlate em 
São Januário em jogo válido 
pelo Super Copa dos 

Campeões. 
Mas sobre o jogo dc- hoje. 

Vários torcedores 
prometem lotar as 
arquibancadas do estádio 
Mané Garrincha que mais 
uma vc-z receber a Seleção 
Brasileira.No hotel em que 
está concentrada a Seleção, 
os torcedores ficam de 
plantão para observar os 
seus ídolos. Dodô, Muller e 
Denilson são os jogadores 
mais assediados pelas fãs. 

Zagallo disse que o jogo 

dc- hoje será encarado com 
seriedade- e não levará em 
conto que o adversário não 
ê dos mais fortes. " A Vitória 
ê o que interessa ", disse o 
treinador. 

O time que- deverá c-^ ar 
jogando contra País de 
Galles, salve mudança de 
última hora ê o seguinte; 

Taf farei, Cafú, Aldair, 
André Cruz e Zé Roberto : 
Mauro Silva, Flávio 
Conceição, Emerson e 
Rivaldo; Muller e Dodô. 
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Internacional 

é na Capitai 

BraAéZ/X, VcufcLC 
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Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Cloves Aguiar e Edvaldo Cardoso 

Terça-feira, às 20h00 

Direto de Brasília 

(©fêrmmento: 
* Churrascaria Varanda: rodízio R$ 3,00 - BR 010 
* Colégio Coelho Neto: Io e 2o graus. Matrículas abertas. 
* Solecit de João Lisboa: Trabalho e seriedade, Sec. 

lolete Dino. 
* América-Eletro- Eletrificação: manutenção e 

Assistência técnica em ar condicionado 
* Redes São Bento-Paraiso da Redes: Redes a partir de 

R$ 5,0- Aquiles Libsoa-Mercadinho 
* Posto Lavagem Big Car- Entrada da Vila Nova 
* Movelaria Lúcia: Móveis pelos menores preços 
* Panteras Máquinas:revedendor motores Sthil- 

ImperatrizeAçailândia. ^ 

Kádío Cayítdl AM 950- l ''w da Galem 

Qualidade e Credibilidade 

jy*'e Jornal Capital 721 

Assine 0 Seu Líder Diário 



JORNAL CAPITAL Terça-feira, 11 de novembro de 1997 □ marketing □ 1-11 

1 i 

i 
i 

. 

Hefngeraaor 
RS 499,00*7 v/sfa ou 
J+23 Mensais de 

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

47,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 110,70 
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Refrigerador 
RS 415,00*7 K/>/*7 OU 
1+23 Mensais de 

' Porta laticínios 
" Porta ovos 
* Interior de cantos 

arredondados 
* Paredes internas em aço 
* 270 Litros 

0] Electrolux 

34/>o 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 88,00 
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Ventilador 30cm luxo 
"dti^oOff vista OU 
i^í i Mensais de 

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

2. ,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 5,70 

MallorY 

50 UND 

Stereo System 
RS 239,00*7 vista ou 
1+11 Mensais de 

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

27,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 51,60 147 UND 

Fogão Tropical Plus 
RS 119,00*7 vista ou 
1+11 Mensais de 

' 4 Boca 
' Tampa devidro 
' Mesa inox 

14. 60 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 25,50 

ATLAS 

50 UND 

Maq. Const. Standart 
RS 189,00*7 vista ou 
1+11 Mensais de 

ELGIN 

J 

1 

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

' 4 Cabeças 
* Controle Remoto 
* 181 Canais 
" Sistema de Gravação em PAL-M / NTSC 
* Garantia de 2 ano 

25,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 62,00 

■ 

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

21,50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 40,00 
«1: iiiiili   

20 UND 
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Estante de aço 
RS 38,00*7 í7>/*7 OU 
1+11 Mensais de 

' 6 Prateleiras 

4,40 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 8,00 

—TIPANDIN l""" miO/OSCH ACCV 

100 PECAS 

u 
ceL 

Impressora Jato de Tinta 
RS 498,00*7 vista ou 
1+11 Mensais de 

56,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 109,50 

ELGIN 

mm \ 

10 UND 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

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

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

Internet: http:// www.liliani.com.br 
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Operação desarmamento 

continua em todo estado 

Ter ou possuir armas de fogo em casa também é crime 

A Polícia Militar distribuiu 
na manhã tlc ontcin vários 
panfletos para a imprensa local 
informando sobre a Lei n" 
9.4117, de 20 de fevereiro de 
1.097. que considera crime, 
" Ter ou possuir, mesmo em 
casa, arma de logo (não 
registrada), e portar ou 
conduzir, sem autorização, 
arma de fogo (mesmo que seja 
registrada). 

1 )e acordo com a orienlacao 
do Ministério da JiMica. o 
cidadao deverá pnn urar a 
Delegacia de .Policia mais 
próxima para informar-se a 
respeito. Para efetuar o 
registro, o proprietário da 
arma deverá levar todos os 
documentos pessoais, 
comprovante de residência e 
os dados da arma (tipo, marca, 
número, quantidade de tiros, 
calibre). 

Se for necessário 
inspecionar a arma, a 
autoridade policial dará uma 
autorização por escrito para 
portá-la. A nova Lei, entrou em 
vigor a partir do ultimo 
domingo (09). O objetivo das 
autoridades é diminuir o auto 
índice de criminalidade 
existente no País. 

Quem for pego com armas 
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Arsrn.iJ ilc .irm.is npreendida cm rcccntc operação dn PM 
de fabricação caseira, ou Maranhão através do Os homens da Polícia 
qualquer lii>o de arma terá que comandante geral coronel Militar vem revesando, e 
se explicar para as Manoel de Jesus Moreira com isso vem conseguindo 
autoridades, assim como, Bastos deflagrou em todo o desde do momento em que 
quem ler ou possuir, mesmo listado a "Operação foi deflagrado a operação 
em casa, arma de fogo não Desarmamento" onde visa muito sucesso. Todo os 
registrada» desarmar a população e veículos e os condutores 

Operação desarmamento diminuir o alto índice de sao minuciosamente 
A Polícia Militar do violência. revistados. 

Homens são acusados 

de praticar furtos 

Dois elementos foram presos sob acusação de roubar motos em Imperatriz 

il Anlonio Maria da Silva, de 
aproximadamênle d.» anos de 
idade <' Adiu mar 1' n ira. .'-2. 
loiam pn >«'li acusaçao de 
praticar roubos de motos em 
Imperatriz. A Polícia C ivil vem 
a vários meses fazendo 
investigações intensivas no 
sentido de desbaratar a 
quadrilha que agindo com 
freqüência em roubos de motos 
e assalto a moto-laxistas. 

Na maioria dos assaltos 
registrados a moto-laxistas a 
Polícia constatou crime de 
latrocínio. Poucos deles foi 
elucidado. Além do roubo de 
moto foi verificado também 
assaltos em agências bancárias, 
drogarias e supermercados do 
centro e periferia. 

No último domingo (09), 
mais um assalto foi registrado. 
1 )ois elementos ocupando duas 
motos- bonda Titan, na 
companhia de dois 
moloqueiros com coletes de 
molo-taxistas assaltaram uma 
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Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Assaltantes 
Os assaltantes da moto 

"vermelha" voltaram a atacar 
na grande Imperatriz. Por 
volta das 19h()0 do últinio 
domingo (09) mais um 
assalto foi praticado pela 
quadrilha especializada. Até 
o encerramento desta edição 
a Polícia Civil não linha 
nenhuma pista do paradeiros 
dos assaltantes. 

Perda 
de documentos 

José Ariosvaldo 
Gu imarães, maranhcnse, 
solteiro, residente no Paque 
Senharol comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil e o C.P.F. 

Polícia Militar foi acionada mais não chegou a tempo 

drogaria na Bernardo Sayão 
com Souza Lima. 

. Conforme o relato das 
vítimas os dois homens 
estavam encapuzados e 
armados de revolver calibre 38. 
Os dois moloqueiros ficaram a 
alguns metros dando cobertura 
a dupla. Após o assalto, eles 
desapareceram sem deixar 
pistas. 

Antonio Maria da Silva e 
Adhemar Pereira foram presos 
quando estavam provocando 
baderna em um clube dançante 
na periferia. Com os elementos 
a conseguiu apreender uma 
moto titan. Até o fechamento 
desta edição os acusados não 
tinha apresentado a 
documentação da motocicleta. 
Com a prisão dos dois 
elementos a Polícia Civil 
através do chefe de capturas da 
DRF - agente Edilson Santos 
pretende elucidar todos os 
roubos ocorridos em 
Imperatriz nos últimos meses. 

Perda 
de documentos II 

Ana Maria Soares de 
Lima, maranhense, solteira, 
doméstica, residente na Vila 
Lobão esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais. 
Conforme a queixosa o fato 
ocorreu quando ela trafegava 
pelo Centro Comercial de 
Imperatriz 

Perda 
de documentos III 

Raimundo Cardoso de 
Oliveira. maranhense, 
casado, vigilante, residente 
na rua D. Pedro II comunicou 
que perdeu sua carteira 
porta dedula contendo vários 
documentos pessoais. Pato 
ocorrido na manhã de ontem. 

Perda 
de documentos IV 

Jeane Sabino Aguiar, 
maranhense, solteira, 

residente no bairro 
Bomsucesso, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido quando trafegeva 
pelo setor B-eira-Rio na 
tarde do último domingo 
(09). 

Furto 
de bicicleta 

Marcelino José da Silva, 
maranhense, solteiro, 23 
anos de idade, residente na 
rua Piauí bairro Juçara 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaaram 
sua bicicleta Moutain Bick, 
cor azul. Fato ocorrido no 
último final de semana 

Arrombamento I 
Maria Edna de Jesus 

Vinhais,maranhense, 
casada, residente na rua 
Souza Lima- comunicou q 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua casa e 
levaram vários objetos. De 
acordo com a comunicantc 
os elementos usaram uma 
barra de ferro para 
conseguir arrombar a 
referida porta. Do interior 
da residência os elementos 
levaram uma TV açores 16 
polegadas e um aparelho de 
som 3 em 1. 

Furto 
de bicicleta 

Rivaldo Cândido de 
Souza, maranhense, casatK 
residente no bairro No 
Imperatriz, também 
comunicou que elementos 
desconhecidos levaram sua 
bicicleta Moutain Bick - cor 
vermelha, ano 97. Fato 
ocorrido quando a bicicleta 
estava estacionada em 
frente sua residência. 

PLAMÃO POLICIAL , 

Terça-fcir a, 11/11/97 

1° Distrito 

Delegado 

Reginddo 

Agentes 

Loló, Euzébio, 

Urbano e Eudres 

Escrivão 

J. Pinheiro 

Comissário 

Moraes 

Perito 

Mário Amorim 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


