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Queda de torre deixa Região 

Tocantina sem telefonia 

área de educação, 

| discutem qualidade 

da mesma. 
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Funcionários da Embratel concentram esforços pãfã problema da telefonia 

Uma torre de transmissão da Embratel no dis- 
trito de Trecho Seco, localizado às margens da BR 
010 entre os municípios de Imperatriz e Açailân- 

dia não suportou ao temporal da última sexta-fei- 
ra. 

Com a queda da torre e de mais 5 antenas para- 
bólicas que interligam a linha Imperatriz/Belém o 
sistema de telefonia celular e convencional foi pre- 

judicado, obrigando a Embratel a interligar novas 
rotas Imperatriz/Brasília e Imperatriz/Goiânia o 
que vai permitir ainda durante o dia de hoje a recu- 

peração de 40% da telefonia convencional. Além 
dos dois serviços essenciais, também ficaram in- 

terrompidas as conexões com a Internet e Serviço 
de Dados. 

Em contato com a redação do Jornal Capital, o 

diretor da Embratel Fabiano Livramento garantiu 
que uma equipe de técnicos está concentrando es- 
forços para a colocação de Rádios Alternativos e 
Antenas de Satélites, o que permitirá já nesta se- 

gunda-feira a recuperação de 80% da telefonia e 
das conexões com a Internet. 
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Zé Rainha acusa BB 

de desrespeito ao Incra 

O lider do MST, José tados. 

Rainha Júnior, denúncia Zé Rainha é-taxativo 
por meio de uma nota que quando afirma que o ban- 
o Banco do Brasil está re- co está usando de 
cusando-se a liberar ver- "sacanagem"com Incra. 
bas destinadas aos assen- Página 5 

AGII escolhe os 

empresários do ano 

Crianças denunciam 

trabalho escravo 

A denúncia de trabalho da. pode resultar no primei- ter sido espancadas por ja- 
escravo feita por dois tra- ro caso de desapropriação gunços, o Grupo Móvel da 
balhadores mirins, manti- de terra. Fiscalização Trabalhista 
dos em regime de escravi- A partir das denúncias autuou o fazendeiro. 
dão, que fugiram da fazen-, das crianças, que alegam Página 5-B 

Montes Altos ganha o melhor 

fórum do interior do Estado Ribamar Cunha e Hassan Yusuf são eleitos os "Empresários do Ano" 

Com serviço de informá- 
tica, salas de reuniões e 
uma estrutura moderna, foi 
inagurado na noite de on- 
tem o Fórum 
Desembargador Mário Bar- 
ros Ferraz em Montes Al- 
tos. 

O ato que contou com a 
presença da prefeita Patrí- 
cia Maciel Ferraz Castilho, 
do juiz Fernando Medonça 
e diversas autoridades Judi- 
ciais, marca também a im- 
plantação da Comarca da- 
quela cidade. 

Na oportunidade, a che- 
fe do Executivo 
montealtense, disse "aque- 
le momento marcaria uma 
nova etapa na vida de Mon- 
tes Altos"e agradeceu o 
apoio recebido na execução 
do projeto. 

Hassan Yusuf e Ribamar 
Cunha são os 
"Empresários do ano". O 
evento que escolheu os 
dois como destaque 97 foi 
promovido pela Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz e aconteceu na 

Desaparecimento de Gilson 

preocupa Promotor 

Página 8 

noite da última sexta-feira 
no salão nobre do Juçara 
Clube, com a presença de 
mais de 800 pessoas, 
dentre elas, empresários e 
autoridades civis, militares 

e políticas. 
A escolha de Hassan e 

rr? 

Ribamar como 
empresários do ano 
aconteceu por meio de voto 
secreto de representantes 

de vários setores. O perfil, 
do empresário industrial, 
Ribamar Cunha você 
confere na Página 6 

Candidatos de 

cartão 

ficam sem 
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Pü 
Viola desfalca Palmeiras 

no Rio/São Paulo 
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GMJ faz balanço das atividades de 97 

O presidente da entidade, Josué Paulino relata que trabalhar com viciados é 

um desafio vivido diariamente, mas que trás alegrias para a equipe 

O presidente da Co- 
munidade Missão Jo- 

vem- CMJ, Josué 
Paulino relata todo o 
trabalho desenvolvido 
durante o ano de 97, 

pela instituição em Im- 
peratriz. 

Revelou que traba- 
lhar com viciados é um 
serviço que precisa de 

muita atenção para com 

o interno e é 
consequetemente um 

desafio para a equipe, 
mas um desafio de gran- 

de alegria, pois não é 
em vão. Esse ministé- 

rio já atendeu neste ano 

um total de 400 pesso- 
as no Gênesis com a te- 
rapia ambulatorial 
(aconselhamentos e te- 
rapias grupai). Destes 

foram encaminhados 
cerca de 16 para outras 
casas de recuperação do 

País e estão em pleno 
gozo de recuperação e 

com ótimo aproveita- 

mento. 
37 alunos estiveram 

internados com um tra- 
tamento cuidadoso na 
chácara da entidade, lo- 

calizada no bananal. Até 

o final de março de 98 
serão entregues à 
família seis adolescen- 

tes, que estarão prontos 
a reorganizar suas vidas 
como verdadeiros cida- 

dãos. 
Josué Paulino diz que 

o trabalho desempenha- 
do pela Sedesct e bas- 
tante eficiente, e que 60 

adolescentes foram da- 
dos para tratamento por 

meio da mesma. Foram 
também atendidas este 
ano 20 famílias que es- 

tavam em completo 

desajuste moral e espi- 

ritual. Para o presiden- 
te da entidade, é um 

motivo de grande ale- 
gria ver o fruto do tra- 
balho desenvolvido pela 

equipe da CMJ dando 
bastante retorno á soci- 

edade imperatrizense. 

" 97 foi um ano, em 
que agimos de forma 
precisa, deflagramos 
uma campanha de liber- 

tação na cidade, 

denomida de operação 
resgate", relata. O re- 

sultado foi surpreen- 
dente. as próprias polí- 

cias e os meios de comu- 

nicação local veicularam 
notícias da diminuição 
da violência e de roubos 
na cidade. Ele acrescen- 
ta que a entidade teve 

que investir na formação 
e no melhoramento dos 
conhecimentos do corpo 

de trabalho e da direto- 
ria com trés cursos de 
aperfeiçoamento na área 

de criança e do adoles- 
cente, com profissionais 

do Centro de Defesa 
Pre-Marc- Pacerine. 

O órgão conta com 
seu próprio grupo tea- 

tral. coisa que ainda não 

existe na capital. Houve 

convites, segundo Josué 
Paulino para fazer con- 
vênios com prefeituras 
de outros Estados. Foi 

também realizado em 

Imperatriz, no Dia Mun- 
dial de Luta Contra as 

Drogas, a maior concen- 
tração de pesquisadores 
da área de drogas da re- 

gião. 
Josué Paulino conclui 

dizendo que foi e é uma 

grande sastifação ter 
conseguido estar com 

todos lado a lado em ora- 
ção. 

■ Reflexão Dominical 

O Eterno e Verdadeiro significado do Natal 

O significado do Natal 
de Jesus não foi e não é 
compreendido em toda a 

sua profundidade até o 
dia de hoje, é um mara- 
vilhoso mistério: " evi- 
dentemente, grande é o 

mistério da piedade: 

aquele que foi manifesta- 
do na carne..." (I tm 3.16 
). Pelo o contrário, ao 
nos aproximarmos do 
Natal, deparamos com 
uma seleuma entre luzes 
e enfeites e troca de pre- 
sentes. Uma miscelá- 

nea de ideologias mera- 
^ mente humanas, que são 

implantadas na festa de 
Natal, afastando cada 

vez mais crianças, jovens 
e velhos do verdadeiro 
sentido do nascimento 
de Jesus. 

Em todo o mundo co- 
memora-se o Natal, mas 
realmente existe uma di- 
ferença de significado. 

Afinal, por que será que 
no Natal, o número de 

suicidas é bem maior que 

nos outros dias? Talvez 
falta lhes dizer que Natal 
é surgimento da vida, e 
não morte. Sem a vida 
que nos dá vida. A vida 

que foi manifestada 

salvadora. Natal lembra- 
nos nascimento e é isto 

que a palavra significa: 
(do latim Natale) relati- 
va ao nascimento: onde 

se deu o nascimento: na- 
talício, etc. Dia obser- 

vado para comemorar o 

nascimento de Jesus 

Cristo. Estabelecida pelo 
monge Dionísio, foi ofi- 
cializada pelo papa Júlio 

I no IV século. Olhando 
as páginas das Escrituras 

Sagradas, não encontra- 
mos vasto registro de co- 

memorações natalícias. 
Encontra-se uma em 
Mateus 14.6, e que não 
foi aprazível festa. Pelo 

contrário, foi um aniver- 
sário cheio de imundícia, 
impureza, malícia, 

glutonarias, sensualida- 
de e morte. Sim, morte 
de João Batista, pois o 

decaptaram. 

Também não encontra- 
mos no livro de Atos. ne- 

nhuma alusão a comemo- 
ração natalícia de Jesus 
feita pela Igreja Primiti- 
va. No ano de 245, o teó- 
logo Orígenes repudiava 
a idéia de se festejar o 

nascimento de Jesus 
"como se fosse ele um 
faraó". 

Nesta "comemoração 

natalícia de Jesus", o 
que vemos é muitas 

raízes do paganismo an- 
tigo. A exemplo temos 
o pinheiro, uma árvore 

que facilmente é encon- 
trada nos lares, lojas, etc. 

Está arvore utilizada 

como símbolo do Natal, 
era preferida de Tamuz, 
o deus do sol, também 

conhecido como o deus 

que morre e ressurge. 
O dia 25 de dezembro, 

comemorado por se di- 
zer o nascimento de Je- 
sus, não tem bases sóli- 

das, ja houve outras da- 

tas comemoradas. A data 
atual foi fixada no ano 

440 d.C., a fim de 

cristianizar festas pagas 

realizadas neste dia. 
O nascimento de Jesus 

teria ocorrido provavel- 
mente entre a segunda 

metade de março e a 
primeira metade de abril, 
quando faz calor na Pa- 

lestina e não em dezem- 
bro, época em que o frio 
intimidaria a iniciativa de 

realizar o alistamento. 

Mas, para compreen- 

der o real sentido do Na- 
tal. lemos que desemba- 
raçar-mos destas forma- 
lidade tradicional. Destas 
luzes, enfeites, etc., que 
só ofusca a luz da manje- 

doura e a sublimidade 
do menino Jesus. 

Desçamos até a peque- 
na Belém! ainda mais, 
até um estábulo, ainda 

mais, até uma manjedou- 
ra e, ali prostrados, hu- 

mildemente, adoremos o 
Rei dos reis e compreen- 

deremos o significado 

do nascimento de Jesus. 
Naquele dia nasce o 

descendente da mulher, 
o Siló de Gênesis, o pro- 

feta semelhante a 
Moisés, a Estrela de 
Jaco, o Rei da Glória , o 

maravilhoso, conselhei- 
ro, Deus Forte, Pai da 

Eternidade e Príncipe da 
Paz. o Homem sofredor. 
Ora. o nascimento de Je- 

sus não se deu por acaso! 
Não! mil vezes não. Ele foi 

profetizado, e estas profeci- 
as apontavam um homem 
perfeito, e que faria a obra 

que nenhum poderia fazer: 
A obra da Salvação. Eis aí, o 

significado real e eterno do 
Natal; a "SALVAÇÃO" da hu- 

manidade. (condesads^a 
Revista Chamada da Meia- 

Noite) 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato c com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

i 

W 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 
ONDKSHll UAKDAMCNTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES K PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
I m pera triz- M ra n h ão 

a Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 
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Credenciada pelo 
Detran-MA e (15 Ciretran), 

Habilitação, Aulas 
Práticas e Teóricas, 
renovação da C.N.H. 

y4" 
Diretor e Instrutor: 

Homero e Franco 
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Cortinas, caipetes, tapetes, paviflex, almoiadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos Exércitos 

está Conosco". SI. 4Ó.7 

Fone (098)721 -0631 

Av. Getúlio Vargas. 1459 - Imperatriz-MA 
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Sudene investe R$ 611 milhões no Maranhão 

Com os recursos injetados no Estado, o Maranhão 0 0 4° mais beneficiado pela Sudene 

O Maranhão manteve 
este ano a quarta posi- 
ção, histórica, em nú- 
mero de projetos apro- 
vados pela Sudene e de 
montante de recursos 
alocados pelo Finor. 
Atualmente existem 50 
projetos em implanta- 
ção no Estado, que de- 
mandam investimentos 
da ordem de R$ 611 mi- 
lhões. dos quais o Finor 
deve entrar com R$ 281 
milhões. Os empreendi- 
mentos devem gerar 
10.480 empregos dire- 

tos. 
Segundo o coordefia- 

dor regional da Sudene. 
Jonas Morelli. a predo- 
minância dos projetos 
maranhenses são nas 
áreas industriais, com 
destaque para siderur- 
gia, madeireira, têxtil e 
de produtos alimentíci- 
os. 

Na avaliação de Jonas 
Morelli. a atuação da 
Sudene em 97 na região 
Nordeste foi bastate 
positiva, tendo em vis- 
ta que foram desembol- 

sados em atendimento 
aos projetos R$ 560 mi- 
lhões do Finor, o segun- 
do maior orçamento de 
98 está definido em R$ 
650 milhões. 

A Sudene conseguiu 
firmar parcerias com o 
BNDES no sentido de 
acelerar a implantação 
dos projetos. Dos 492 
projetos em implanta- 
ção no exercício de 97. 
122 foram concluídos 
em toda região Nordes- 
te. "A cada três dias se 
implanta no Nordeste 

um novo projeto com 
icentivos do Finor, ge- 
rando emprego, renda e 
imposto", ressaltou 
Morelli. 

Os recursos que são 
aplicados na implanta- 
ção de novos projetos 
originam-se do Finor, 
que entra com 35% a 
50% do montante, do 
próprio empresário e fi- 
nanciamentos bancári- 
os com o aval da 
Sudene. 

Este ano também foi 
bastante significativo 

para o órgão pela reto- 
mada da credibilidade 
do Finor, quando todos 
os projetos que tiveram 
desvios com relação 
aos seus cronogramas 
aprovados pela Sudene 
foram afastados, cujos 
empreendimentos estão 
devolvendo os recursos 
à União. Eles represen- 
tam em termos menos 
de 10% e 4% do número 
de projetos aprovados. 

Jonas Morelli explica 
que o processo ocorre 
com a realização de uma 

auditagem junto ao pro- 
jeto. Verificada a irregu- 
laridade, aplica-se uma 
multa de 20% mais a cor- 
reção pela TJLP, encer- 
rando com uma negoci- 
ação amigável com o 
empresário. Não haven- 
do sucesso nessa etapa, 
a Sudene encaminha o 
processo para o Tribunal 
de Contas da União, que 
por sua vez entrega o 
caso para o Ministério 
Público, para posterior- 
mente inscrição na dívi- 
da ativa da União. 

Candidados de Imperatriz ficam sem cartões de identificação 

Dos 13.355 candida- 
tos inscritos no primei- 
ro vestibular da UFMA- 

Universidade Federal do 
Maranhão de 98, 258 
deixaram de receber os 
cartões de identificação, 
deles. 217 de São Luís, 
33 de Imperatriz, quatro 
de Chapadinha, dois de 
Pin ^ro e dois de Codó. 
O vestibular começa no 
próximo dia 11. 

A Comissão de Con- 
curso da Ufma trabalha 

esta semana para garan- 
tir total segurança no 
período de realização 
das provas. O Dentei 
será acionado para 
rastrear o uso de trans- 
missores durante o ves- 
tibular para evitar 
"colas"eletrônicas. 

Este ano será adotada 
a segurança pedagógica 
em que os próprios fun- 
cionários da Ufma serão 
destacados para vigilân- 
cia nos locais de provas. 

O policiamento da PM 
será apenas na área ex- 
terna para evitar 
constragimento aos can- 
didatos. 

A Universidade Fede- 
ral do Maranhão oferece 
1.021 vagas no primeiro 
vestibular de 98. O con- 
curso será realizado em 
trés etapas distintas, a 
primeira ocorrerá no dia 
11 de janeiro, a segunda 
dia 18 e a ultima em Io 

de fevereiro. 

Os candidatos que 
concorrem aos cursos 
de São Luís e Imperatriz 
farão provas nas respec- 
tivas cidades. Porém, os 
candidatos inscritos em 
Bacabal, Chapadinha, 
Codó e Pinheiro farão 
provas na capital. 

As provas de cada eta- 
pa do concurso vestibu- 
lar serão realizadas em 
um só dia. A segunda e 
a terceira etapas serão 
realizadas após divulga- 

dos os resultados da pri- 
meira. 

Na primeira etapa os 
vestibulandos serão sub- 
metidos a prova de co- 
nhecimentos básicos, 
com 10 questões cada, 
exceto Matemática, 
Lingua Portuguesa e Li- 
teratura Brasileira, que 
vão contar com 20 ques- 
tões cada uma. A dura- 
ção das provas será de 
4h30. 

No dia 18 de janeiro 

vai acontecer a segunda 
etapa onde os 
vestibulandos farão pro- 
vas de disciplinas espe- 
cíficas. 

Em Io de fevereiro, 
os vestibulandos farão 
a terceira etapa, na 
qual serão apliacadas 
provas de Língua Portu- 
guesa e Literatura Bra- 
sileira, construídas de 
duas questões 
discursivas e de reda- 
ção. 

Sudene instala escritório na Argentina 

A Sudene também mos- 
tra-se precupada com a 

participação da região 
Nordeste no Mercosul. 
Nesse sentido tem promo- 
vido o deslocamento de 
caravanas de empresários 

da região e realizado se- 

minários, com objetivo de 
esclarecer, informar e ofe- 
recer mecanismos para o 

empresário obter maior 

competitividade e entrar 
nesse promissor merca- 
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do. 
Na própria sede da 

Sudene em Recife foi ins- 

talado um escritório do 

Ministério das Relações 
Exteriores. Do mesmo 
modo que foi implantado 

um escritório da Sudene 
em Buenos Aires, Argen- 
tina, com a finalidade de 

atender, orientar os em- 
presários que desejem ne- 
gociar com parceiros do 
Mercosul. 

Também há uma gran- 
de expectativa com rela- 

ção à Feira de Hannover, 
que vai acontecer no 

périodo de 20 a 25 de abril 
de 98, na Alemanha. A re- 

gião Nordeste será um dos 

atrativos do Brasil no 
evento. 

Como órgão que parti- 

cipou diretamente da cri- 
ação do Prodetur, a 

Sudene está alimentando 
os estados e municípios 
sobre as demandas turís- 
ticas da região, especial- 
mente no período de bai- 
xa, média e alta estações. 

Dessa forma estão sendo 

coletadas informações de 
fluxo de embarque e de- 

sembarque de pessoas 
nos portos, aeroportos e 
rodoviárias. 

Uma pesquisa realizada 
no Estado revelou que há 

pouca participação da mí- 
dia e das agências de tu- 

rismo no fluxo turístico lo- 
cal. Menos de 5% dos tu- 

ristas que visitam São 
Luís, por exemplo, são 

atraídos pelas campanhas 
das agências de viagens e 

turismo. E apenas 4% dos 
turistas que vistam o Ma- 
ranhão são estrangeiros. 

O estudo confirmou que 

a renda dos turistas que vi- 
sitam o Estado é 
insufienete para a ocupação 

em hotéis de quatro estre- 

las. Na avaliação de Jonas 
Morelli, há necessidade de 

se redirecionar toda polí- 
tica de construção .de 

hóteis. Outro atenuante é 
que o gasto médio do tu- 
rista por dia não ultrapas- 

sa R$ 65,00. 

Ministério vai premiar jornalista 

O Ministério das Mi- 
nas e Energias abriu 
inscrições para jorna- 
listas que desejam con- 

correr ao Prêmio Im- 
prensa de Conservação 

de Energia. O objetivo, 
é estimular a produção 

de matérias sobre o 
uso racional de energia 
elétrica, dos derivados 

de petróleo e do gás na- 

tural. 

As inscrições podem 

ser feitas até o dia 7 de 
julho do ano que vem. 

Os candidados podem 

apresentar seus traba- 
lhos na delegacia regi- 
onal do Ministério das 

Minas e Energias em 
seu Estado. 

O material deve ser 

entregue em envelopes 

fechados, com a identi- 
ficação dos profissio- 

nais responsáveis pelas 

ilustrações. A equipe 
de julgamento levará 

em consideração o co- 
nhecimento do jornalis- 
ta em relação ao tema, 

pelas matérias apresen- 
tadas. Também serão 

julgados o senso de 

oportunidade e a esté- 
tica da apresentação. 

Para os melhores, 
estão reservados diplo- 

mas, troféus e duas pas- 
sagens aéreas para lo- 

cais a serem definidos 

no território nacional, 
com direito a trés dias 
de hospedagem. 

A premiação segue 

os critérios de: comba- 
te ao desperdício de 

energia elétrica e com- 

bate ao desperdício de 

combustíveis, incluindo 
o gás natural. 

TCl 

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. 

TCl - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Ribamar Cunha "Industrial do Ano" 
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José de Ribamar Cunha é natural de Pastos Bons 

(MA) e chegou a Imperatriz em 1960. Em 1969, 

fundou o Café Viana, iniciativa da qual brotou 

^ um grupo das mais destacadas empresas da 

cidade. 

Hoje, o Café Viana industrializava quatro mil 

sacas de café por mês, com máquinas modernas 

de alto padrão tecnológico, e atende aos Estados 

do Maranhão, Pará e Tocantins, onde conquistou a 

maioria absoluta do mercado de café moído. 

Uma equipe de pessoas dotadas de capacidade e 

dedicação, dirigida por um líder nato, permitiu a 

rápida diversificação dos negócios e a 

transformação de um pequeno moinho de café 

com três funcionários em um vasto e sólido grupo 

empresarial que conta atualmente com mais de 

duzentos colaboradores diretos. 

Além do Café Viana, o grupo inclui o Posto 

Avenida, o Posto Santa Fé, uma fábrica de 

salgados e três fazendas. 

"Pai para nossa família, 

você não é apenas o 

industrial do ano mas, 

também o Pai do ano!" „ 

Esposa: 

Maria Odenice Sousa 

Cunha 

Filhos: 

Alzira Maria de Sousa 

Cunha 

José de Ribamar Cunha 

Filho 

Leoarrém de Sousa Cunha 

Leowdson de Sousa Cunha 

Neilamycrean de Sousa 

Cunha 

Edson Arantes de Sousa 

Cunha 

Odenice Karla de Sousa 

Cunha 

"Agradecemos a Deus, 

porque dentre todos os 

homens do mundo, ele 

escolheu a vbcê para ser o 

nosso exemplo!" 
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Queda de torre deixa região sem telefonia 

O Pane na transmissão da telefonia celular e convecional. foi provocado por um temporal em Trecho-Seco 

Zé Rainha acusa BB de 

desrespeito ao Incra 

O líder do MST denuncia que o Banco do Brasil está recusando liberação de 

verba para assentados 

Desde a última sex- 
ta-feira que o serviço 

de telefonia em Impe- 

ratriz está suspenso. 
Segundo a Telma- Te- 

lecomunicação do Ma- 
ranhão S/A. o proble- 

ma é o resultado da 

queda de uma das tor- 
res de transmissão da 

Eletronorte em Tre- 

cho- Seco. município 

de Açailándia. 
Segundo a direção 

da empresa, todos os 

esforços estão sendo 

concentrados no senti- 

do de que tudo seja re- 
solvido num menor 

tempo possível. 
T é c n i c o s d a 

Eletronorte i n f o r m a - 

ram que a queda da 

torre foi provocada por 

um temporal ocorrido 
naquele distrito, o que 

consequentemente 

jcasinou a interrupção 

n a c o m u n i c a ç ã o e m 

toda a Região Tocanti- 

na. 

Por meio de uma 
nota enviada a reda- 

ção do Jornal Capital 

na manhã deste sába- 
do, a direção da Telma, 

assegurava 
tranqüilidade afirman- 
do que tudo será con- 

tornando de forma a 
não permitir prejuízos 

aos usuários da telefo- 

nia celular e_j^)nvenci- 

onal. 
Com o problema pro- 

vocado Cm Trecho- 

Seco, foram interrom- 

pidas todas as ligações 

interurbanas. tanto em 

Imperatriz como em 
toda a Região Tocanti 
na. 

A previsão, é que 

nesta segunda-feira, 

tudo já esteja funcio- 

nando normalmente. A 

Telma, ainda através 

da nota, pede a com- 

preensão dos clientes e 

desculpa-se pelo trans- 

torno provocado pelo 

temporal. 

O dirigente do MST 
José Rainha Júnior afir- 
mou em nota enviada a 

imprensa que o Banco do 
Brasil "desafia'o presiden- 

te do Incra - Instituto de 

Colonização é Reforma 
Agraria. Milton Seligma. 

ao ignorar solicitação 
para liberar verba para 
projetos de assentados. 

Para Zé Rainha, o ban- 

co está agindo com 

"sacanagem" ao não auto- 
rizar a liberação de RS 3,7 

milhões para a constru- 

ção de uma agro-indústria 

de processamento de 

grãos e de um laticínio no 
Pontal do Parapanema 

* gjr 
O 

* 

* OUKVV 
EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

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 I mperatriz x Marabá 

06:00' Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 I mperatriz 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 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

(oeste de São Paulo). 
O projeto foi aprovado 

pela comissão do Progra- 

ma de Crédito Especial 

para a Reforma Agrária, 

mas o Banco do Brasil faz 

uma série de exigências 
para liberar o dinheiro. Se 
os recursos não forem li- 
berados até o dia 31, o pro- 
jeto será cancelado. 

Milton Seligmam en- 

viou, semana passada ao 

diretor de Crédito Rural 
do BB. Ricardo Concei- 

ção. ofício em que solici- 

ta que a apresentação de 

documentos exigidos pelo 
banco não seja 

condicionante para con- 
tratação e liberação de re- 
cursos. 

A superintendência do 
Banco do Brasil em São 

Paulo informou que esta- 
va estudando a sugestão, 
mas não tinha nenhuma 

definição. 

Na semana passada, os 

sem-terra bloquearam a 
agência do Banco do Bra- 

sil em Teodoro Sampaio a 

710 quilômetros a oeste 

de São Paulo, por dois 
dias em protesto. 

Rainha promete voltar 
a mobilizar os sem-terra, 

sem dizer, no entanto, 

com que tipo de ação. 
Os 2.200 associados da 

Cocamp - Cooperativa do 

MST no Pontal, principais 
interessados nos projetos, 
foram convocados para 

uma assembléia neste do- 

mingo para definir o que 
fazer se o dinheiro não 

sair. 

1 COMPACl ( o presente é "harcT.! 

C33 
j?o preço é "soft".] 

COMPACl 

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

Micro computador 
R$1.499,00 
à vista ou 1+9x de 

222. ',00 

OU 1.3 CHEQUES DE 

R$ 374,75 

COMPACl 
ti 

4X 

Micro computador 
R$ 2.250,00 

à vista ou 1+9x de 

SCbii 

juros 

* Monitor 14"- 
* Proc. Pentium 150 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansível até 80 MB 
' Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 
' Som estéreo em 3D 

•-v x-.::-:.;--:-:-:;- 
V,'4 '<v" evi: 

Av. Getúlio Vargas, 976 Fone: (098) 723-1112 
Timbira Shopping, Fone: (098) 721-5565 

OU 1.3 CHEQUES DE 

R$ 562,50 

Ofertas válidas alé 03/01/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção p/as lojas de Imperatriz. Plano Carnet 10X (1+9) 
juros de 7,9c/c a.m. As lojas se reservam ao direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a 
aprovação do cadastro. - Internet: Uítp J/www.liliani.com.br 

CJUfA4. f<5^:723 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Hassan YlslF e 

RiBamar ConÍia são os 

"Empresar!os do Ano" 

Aconteceu finalmente na noite da última sexta-feira, 

26, no Salão Nobre do Juçara Clube, a escolha e entrega 

dos troféus de "Empresário do Ano", numa promoção 
da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. Na 

área do comércio, foi escolhido o empresário Hassan 

Yusuf, do Grupo Nádia e, no segmento industrial, a 
maioria dos votos foi convertida para José de Ribamar 

Cunha, do Grupo Ribamar Cunha, recebendo o troféu 

no lugar do pai, o jovem empresário Ribamar (Ribinha) 
Cunha Filho. O industrial José de Ribamar Cunha não 

compareceu por motivos de doença. 

A escolha dos dois empresários do ano (comércio e 

indústria), foi por meio de voto secreto de 
representantes de várias entidades, instituições, órgãos 
públicos e jornalistas, entre os quais este colunista. De 

fevereiro a novembro, foram eleitos 20 "Destaques 
Empresariais" de cada mês. Desse grupo, foram 

distinguidos os dois empresários do ano. cujos nomes 

só foram revelados na festa da ACI1 na última sexta- 
feira, 26, no Juçara Clube. 

A promoção, segundo o presidente da ACII, Vilson 
Estácio Maia, deverá se estender em "caráter 

permanente", objetivando estimular e valorizar o 

Economia ,1QR.NAL CAPITAL 

^nformes 

£speciftis 

Juros 

Machado Neto 

empresariado da região, responsável pela geração de 

empregos e renda. 

Parabéns aos "Empresários do Ano", versão 97. 

Não foi gratuito o conservadorismo do Banco 

Central na redução da TBC (Taxa do Banco Central) 

de 2,90% neste mês para 2,72% em janeiro. 

Uma queda maior poderia ser interpretada como um 

sinal de desmontagem do esquema criado para fazer 

frente à crise asiática o que não é o caso. 

Além disso, as vendas de Natal estão tevelando mais 

fôlego que se previa. (ISTOÈ Dinheiro, 24/12). 

INOVO qERENTE 

11 

i 

iii 
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A Curinga dos Pneus conta com novo gerente na 

cidade desde o último mês de julho. 

Trata-se do expediente José Júnior Pinto da Silva, 

que já foi da Auvepar em São Luís e da Auvepar 

Locadora em Imperatriz. 

Ele disse que a empresa está passando por 

transformações a exemplo das demais que estão se 

adaptando á globalização da economia. 

QuecIa nas vencIas 

Em rápida conversa com este colunista, José Júnior 

Pinto da Silva disse que, a revenda de pneus "caiu um 

pouco". 

O quadro deve se reverter a partir de abril, depois 

do inverno. 

m. 

u 

EFemerícIes 

ANIVERSÁRIO- Quem também aniversaría boje, 28, 

é a empresária Maria dos Santos (leia-se lavraria 
Imperíariz). Ao lado do mandão Eviíásio T de Melo 
e dos filhos, ela estará recebendo os cumprimentos 
dos demais familiares e amigos. Vale o registro com 
os nossos cumprimentos, desejando à aniversariante 
um Ano Novo cheio de muitas realizações. Tim-tim. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Vocc chega mais rápido cm 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 escolhi 

Intensivo 
2 meses de duração 

''•íSSSSÍ 
sua turma. 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Comemora-se hoje, 28, entre outras, as seguintes 

efemérides: 

* Dia da Marinha Mercante; 

* Dia dos Salva-vidas. 

Vale o registro com os cumprimentos da coluna e 

da Otorrinocenter, sob a direção do Dr. Carlos Tadeu 

(721-8921). 

BaLanço 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Imperatriz 

(CDL), deverá anunciar em breve o balanço das vendas 
registradas no período de Natal. 

Pelo movimento registrado nas vésperas do Natal, 

pode-se antecipar que muitos lojistas fizeram boas 

vendas. 

Mas é essência! a palavra oficial do presidente da 

CDL. Osvaldo Marinho. 

Aniversariantes ACII 

Se você esfó aniversoriondo hoje 

recebo os parabéns da ACII e do FEÍTO A 

MÃO RESTAURANTE (self-service, churrasco 

no quilo, marmifex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Gefúlio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas-Cenfro. 

Fone: 721-3565. 

\ i 

Empresário Hassan Yusuf (na foto de arquivo com 
sua mulher Greice), foi escolhido 'Empresário do 
Ano", na área comercial, ao lado de Ribamar Cunham a: 
do segmento industrial. D ire íor-presiden te do Grupo 
Nádia, Hassan Yusuf é também vice-presidente da 
ACII, promotora da campanha, que em 98 estará 
dando continuidade a esse projeto de grande vulto. 
Vale o registro. 

Mercado- 

fúnanceíro- 

1.93% 
1.81% 

Humor 

Na penitenciária de uma pequena cidade, o 

diretor reuniu todos os presos e anunciou: 

- Vamos organizar um mutirão para fazer uma 

bela limpeza por aqui. O prefeito vem aí. 

Lá no fundo um sujeito grita: 

- Até que enfim prenderam esse corrupto! 

(Playboy/Abr/92) f 

PoupANÇA 

Hoje  
Amanhã   v 

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

Dezembro/97 RS 0.9108. 
Uríí (MunícípaI) 

Dezembro/97 RS 99.11 
UFr (EsTAduAl) 

Dezembro/97 RS 20.21 
UPC (FedERAl) 

Dezembro/97   RS 13,99 
DóIar 

* Paralelo  RS 1,20 
* Turismo  RS 1.16 
* Comercial RS 1.11 
Cotações de 26.12.97 

Ouro 

O tirania no fechamento da BM&F do dia 26.12.97 
RS  - 10.60 
SaIárío Mínimo 
Dezembro/97 RS. 120.00 

SaIárío FamíIía 
Dezembro/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 Simplício 
Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

K-. 
Materiais para 

1j i h Jsj escritório, escolar, 
iA^lÁAéLdÁÀz hohinas oara Fax. Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

bobinas para Fax, 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

   

Rua Simplício Moreira, 
ttwti i\M£m -,47^Centro.Cx.Postal, 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 35 901- 490 - 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) |mperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Lahoratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MR- 0189 

Clênia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR-0190 

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

mm. 
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Com o reconhecimento de que foi bom estarmos 

juntos em 97, todos aqueles que fazem a Escola Rui 

Barbosa desejam aos alunos e a cidade de Imperatriz 

um 98 de grandes realizações, na certeza de que 

continuaremos juntos no ano que vem. 

Com um forte abraço da família 

Rui Barbosa 

A IMPORTÂNCIA DA INFORMÁTICA NA ESCOLA 

Hll: 1 

FORTE DESEMPENHO ESPORTIVO 

IM 

BOAS fESTAS-PROSPEUO 1998! 

ao& oo&mm, cííc*tte& , amiyxte e £<vivtececCo>te& cem Ifataí cáeío- de 

"P&f £ um rfua 'Tiwa refcíefa ke UWMM, & pnàòfi&iab n&iícyicàe<i. 

L 

^ Boas festas, Feliz Ano 

~ Novo aos nossos clientes, 

amigos e fornecedores 

Dr. José Lopes da Fonseca Filho 

Dra. Clênia Ma. S.J. Ribeiro Fonseca 
Rua Luis Domingues,1400-centro. Fone: 722 3571 

Imperatriz - Maranhão 

Que o espírito do Natal 

permaneça no coração de 

cada um durante o Ano Novo, 

irmanados na prática do 

Amor e da Cariedade. 

>(m jledoÁ, áfelix 1998! 

CLÍNICA DE ACIDENTADOS 

í 

no-Sioí c/ren/e, amtyoi e flarnecedorei 

JgÍoí de: C/tuetrai ^/advadar- ^Á/xia 

METALFER LTPA. 

Material para Torneiro Mecânico, Chapas, 
Tarugo, Buchas, Etc. 

Av. Dorgival C/ Rua São Paulo, Entroncamento Fone: 721-5969 

kos nossos clientes, amigos 

e fornecedores, toas Festas, 

Feliz Ano Sovo! 

Saúde e prosperidade a todos 

COMERCIAL NORTE 

s 

OTORRINOCENTER 

Aos nossos clientes, 

amigos e fornecedores, 

Boas Festas, 

próspero 1998! 

Rua Luís Domingues, 1270 - centro. Fone: 721-8921/722-2930 

mm 
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CONTABILIDADE 
(Contabilidade Informatizada) 

Rua João Lisboa - Centro, 
Fone: (098) 721-2844 

Boas Festas, Feliz 1998! 

s4o4 ciccKtcA, a-mCçoà- e 

m 

1 

f 
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r# 
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U 
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fHae a fvatc de fwãda 

eAÍe^a no- co^-uoc/a de cada 

ÁodãtanCe deáCa iwgão- e a 

Qddno- Qy\avo-J itefiweáewde 

am* -ma^cO' de 'myvoiá- e 

fiwgvewaá -r-ea/ãuiCyõ-eá 

fiava tadoú. 

Remi Ribeiro e o 

prefeito lldon Marques 

de Sousa na 

convenção do PMDB 

imperatrizense 

Próspero 1998! 

São os votos do ex-deputado Remi 

Ribeiro, presidente (em exercício) do 

PMDB do Maranhão, aos amigos e 

correligionários políticos de 

Imperatriz e região. 

í FEITO AM AO 

RESTAURANTE 

(áfle/FÍabj dffie/ix CSdnof 

Que o amor e a saúde sejam uma 
constante durante o Ano Novo para 
continuarmos comemorando juntos, 
os bons momentos de cada um dos 

amigos que nos prestigiam. 

MADEIRAS 

i ü i 
IM t mk 

TEM PAU PR A TODA OBRA' 

RUA SENADOR MILET, 150 MARANHÃO NOVO 
Telefax: (098) 721-5580 / 721-6655 Imperatriz - MA. 

Aliança Auto Peças Lida. 

PEÇAS PARA: VOLKSWAGEN, FIAT, CHEVROLET E FORD. 

Praça Lino Teixeira - Entroncamento, Fone: 723-1999. 

t2ue et "Petfy de (ftòU* eatejet 

uo- c<yutçã<y de cetdet um. 

Muiia prosperidade 

^ para iodos em 1998! 
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Boletim de 

Ocorrrência 

Polida JORNAL CAPITAL 

Polícia maranhense 

Perda 
de documentos 

João Antnnio da Silva Sa- 
raiva, maranhense, solteiro, 
residente na rua Paraiha- 
bairro Juçara, comunicou 
que perdeu sua carteira por- 
ta-cédula contendo vários do- 
cumentos pessoais, entre os 
quais sua Carteira de Identi- 
dade Civil, C.RE, e outros. 

Perda 
de documentos 

Roberto da Silva Galdino, 
maranhense, solteiro residen- 
te na rua Floriano Peixoto, 
comunicou que perdeu uma 

bolsa contendo todos seus do- 
cumentos pessoais. Segundo o 
comunicantc o fato ocorreu 
quando ele trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza, 
na tarde da última sexta-fei- 
ra 

Perda 
de documentos 

Manoel Messias de 
Andrade, maranhense, soltei- 

Francisco do Valle 

ro, comunicou que perdeu 
sua carteira porta- cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como Cartei- 
ra de Identidade Civil, 
C.P.F., e outros. 

Perda 
de documentos 

Antonio Miranda dás 
Mercês, maranhense, casa- 
do, Policial Militar, resi- 
dente na rua Jáder 
Barbalho, comunicou que 
perdeu todos seus documen- 
tos pessoais, tais como, Tí- 
tulo Eleitoral, Carteira de 
Identidade Civil c outros. , 

Furto 
de bicicleta 

Valdelioe Soares, mara- 
nhense, solteira, residente 
na rua João Lisboa, bairro 
Vila Lobão, esteve na Depol 
para comunicar que ele- 
mentos desconhecidos furta- 
ram sua bicicleta Caloi que 
estava estacionada em fren- 
te sua residência. 

PLANTAO POLICI 
. 28/12/97 
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PLANTÃO POLICIAL 
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Araújo e 
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continua desaparelhada 

Passa bem o agente baleado em seresta na periferia de São Luís 

O Policial Civil, José 
Ribamar Assunção Filho, 
lotado na 11a Delegacia 
Distrital (São Cristóvão), 
na capital do Estado, re- 
cebeu alta do Hospital 
São Domingos e passa 
bem. Ele foi alvejado com 
um balaço na cabeça. 

A confusão ocorreu em 
uma seresta que estava 
sendo realizada na Aveni- 
da Principal- Vila Cafetei- 
ra periferia de São Luís 
no início da última sema- 

na. 
Francisco Paulo, mara- 

nhense, 32 anos de idade, 
residente na Vila Flamen- 
go está sendo acusado 
como elemento autor dos 
disparos. Ele teria sido 
atingido com faca no ab- 
dômen por um desconhe- 
cido em meio a confu- 
são. Ao perceber que ti- 
nha sido atingido ele sa- 

cou de um revólver e de- 
tonou vários tiros 

0 acusado foi socorri- 
do e levado para o Hos- 
pital Djalma Marques, 
onde já foi operado e es- 
tava internado até a úl- 
tima sexta-feira quando 
recebeu alta. A violência 
na periferia da grande 
São Luís é um retrato da 
segurança pública do 
Estado. 

Os constantes assal- 
tos. homicídios e outros 

delitos ocorridos nos 
bairros vêm chamando a 
atenção das autoridades 
que alegam não ter 
como resolver o proble- 
ma. A falta de armamen- 
to e viaturas com condi- 
ções de resolver o pro- 
blema está aumentando 
constantemente o núme- 
ro de ocorrências nas 
periferias. 
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A Polícia da capital do Estado também tem 
problemas no combate ao crime 

Caloteiro continua desaparecido 

Desaparecimento de Gilson preocupa promotor 

O caloteiro Gilson Bispo 
Santiago continua desapare- 
cido. Procurado da justiça 
Sul-Matogrossense, o ele- 
mento fugiu das dependên- 
cias da Delegacia Regional 
quando aguardava o Delega- 
do Regional para prestar de- 
poimento contra o agente 
Eudres Lopes da Silva. 

Gilson havia denunciado 
o agente Eudres Lopes Silva, 
maranhense, 27 anos de ida- 
de. lotado na DRF-Delegacia 

de Roubos e Furtos. 
O elemento Gilson Bispo 

Santiago, foi preso pelos lo- 
jistas no centro de Imperatriz 
acusado de vir aplicando o 
chamado "Conto do Vigário" 
em Imperatriz. A Polícia Mi- 
litar foi acionada e conduziu 

o elemento para a delegacia 
de plantão onde foi entregue 
a delegada Vânia Ramos. 

Como não foi pego em fla- 
grante, segundo Eudres, o 
elemento foi liberado, sendo 
que teria que se apresentar 
no dia seguinte. Gilson, vi- 
nha acusando o agente 
Eudres Lopes da Silva, de 
crime de extorsão. 

Após deixar as dependên- 
cias do plantão Gilson Bispo, 
procurou o promotor 
Zanone Silva Passos que. de 

acordo com Eudres se aliou 
a suposta vitima para dar fla- 
grante de extorsão. 

Eudres, disse a reporta- 
gem que promotor em seu 
depoimento afirmou ter ido 
até a agência central do Ban- 
co do Brasil, onde retirou a 

importância de 700 reais, em 
sete notas de cem. 

Após fotocopiar as notas, 
o promotor teria entregue ao 
elemento, que foi até o local 
combinado onde entregou o 
envelope à proprietária de 
uma lanchonte em frente 
Depol. onde ocorreu o fla- 
grante apenas do envelope. 

Na companhia de três po- 
liciais, o agente foi preso e 
colocado a disposição da 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito. O caso 

foi levado ao conhecimen- 
to do delegado regional 
que ao verificar sua ficha 
foi constatado e documen- 
tado via fax - enviado pelo 
secretário de segurança 
daquele Estado quê 
Gilson estava sendo pro- 

curado pela Polícia do 
Mato Grosso do Sul por 
estelionato e apropriação 
indébita, com Mandado de 
Prisão Preventiva decreta- 
do e outros. 

Ao perceber que a PC 
estava levantando sua vida 
pregressa,* o elemento 
Gilson Bispo, deixou 0s 
dependências da Delega- 
cia Regional tomando 
rumo ignorado. 

O desaparecimento 
"misterioso" de Gilson, 

vem causando surpresas 
ao promotor que não en- 
tende como o mesmo desa- 
pareceu das dependências 
da Delegacia Regional. Na 
delegacia de Polícia, nin- 
guém sabe informar sobre 
o paradeiro do elemento. 

Pesquisa de opinião pública 
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Recorte esse cupom e concorra a um Vídeo Cassete 
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1 - Como você classifica o governo Roseana Sarney? 

2 - Como você classifica a administração Ildon Marques? 

3 - Para Presidente da República 98, em quem votaria? LULa[ 
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4 - Para governador do Estado 98, em quem você votaria? cafeteir^ 

5 - Qual o programa de TV local que você mais assiste?     

6 - Qual a Rádio que você mais ouve?  '  

7 - Você lê, diariamente, os jornais locais? 
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8 - Para Senador do Estado/98, em quem você votaria?  

9 - Para Deputado Federal/98, em quem você votaria? 

10 - Para Deputado Estadual/98, em quem você votaria9  

Deposite nas urnas: 

Armazém Paraíba, Panificadora Pão da Terra, Farmácias Guimarães - 24 Horas 
e concorra a um Vídeo Cassete dia 3 de dezembro ao vivo pela TV Capital no Programa Imperatriz 24 Horas - Apresentação: Conor Farias 
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