
SISTEMA 

TUCANU S DE 

PRODUÇÕES 

Imperatriz - MÁ 

Ano III Nu 889 

JORNAL CAPITAL 

Quarta-feira, 08 de outubro de 1997 

Órgão (k) Sistnma TucanusdeProduções H Fundacbr Conor Farias d Diretor de Redação: dosala Ramalho 

51 

Esl a EUivão coutem O, 
>;;;->SãNÃÍOUnS V 16 1'átítuas e 

■TTÍoía cadernos 

1 MA; RS 1,00 Outros Estados; RS 1,50 

Imperatriz ganha a segunda maior 

praça poliesportiva do país 

Exército 

convoca 

reservistas 

O 50 Bis divulgou ontem 
um edital de convocação de 
reservistas. 

A medida visa a realização 
do 2Q exercício de 
mobilização de sua reserva. 

O Jornal Capital divulga a 
de todos os convocados 

na Pagina 1-8 

Capital 

Social 
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INDICADOR 

^ ar Comercial 
Compra  1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

 KS 1,125 

 RS 1.135 

  R$ 1,080 
Dólar Turismo 
Venda   RS U10 
Ouro (g) 
Venda   

Dólar Turismo 
Compra 

RS 11,36 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 

Ufir 
Valor   R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$:7,66 
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No Dia das Crianças, o prefeito Ildon Marques vai presentear a população de Imperatriz 

No dia da criança, o prefeito 
ildon Marques vai dar um grande 
presente para toda à cidade. 

A Mane Garrincha, segunda 
maior ] maça i x dies] x trliva do ] tais 
vai ser entregue a população no 
próximo domingo.No ato de 
inauguração do logradouro 
público, que será realizado pelo 
prefeito Ildon Marques, uma 
cerimônia contará com a 
presença de diversas 
autoridades.O Secretário da 
Sedei, Valdecí Ferreira, 
informou que umaprogramação 
esportiva acontecerá a partir das 
8h, se estendendo durante todo 
o dia .Na inauguração da praça 
Mané Garrincha, acontecerão 
vário torneios nas modalidades 
de futsal, handbol, futebol de 
areia e outras. 

Nos últimos dias, o chefe do 
executivo inmpcratrizense, tem 
sido muito elogiado pelos 
desportistas locais, pelo que 
consideram grande incentivo ao 
desporto. Página 1-3 
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Presidência do Basa anuncia 

fechamento de agências 

O Banco da Amazônia vai financeira Flora Váfladares, 
fechar 16 de suas 97 agências. Os detalhes, c mais as Ondas 

O anúncio foi feito cm Belém Curtas e Deu na Imprensa, você 
pela presidente da instituição confere na Página 2-4 

■ João Lisboa 

Sálvio Dino investe 

na educação 

O prefeito de João Lisboa 
acaba de comprar um ônibus 
para garantir o transporte 
escolar gratúito com mais 
qualidade e segurança. 

A decisão de Sálvio Dino veio 
em decorrência de um acidente 
envolvendo uma camionete que 
transportava estudantes do 
interior. Página 1-5 

Fumaça das quimadas castiga a população, e crianças são as maiores vitimas 

PF deve combater drogas 

nas escolas de Imperatriz 

Pais, alunos e professores Num trabalho de parceria drogas, 
manifestaram esta semana entre as polícias Civil e Federal, Na capital do Estado, a 
desejo de ver realizar em em todas as escolas das redes operação que foi realizada como 
Imperatriz a mesma campanha públicas e particular são experiência, pode se tornar 
já realizada com sucesso em São efeitivadas operaçções de rotina. 
Luís. combate ao tráfico e uso dc Página 1-12 

Lider comunitário 

cria cooperativa 

D Senador La Rocque 

Gincana Cultura 

será aberta domingo 

Tudo já está pronto para a 
realização do Rock de abertura 
daX Gincana Culturade Mucuiba 
(Senador La Rocque). 

O evento havia sido adiado 
popr medidas de seguranças e 

foi tranferido do sítio do Pica-pau 
Amarelo para a praça do 
Mercado. 

() Rock Gincana contará com 
carreatae grande festa. 

Página 1-5 

Organizadores lamentam 

saída do Sena do Gopão 

Durante uma reunião 
realizada nesta terça-feira, a 
direção do Copão Maranhão do 
Sul lamentou a saída da 
Sociedade Atlética Nobre 
An nações da compe t iça< >. 

O presidente da Amsul, 
elogiou o desempenho do time 
que representava a cidade de 
Imperalriz.Coiifira a lab(-la |)ara 
os jogos da segunda fase do 
Copao ua Página 1-10 

Nasce em Imperalriz mais de prestar serviços auxiliares 

A Cooper!rim tem o objetivo iniciativa privada. Página 1-7 

Confira es(a matéria, e ainda 
Informes Especiais 

Página 1-7 
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lílcó um vice prcfcilo muito 
atarefado, c para (Icsempcuhar 
bem a função Luis Carlos 
Noleto conta com o apoio mais 
que irrestrito da esposa 
Maristéia Noleto, que com um 
grande carisma vem sendo 
muito festejada e com uma 
simplicidade que lhe c peculiar, 
ela aj «Mias j ilanta os bon s frutos 
dessa administração. 

Dança, a arte 
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Áníonio Gaspar cs! rei a 

espetáculo no TA A 

"Eu nunca serei uma cara 
realizado, sempre vou querer 
fazer muito mais do que já fiz". 
Foi com estas palavra^ qsu o 
bailarino e coreógrafo Anlonio 
Gaspar praticamente resume 
todas as suas intenções que 
sempre estivera presentes na 
sua carreira de bailarino, e hoje 
o bailarino principal do Artur 
Azevedo. Desde os 16 anos que 
este maranhense deixou sua 
cidade natal e embrenhou-se na 
dança se tornando assim um 
dos bailarinos mais 
conceituados no mundo da 
lança no Hrasil e no mundo. 
Ihije como um dos principais 
cabeças na realização do 11 
« iHonlro do belo no templo 
das artes, que comemora os 
!>0 anos do Artur Azevedo. 
Ilojt tom uma gama de 
experiência, ele estréia o 
espetáculo "os últimos dias de 
nijinsky. uma produção 
indt pendente que vem 
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Luis Carlos e Maristéia Noleto, 

Queimadas 
mostrar toda a eficiência de 
uma pessoa que já mostrou ao 
mundo seu talento com o 
musical Catirina e Orfeu . 
Como bailarino do municipal 
do rio, ele jã encarnou 
importantes papéis no balé 
clássico, como O lago dos 
cisne, Gisele e Dom Quixole, 
faltando ai «Mias um clássico dos 
contos de fadas que ainda não 
viveu, o mais romântico de 
todos, Romeu e Julieta. Agora 
um dos novos projetos c trazer 
para o palco do Artur Azevedo, 
o ballet nacional de cuba, o que 
apesar do alto custo, Antonio 
Gaspar acredita que em pouco 
tempo os maranhenses ixulerào 
usufruir deste esindáculo. 

Respirar em Imperatriz ou 
região é um atentado a vida, o ar 
está totalmente poluído e vem 
causando grandes problemas 
respiratórios, principalmente nas 
crianças. Rara a pediatra Maria 
(I(• Falinia Nogueira Hat isla, t-sta 
poluição causada i )or queimadas, 
poderá acarretara desde uma 
alergia grave, ale uma crise de 
asma. e a cada dia os hospitais 
ficam lotados de crianças com 
estes problemas. Mais as 
queimadas podem causar muito 
mais ] irejuizoa vida das pessoas, 
como interrupção de cirurgias 
por queda de energias, parada 
total do fornecimento de Ioda 

sorte de informações precisas 
as centrais de informáticas que 
estão interligadas diretamente 
com grandes centrais, como é 
o caso da Internet, maior rede 
mundial de computadores, tudo 
isso, apenas por uma 
irresponsabilidade de uma 
pessoa. Apesar das muitas 
campanhas de conscientização 
do Ibama as pessoas parecem 
ainda não está familiarizadas 
com o problema. Rara os que 
transitam |«da BR 010, o fumaça 
das queimadas está em alguns 
trechos impedindo 
parcialmente a visão do 
motorista, vamos peiv 
melhor no assunto, antes l. 
sair por aí, plantando fogo. 
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10,11 e 12 de Outubro 

(TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA SÃO LUÍS 09:20, 13:00 E 19:30 HS 

ESCOLHA O SEU E !3@A VJACAA 
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Loja de 

Atendimento 

Jornal Capital 

E só ligar 

721-5349 

' Escreva ou vá 
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Praça Mané Garrincha vai ser inaugurada domingo 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Defesa 
da Soberania 

A defesa da soberania 
libanesa é o direito de o país 
recuperar lodo o seu 
território, com a saida das 
lorças esii an^eii as cpii 
ainda ocupan algumas de 
suas regiões, [oi o lema 
central da sessão solene em 
que o Congresso Nacional 
hoinenagiou o presidente do 
Líbano. Klias llraoui. Os 
oradores destacaram, ainda, 
a expressiva presença dos 
libaneses e d< sua cultura 
em t o da 
brasileiras. 

regioe 

Defesa 
da Soberania II 

O presidenta Elias llraoui 
e sua comitiva foram 
recepcionados no Salao 
Nobre do Senado pelo 
presii 1' ■: d Congn - ^ 
Anloniu v ui ios Magalliat s 

Os pronunciamentos dos 
presidentes Elias llraoui e 
Anlonio Carlos Magalhães 
também infatizarain o direito 
libanês à soberania e 
integridade territorial e a 
i'iiportáncia do acatamentos 
das resoluções da ONl para 
a promoção da democrada. 
tia paz e do progresso 
internacionais. 

Ao linal do discurso do 
presidente libanês registrou- 
se um incidente:! uis 
t ampos Ribeiro. 21 anos. 
ameaçou joga-se das galerias 
sobre o plenário, em 
protesto contra o caso iK 
doas crianças bi asileiras que 
lei iam sido seqüestradas 
pelo pai e levadas ao Líbano. 
O jovem. estudante 
desempregado, residente 
em Taqualinga há cinco 
meses . teria tomado 
conhecunrip • do caso eu 
um i i ogi amas dt 

iresidenle da Càimua dos 
pulados, Michel Temer. 

Após trocarem impressões 
sobre as relações entre os 
dosi países, Anlonio Carlos 
Magalhães convidou o 
presidente libanês a assinar 
o livro de visitantes ilustres, 
e dirigiram-se ao plenário do 
Senado, foi realizado a 
sessão solene de 
homenagem ao Líbano. 

do presidente do Congres^u, 
foi imediatamente retirado 
do recinto por segurança da 
casa e conduzido ã Segunda 
Delegacia de Polícia. . 

Defesa 
da Soberania III 

O senador Kames Tebet 
(PMDH-MS) saudou o 
visitante em nome do senado 
e o Deputado Ricardo Izar, 
em nome da Câmera. Os 
dois parlamenlart - 

•stacaram o falo de o Brasil 
^.mcenlrar a maior colônia 
libanesa do mundo. 

Ambos fizeram defesa 
veemente do direito do 
Líbano à soberania e 
pediram apoio à 
implementação da resolução 
do Conselho de Segurança 
da Organização das Nações 
Unidas, que determinou a 
saída das tropas de ocupação 
estrangeira no território 
libanês. 

Mudanças 
no 3o BPM 

O 3o Batalhão de Polícia 
Miltar vai trocar de comando 
em dezembro. O coronel 
Bastos durante sua última 
visita à Imperatriz confirmou 
a saída do tenente coronel 
Emir Linhares e garantiu 
que se não houver nenhum 
imprevisto o major 
Francisco Melo vai mesmo 
assumir o comando. 

O Major Linhares, 
prestará assessoramento no 
comando geral, 
oportunidade em que 
participará de um programa 
de reciclagem. 

Defesa 
da Soberania IV 

Festejo 
Teve início na última 

segunda-feira e se estenderá 
até o próximo dia 15, os 
festejos em homenagem a 
padroeira de Imperatriz, 
San ta Téreza D ' A vil a 

Durante os festejos que 
consta de uma extensa 
programação, será realizado 
missas, novenas, e ainda 
háverá leilões e música ao 
vivo. 

Lanchonete MC BRUNITS 

sucos, viTnwimns, snNDUicHcs, tiro 

GOSTOS CM GCRRl, SflLGROOS. 

CCRVCJÍtS, RCfRIGCfiRNTCS, PORÇÕCS €TC. 

flVCNIDR G6TÚIÍO VRRGRS, 1352 - 

CeNTRO (6M FR€NT€ RO 6RRD6SCO) 

tMP€RRTRlZ - MRRRNHRO 

O Dia das Crianças em 
Imperatriz será marcado por 
uma ampla programação 
esportiva durante a 
inauguração da Praça Mané 
Garrincha, pela Administração 
Pública Municipal. A 
programação esportiva está 
sendo desenvolvida pela 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei), em conjunto 
com as Secretaria de Educação 
(Seduc) e do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Scdesct). O prefeito Ildon 

Marques fará a entrega da 
praça à população, cm seguida 
será desenvolvida durante 
todo o dia 12, as competições 
e disputas no local. 

O secretário da Sedei, 
Valdeci Ferreira informou que 
a programação esportiva irá 
das 8h às 10h30. À tarde, a 
programação recomeça a 
partir das 16 horas até serem 
encerradas todas as disputas. 

Acontecerão vários 
torneios nas modalidades de 
futsal, handhol, voleibol, 

futebol de areia, além 
recreações diversas, sorteios 
de bolas e bonecas, além de 
apresentações de skate da 
categoria mini-ramp, patins, 
capoeira, karatê e dança com 
as Academias Poliher e Dança 
e Cia.. 

Giorvane de Pinho, 
subsecretário da Sedei, disse 
que existe uma grande 
expectativa em relação à 
programação esportiva do Dia 
da Criança. "A equipe da Sedei 
está esperançosa em 

desenvolver uma grande 
programação para este dia 12, 
principalmente com o prefeito 
entregando um espaço 
esportivo para a criançada de 
Imperatriz", declarou. 

A partir do dia de sua 
inauguração, a Praça Mané 
Garrincha ficará sob a 
responsabilidade da Secretaria 
dos Esportes. "A Sedei ficará 
com a administração da praça 
porque é um local que 
possibilita a prática de várias 
modalidades esportivas", disse 

55* «SSfcSSBfe 

O: 
tmm 

j 

m 

r 
::W: ■■■■■ 

ia 
* tmtm 

m 

WmmÊÊÊmÈÊÊÊÊm 
m 

111 

Giorvane de Pinho. "O prefeito 
passará toda a administração 
dessa praça para que 
possamos Ter mais um espaço 
para o esporte,além do Centro 
Esportivo Barjona Lobão, na 
Beira-Rio e do Estádio 
Municipal. Desta forma 
teremos mais um local para 
ajudarmos as crianças de 
Imperatriz a ter afividadés 
esportivas, procurando tirá-las 
das ruas e dando-lhes uma 
atividade de lazer", completa. 

Programação 
Os torneios que serão 

realizados no dia 12, 
abrangerão as ( alegorias pré- 

Mnné Garrincha, segunda maior praça poliesportiva do Brasil 

mirim (crianças com até 10 
anos), mirim (até 12 anos) e 
infantil (até 14 anos). 

O torneio de futsal será 
desenvolvido na categoria pré- 
mirim e irão participar as 
escolas Wady Fiquene, Santa 
Teresinha, Rui Barbosa e 
Sarah Laraarck. 

As escolas Lcôncio Pires 
Dourado, Serviço Social da 
Indústria (Sesi), Escola São 
Francisco dc Assis (Cesfa) e 
Caminho do Futuro 
participarão do torneio de 
handhol, na categoria infantil 
feminino. Já na modalidade 
de voleibol haverá a presença 

das escolas Nascimento de 
Morais (Polivalente), Sesi, 
Coelho Neto e Dom Bosco. O 
torneio de voleibol será 
desenvolvido na categoria 
mirim feminino. 

No período da manhã, 
haverá ainda o torneio de 
futebol de areia infantil com a 
presença das equipes Guarda-' 
mirim A, Cuarda-mirim B. 
Projeto Alfa e Fromana. No 
período vespertino, continua 
o futebol dc areia, na 
categoria infantil com a 
presença dos colégios Ceril, 
Nascimento de Morais. 
Vespasiano Ramos e Escola 

Municipal Tocantins. 
Além dos torneios, haverá 

outras atrações. A 
apresentação de hockey sobre 
patins, na pista de patinação 
será mais uma das novidades 
previstas para a festa do Dia 
das Crianças programada pela 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

Haverá premiação para 
todos os vencedores e vice- 
campeões nas diversas 
modalidades esportivas 
disputadas durante o 
Domingo (12). Os melhores 
classificados receberão 
medalhas por suas atuações. 

Atletas são convocadas 

para jogos nacionais 

A Sedei considera esta convocação o 

resultado de um trabalho de base 

Tendo em vista a boa 
participação dos atletas de 
Imperatriz nos XXV Jogos 
Escolares Maranhense 
(JEMs/97). as atletas Elaine 
Sandra Lima Duarte c 
Adriana Araújo Santos, 
foram convidadas a 
participarem dos IIIJogos da 
Juventude. Elaine e Adriana 
são estudantes da Escola 
São José de Ribamar 
(Cesjor), que ficou cm 3o 

lugar nos JEMs, em handhol 
feminino. 

Os Jogos da Juventude 
serão realizados em 
Goiânia, no período de 07 a 
17 de novembro deste ano. 
O evento, de nível nacional, 
está sendo organizado pelo 
Ministério Extraordinário 
dos Esportes. Daí a 
importância da convocação 

das atletas imperatrizenses 
para comporem a seleção 
maranhense de handbol. 

Segundo a carta de 
convocação, os treinos serão 
realizados em São Luís, nos 
dias de terça e quintas-feiras, 
das 18 às 20 horas e nos 
sábados, das 9 horas às 11, 
no Ginásio de Esportes 
Castelinho. 

Giorvane de Pinho, 
subsecretário da Secretaria 
dos Esportes e do Lazer 
(Sedei), disse que "isto é o 
resultado de um grande 
trabalho dos professores de 
handebol de Imperatriz , um 
trabalho da Prefeitura de 
Imperatriz, através da Sedei 
com a organização dos Jogos 
Escolares de Imperatriz c a 
boa participação do 
handebol em São Luís", diz. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO N* 052/97 

Destina área para implantação 
do CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE IMPERATRIZ que 
especifica e dá outras 
providências. 

O PRFKEITO Ml MCIPAI. RE IMPERATRIZ, n« u 
confete o Inciso V do m 51 da l.ci Orgânica do Município 

das airihincocs legais que lhe 

DECRETA: 

Artigo 1°.- Fica destinada Área de 6 000 m2(seis mil metros quadrados), 
localizada na Av Babaçulandia, s/n, Estrada imperatriz/Joào Lisboa, de propnedade 
desta Prefeitura Municipal, para instalação do Centro de Controle de Zoonoses 
desta cidade de Imperalnz-MA 

Artigo 2*.- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário 

GABINETE líO PREFEITO MlINICTPAt DE IMPERATRIZ, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1.997.175* DA INDEPENDÊNCIA E lOT DA REPÚBLICA. 

/■//. 

7 II.OON MXRQLESTH SOI Z.A 
/PREFEITO 

, fm 

TCI 
TCT 

tf 
VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Perigo Constante 

Andar de Motocicleta em 
Imperatriz está sendo um 
verdadeiro pesadelo, 
lamentavelmente, 
diariamente acontece um . ou 
mais, acidentes envolvendo 
motos. Na Segunda Feira 
após realizar o seu trabalho 
de reportagens para o nosso 
Programa de Televisão, o 
nosso companheiro Messias 

Júnior sofreu um acidente, na 
altura do viaduto, quando 
dirigia sua Moto, foi apanhado 
de surpresa por um veículo 
pesado, pertencente a 
Empresa de Laticínios Villa 
Rica, o pior é que um acidente 
acontece em fração de 
segundos. O Repórter teve a 
perna quebrada a altura do 
tornozelo, atendido pelo 
competente Médico Dr. 
Vitorio, Messias Júnior passa 
bem em sua residência. 
Louvável a atitude do 
motorista, que imediatamente, 
socorreu o Repórter levando- 
o a uma clínica especializada, 
ainda bem que alguns 
profissionais do volante 
prestam assistência as suas 
vítimas. Muitos acidentes com 
vítimas falais, transcorrem 
justamente por falta de 
atendimento imediato as 
vítimas, para não prestar 
esclarecimentos as autoridades 
do transito, o motorista acha 
melhor evadir-se do local, sem 
prestar os primeiros socorros 
as vítimas. Dos males o menor, 
desejamos ao nosso 
companheiro votos de pronto 

restabelecimento, e que em 
breve retorne as suas 
atividades profissionais. 

Líder de Bancada 

O PMDB procura um líder 
na Câmara Municipal, com um 
aumento substancial na 
Bancada, passou de dois para 
cinco, o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, busca 
a figura de Líder do Partido. Na 
realidade, somente quatro dos 
cinco vereadores, tem essa 
possibilidade. O suplente de 
vereador com mandato Rui 
Marrison ( Rui Porão) que 
inclusive está fazendo lobby 
junto a alguns colegas 
jornalistas, está praticamente 
com seu nome indeferido, no 
Senado, Câmara Federal, 
Assembléias Legislativas e 
Câmaras Municipais, a figura 
do suplente é colocada de lado 
até mesmo nas comissões 
especiais, fica geralmente 
numa suplência. entendem os 
parlamentares, que1 mesmo com 
mandato transitório, o suplente 
pode sair a qualquer momento, 
bastando o retorno do 

legislador, dono da cadeira. 
Caso o Vereador Rui Porão seja 
escolhido, o que é praticamente 
imiKissível, o Vereador, que foi 
eleito pela vontade popular, 
jamais irá aceitar ser liderado 
por ura suplente. 

Mary di Pinho 

O Jornal Pequeno em sua 
edição de ontem, publicou uma 
matéria quando afirma que a 
Vereadora Mary di Pinho teria 
sido beneficiada por um irmão, 
que é Diretor Administrativo da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
com relação a um exame 
realizado na Vereadora que 
custou aos cofres municipais a 
importância de 70,00 (Setenta 
Reais). As autorizações são 
fornecidas pela Secretaria, 
apenas para as pessoas 
comprovadamente carentes, o 
processo da Vereadora foi 
autorizado pelo Secretario Dr. 
Carlos Gomes de Amorim, que 
deve ter assinado sem saber 
que se tratava de uma 
Parlamentar, tenho certeza 
absoluta, que o Dr. Carlos 
Amorim, 

Poeta Carlos Brito, tenta pela quarta vez uma Cadeira na 
Academia Imíx^ratrizense de loiras, além de estar com um 
projeto na Fundação Cultural para a elaboração do seu 
próximo livro, int itulado Planeta Verde. 

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

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

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

O prazo para filiação partidária terminou na sexta-feira a 
meia noite, no entanto, se você perdeu a oportunidade não 
esquente a cabeça, ainda existe o jeitinho brasileiro. Na era 
da informática, os partidos já não precisam mais remeter 
para o Tribunal Eleitoral as fichas de filiação, mandam ape- 
nas a relação dos seus filiados, uma espécie de ata. 

Ildon destaca importância do evento 

Embora impossibilitado de 
participar da abertura do 
Congresso da Avesma. que a 
Associação dos Vereadores do 
Sul do Maranhão realizou, de 3 
a 5 de outubro, em Balsas-MA, 
o prefeito Ildon Marques teve seu 
discurso lido, na íntegra, pelo 
presidente Joel Costa. O prefeito 
não compareceu por que motivos 
superiores o impediram, mas, 
em respeito ao convite, enviou 
cópia do discurso por fax. 

No discurso, o prefeito 
afirma que "é de todos — 
vereadores, prefeitos, 
agentes públicos e políticos 
municipais, estaduais, 
federais e mundiais — a 
obrigação de provar que a 
política, a partir mesmo da 
própria origem da palavra, 
é o mais legítimo dos 
espaços onde pessoas 
devem construir 

dimensões de qualidade de 
vida material e de felicidade 
pessoal para todos". 

O prefeito de Imperatriz fez 
alusáo a maneira como feler 
D.rucker, um dos maiores 
administradores vivos que o 
mundo já conheceu, expressou 
sobre a política e os políticos: 

Discurso do prefeito foi lido, na abertura do evento, pelo presidente Joel Costa 
dimensões de qualidade 
vida material e de felicida~ -■ 
pessoal para todos. 

lEssa é a forma como 

"Sc este século provar alguma 
coisa, é a futilidade, a pouca 
valia da política para realmente 
transformar a vida das 
comunidades", citou, 
lembrando que é mais ou 
menos essa a impressão da 
política e dos políticos que 
Reter tem. 

Para Ildon Marques, mais 
do que se sentir ofendido e 
passar a contestar as palavras 
do sábio estrangeiro, é 
necessário agradecer sua 
provocação e a oportunidade 
de reflexão que ela, em boa 
hora, sugere à classe. O 
prefeito defende que, não ao 
Mr. Drucker, mas aos próprios 
políticos, é que se deve provar 
que a política é o mais legítimo 
espaço onde pessoas devem 
construir novas dimensões 
para todos. 

Em seguida, em seu discurso, 
o chefe do Executivo 
imperatrizense afirmou que o 
Congresso de Vereadores 
realizado pela Avesma não é 
apenas um encontro dc gentes, 
mas dc mentes. Ao tema riu 
desenvolvido pelos palestrantes, 
durante os dois dias que se 
seguiram à abertura onde foi 
lida o discurso, Ildon Marques 

sugeriu que se junte reflexão 
ética por parte dos vereadores 
ali participantes. 

"Técnica e ética, aliadas, 
poderão proporcionar as 
bases para, como deseja o 
presidente Joel Costa, a 
'formação de uma proposta 
política viável, que 
magnetize e incorpore as 
esperanças do povo 
brasileiro'. E isso vai além 

— é preciso transformar a 
vontadedisse. Para o 
prefeito, mudanças 
pessoais, seguidas de 
transformações sociais, 
são, hoje, o principal. 

O prefeito disse que 
congressos como o da Avesma 
são oportunidades para o 
autodesenvolvimento, que 
poderá levar a um 
desenvolvimento mais alto 
para as comunidades. 
"Paradoxalmente, nós, os 
políticos, é que estamos a 
reboque das mudanças do 
mundo, quando deveríamos 
estar a Ircntc delas, 
conduzindo-as , prosseguiu 
Joel, lendo o discurso enviado 
por fax pela assessoria do 
prefeito. 

Finalizando, por intermédio 
do discurso, Ildon agradeceu 
o convite recebido e 
parabenizou a instituição e a 
cidade de Balsas pela 
realização do encontro. "Estou 
certo de que Congressos 
como este podem ser 
importantes para que a 
história política brasileira e 
mundial registre cada vez 
menos exemplos de maus 
políticos e políticos de maus 
exemplos", disse o prefeito em 
seu discurso. 

Leia parte do discurso 
do prefeito 

(Balsas, 3 de outubro de 
1997). 

( ) 
Senhoras e Senhores. 
ISe este século provar 

alguma coisa, é a futilidade, a 
pouca valia da política para 
realmente transformar a vida 
das comunidades. 

IFoi mais ou menos assim 
que recentemente se 
expressou um dos maiores 
administradores vivos que o 
mundo ja conheceu. 

IPeter Drucker, que deu as 
bases para as grandes 
mudanças na vida empresarial 

e organizacional em todo o 
planeta, tem essa impressão 
da política e dos políticos. 

IMais do que, como 
políticos, simplesmente nos 
sentirmos ofendidos e 
passarmos a contestar, mais 
com a raiva do que com a 
razão, as palavras do sábio 
estrangeiro, é necessário 
agradecermos sua provocação 
e a oportunidade de reflexão 
que ela em boa hora nos 
sugere — e que, se nao 
estiver visível neste encontro, 
com certeza estará no 
derredor das coisas e das 
consciências que aqui se farão 
e se abrirão. 

ITemos a obrigação —os 
Senhores Vereadores, nós 
prefeitos e todos os agentes 
públicos e políticos, 
municipais, estaduais, 
federais e mundiais —, 
temos a obrigação, repito, 
de provarmos — não ao Mr. 
Drucker, mas a nós 
mesmos —, de que a 
política, a partir mesmo da 
própria origem da palavra, 
é o mais legitimo dos 
espaços onde pessoas 
devem construir 
foupcrat i vai 11 cnU •_ nos a s 

vejo este primeiro 
Congresso de Vereadores 
do Sul do Maranhão. Não é 
um encontro de gentes. 
Aqui, es tá-se fazendo um 
encontro de mentes. Ao 
te má ri o técnico a ser 
desenvolvido pelos Srs. 
Palestrantes deverá ser 
juntado uma reflexão ética 
por parte dos Vereadores 
participantes. Técnica e 
ética, aliadas, poderão 
proporcionar as bases para, 
como deseja o Sr. 
Presidente Joel Costa, a 
"formação de uma propc 
p olí ti ca viá vel, 
magnetize e incorpore as 
esperanças do povo 
brasileiro". E isso, 
Senhoras e Senhores, vai 
além da vontade—de 
ir;insf()rmar — é preciso 
iransãormar a vontade. Ou 
seja: temos de começar pela 
mudança em nós primeiro, 
para, a partir dai, 
operarmos as mudanças de 
que tanta reclamam as 
pessoas que nos elegeram. 
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João Lisboa 

^refeitura garante transporte escolar gratuito 

O prefeito Sálvio Dino acaba de comprar um ônibus que está beneficiando quase 200 estudantes 

A pivfeitnni ilc Inão I isboa 
i• iniciou no ubimo dia ()!> o 
scrviyo dr lrall^l)^^rU, cscolai 
gratuito. O atcndinicnlo liavia 
sido susiienso desde o 
acidente envolvendo unia 
camioneta que conduzia 
alunos do distrito de Centro 
dos Carlos. 

Na ocasião, o caro dos 
■ ■ s! 11 d: i: L ■ 1 o • s ■ 
violentainenie com uni outro 

• a perna dinTla aiin cind; 
em razão da 1 : lia 

O Ia. V>. COIl • O; 
Sc.l vio Idiiio. q u t ■ 
iniedialamcnlc ucierminou a 
compra de um ônibus 
exclusivo ])ara o transporte de 
alunos. O cinde do executivo 
joãolisboense, disse a medida, 
embora venha em um 
momento em que os cofres 
públicos não disponbem de 
verbas sufieientes, para gastos 
desta natureza, vai garantir um 
transporte de mais qualidade, 
"o que tranqüilizará, tanto a 
administravão municipal, 
quanto aos pais th alunos" 
garantiu Sáb io Dino. 

O ônibus, (]ue está sendo 
usado 1'xclusivament'e para 

'u função, diariamente, faz 
ifr. riagens aos pot oatlos ile 

ão Raiimimlo, c"eiilro dos 

m 

\r 

m. a 

i m * 
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■ Opinião 

As palavras podem 

revolucionar o mundo 

«mi mmmmm 
Sálvio Dino, a esquerda, benefício aos estudantes. 

Carlos e Bom Lugar, trazendo 
à cidade e levando de volta os 
educandos do turno noturno. 

O transporte escolar de 
graça, realizado na vizinha 
cidade, João Lisboa, é de 
grande relevância, lendo em 
vista que beneficia 
diretamente cerca de 150 
estudantes das rede municipal 

e estadual de ensino. 
Nos últimos dias, o 

prefeito Sálvio Dino tem 
recebido de país, alunos, 
professores e populares, 
dezenas de manifestações de 
apoio e agradecimentos pela 
decisão. 

O chefe do executivo, deu 
expressa ordem de que o 

ônibus não seja usado em 
outras atividades, nem mesmo 
para transportar jogadores de 
futebol, bandeira que muito 
defende. "Cada coisa no seu 
lugar, e uma não pode 
atrapalhai" a outra", disse Sálvio 
Dino passando a secretária de 
educação, senhora Fátima, o 
controle da situação. 

por Carlos Brito 
Professor; escritor e poeta 

Pronunciar e escrever 
corretamente requer esforço e' 
dedicação. Além do estudo e da 
prática, é preciso a investigação 
diária, o hábito da pesquisa. 
Quando não conhecemos o real 
significado de uma palavra, 
convém consultar um dicionário; 
quando surge uma dúvida sobre 
concordência ou regência, é 
preciso, da mesma forma, 
recorrer a quem saiba. Ou seja. 
não se aprende nada de graça; é 
preciso muito trabalho. 

Uma criança só aprende a 
pronunciar uma palavra errada 
ou corretamente porque ouviu 
a mãe e outras pessoas a 
repetirem diversas vezes. 
Quando uni adulto pronuncia 
uma palavra de maneira 
incorreta, deiiendendo do meio 
em que se encontre, também é 
logo tachado, até de analfabeto. 
Se um locutor ou apresentador 
fala erroneamente, pode ser 
erilicadi por ouvintes ou 

telespectadores mais atentos. 
Quando um escritor ou 
jornalista redige maus textos, é 
tido por incomixTente. 

Vê-se, pois, que o homem 
carrega consigo uma das mais 
influentes e poderosas armas, 
que é a palavra, Mas ele muitas 
vezes desconhece a força desse 
código de comunicação, que 
pode tanto enobrecer quanto 
deturpar e até destruir. Assim, 
o homem pode modificar sua 
vida e a vida de outros por meio 
da comunicação eficiente, 
porque é através das palavras 
que se transmite o saber 
acumulado. K é certo que o atual 
nível de civilização a que chegou 
a humanidade só é possível por 
causa das palavras. Vale a pena, 
portanto, conhecer uma palavra 
nova a cada dia. bem como a sua 
devida significação. 

As palavras são importantes 
tanto nas áreas da comunicação 
propriamente ditas quanto em 
todas as demais, porque todas 
elas prescindem da 
comunicação. 

^ <> 
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■ Senador La Rocque 

^ ouxvx^ EXPRESSO A ÇAILÀNDIA L TOA 

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 xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 
14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 

CAC Atendimento 

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 

Rock Gincana 

acontece domingo 

O evento marcará a largada para a Gincana Cultural que 

acontece nos dias 17, 18 e 19 

■< ■ 

ÜÁ&Li 

"(íarantir a segurança e 
melhor diverlimenio". Este 
foram os motivos pelos quais 
se adiou a realização do Rock 
da X Gincana Cultura de 
Mucuiba (Senador Di Rocque). 

A justificativa foi feita pelo 
coordenador geral do evento 
Manoel Joaquim Farias. 
Segundo ele. o Sitio do Fica- 
pau, local onde . festa deveria 
ler acontecido no mês anterior, 
já não oferece as devidas 
condições de segurança e lazer. 

Manoel Joaquim, informou 
que o Rock, acontecerá neste 
domingo, 12 <ie ou ubro, na 
praça do Mercado no centro da 
cidade, quando as quatro 
equipes que participarão da 
Gincana, estarão dando a 
largada para o evento cultural 
de maior Iradiçao na região. 

No próximo domingo, a 
partir das 14:00, ama carreata 
marcará a abertura ofical de 
mais uma Gincana Cultura de 
Mucuiba, na oportunidade, os 
integrantes passarão por 
Cumaru, Olho Dágua e 
Genipapo d< onde n-tornam a 
sede do município, onde 
paralelamente aeonO-ee o Rock 

I 

I 

mm % W 
Ismael Morai s .. 

Gincana anima 
grandes equipes 

A X Gincana 
Mucuiba (Senad 
que a cada ano 
cidade cerca dt 
durante sua festa 
este ano conta o 
câmara de ver 
prefeitura mui 
comércio local 

O poder lee. 
ineioconlribmçat 
cada vereador 

a a A (rinc a/ia Cultura c/c Mucuiba áS naclor 
La Ro<. (/uej 

A por Ires além de outras despesas, a 
e som. documentação em vídeo do 

ullnra de evento, que deverá constar da 
;.a Rocque) realização do Rock. Gineana é 
iie naquela entrevista com personalidades 
mil jovens que direto ou indirelamenle 

ie abertura, estão contribuindo com o 
.i o apoio da primeiro momento cultural da 
..dores, da recém emancipada unidade 

ipal e do administrativa. 
Manoel Joaquim, disse 

ilivo. por contar com a participação de 
individual de muitos jovens de Imperatriz, 

iroeinara. que "no próximo domingo, com 
certeza vão cair na lolia " 

Hospital Santa Maria 

. ^M^cJUÍa . f"«!^e:723-7^S 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Mané Garrincha 

Esportistas parabenizam Udon CÍCl3dG AlOTÍd 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 

Reconstrução da segunda maior praça poliesportiva 

do País gera elogios à administração municipal 

Os desportistas Jaiuluí Diniz 
Araújo e Juarez Barbosa 
renderam elogios, ontem 7. a 
administração municipal pela 
reconstrução da praça Mané 
Garrincha. Presidente da 
Sociedade Esportiva Janduí, 
Diniz Araújo disse que o 
poliesportivo "é mais um 
incentivo que o prefeito está 
dando para a garotada e para a 
prát iea (b-siior t i\'a 
imperatri/eiise". !,ro!cssur <ie 
lAlncação Física da Rede 
blunicipal, juarez Barbosa 
considera a nova Mane 
Garrincha como "mais uma 
opção para o desportista e para 
a comunidade de um modo 
geral". 

A reinauguração da praça 
está prevista para este 
domingo, 12 de outubro, 
durantre vasta programação 
que esta sendo organizada pela 
Sec relaria dos Itspoi ie> e do 
Lazer (Sedei). A praça, que 
está sendo totalmente 
reconstruída, será dotada de 
pistas de cooper, de skate e de 
patinação, além de quadras 
para a prática de voley, 
handebol, hasketchol e Futsal. 
Também está sendo dotada de 
playground infantil, 
lanchonetes, bateria de 
banheiros, amplos 
estacionamentos para veículos 
e de quadra para a prática de 
futebol v vôlei de areia e sede 
administrativa. 

Para Diniz Araújo, que 
também é presidente da 
Escolinha de Futebol Janduí, a 
praça significa muito mais: "É 
o retorno, para o povo, daquela 
emoção com o novo esporte, 
com as diversas modalidades 
esportivas", diz. Para ele, o 
prefeito está de parabéns pela 
iniciativa em construir o maior 
poliesportivo do Maranhão. 
"Incentivar a prática esportiva 
é tirar crianças, de maus 
caminhos, como o das drogas, 
por exemplo". A Escolinha 
Janduí, segundo ele, faz esse 
papel há três anos. " Temos 
cerca de trezentas crianças, 

:S> 

Janduí Diniz elogia a administração pública municipal 
que são educadas para o 
esporte e para a vida". 

Janduí Diniz acha que, 
como a Escolinha Janduí, a 
praça Mané Garrincha 
atenderá a um número muito 
maior de crianças e 
adolescentes. Ide entende que 
o esporte faz com que o garoto 
se sinta estimulado para a vida. 
"Por meio do esporte, o garoto 
esquece o possível uso de 
drogas", diz. "E por intermédio 
do esporte, também, que o 
corpo humano se desenvolve. 
Ao chegar em casa, já cansado 
pela prática esportiva, o garoto 

.quer saber de se alimentar. A 
praça é importante nesse 
aspecto, principalmente, 
porquê tira crianças e 
adolescentes do caminho da 
malandragem". 

Como única preocupação, 
Janduí Diniz Araújo 
manifestou como necessária a 
parte administrativa da praça 
que, segundo ele, deve ficar a 
cargo da Sedei. "Não se pode 
construir uma praça do porte 
dessa, que está sendo 

reconstruída agora, e jogá-la ao 
povo", justifica. O secretário 
Valdeci Ferreira, dos Esportes 
e do Lazer, confirmou ontem 
que ficará a cargo da sua pasta 
a administração da área 
desportiva, depois de entregue 
pela Secretaria da 
Infraestrutura. Para começar, 
a Sedei já está organizando a 
festividade do domingo. 

O próprio Juarez Barbosa, 
professor de Educação Física 
da Escola Wady Fiquene, 
informou ontem que a turma 
Pré-mirim (futebol de salão) 
vai tomar parte na festa de 
reinauguração do logradouro. 
"Somos carentes em praças 
iguais á que vai ser inaugurada 
neste domingo. E importante 
não apenas para a comunidade 
em geral, mas também para 
nossos alunos da rede 
municipal. Da Wady Fiquene, 
por exemplo, vamos participar 
da festa a convite da Sedei. 
Portanto, está de parabéns o 
prefeito Ildon Marques pela 
iniciativa de dotar Imperatriz 
dessa importante área". 

Secretária incentiva a leitura 

O Departamento 
Pedagógico da Secretaria 
Municipal dc Educação 
(Seduc), já está se preparando 
para festejar a Semana Nacional 
do Livro Didático, comemorada 
de 23 a 29 de outubro. 

Durante esse período, a 
equipe levará para as escolas, 
um kit com vários livros, 
denominado de Sacolão. A 
Seduc fará um rodízio dos livros 
em várias escolas. Nele estarão 
contidos os livros que fazem 
parte do acervo da Sediic, 
pertencentes a várias editoras 
e que abrangem os mais 
variados assuntos; desde a 
literatura infantil, até 
conhecimentos gerais e 
científicos. 

A princípio, somente as 
és riras" que ainda não íomrn 

atingidas pelo programa do 
Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC), ou seja 
aquelas que não receberam 
livros didáticos, serão 
beneficiadas com a 
programação. No local, os 
professores serão orientados 
quanto à importância da leitura, 
para que ele explore cada vez 
mais e melhor o livro didático. 

Os professores também 
serão orientados quanto à 
utilização da revista Ciência 
Hoje - Revista de Divulgação 
Científica para Crianças, 
produzida pela Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), a qual é 
enviada a todas as escolas da 
Rede Pública de Ensino. A 
revista Nova Escola - destinada 
ao ensino de primeiro grau e 

que é enviada especialmente 
para os diretores, também será 
melhor explorada. 

Essa atividade, segundo a 
diretora pedagógica da Seduc, 
Ester Amália Glilz será feita 
intensivamente durante todo o 
mês de outubro. "É um trabalho 
importante e necessário 
porque envolve professores, 
alunos, pais de alunos e toda a 
equipe da Seduc, pois o livro é 
um recurso didático que está 
disponível nas escolas e não 
vêm sendo explorado na sua 
potencialidade", esclarece 
Pôster Glitz, segundo ela, o 
objetivo é estimular o aluno 
pelo interesse da leitura do 
mundo, da fantasia e dc 
inúmeros conhecimentos 
histórico e cientificamente 
acumulados pelo homem. 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

mos cheque - FONE- 721-1438 

® 721-4878 
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Por Dentro 

da Imprensa 

JoséliaMelo 

Líder de audiência 
Sem dúvida é o programa 

show da tarde. Apresentado 
pelo competente Válter 
Silva, o programa recebe um 
bom número de cartas todos 
os dias, o que comprova a 
preferência dos ouvintes. 
Um dos maiores 
responsáveis por esse 
sucesso é o cantor Amado 
Batista, que tem um.quadro 
de uma hora reservado 
somente para suas músicas. 
Nesse tempo, o telefone da 

Rádio Capital não para de tocar. 
E para melhorar ainda mais o fã 
clube do Amado em Imperatriz 
está dando total apoio ao 
programa, inclusive, fazendo 
contatos diretos com o cantor 
com entrevistas ao vivo por 
telefone e com o recebimento 
de materiais promocionais direto 
da gravadora em São Paulo. Esse 
material é usado para sorteio 
entre os fãs de Amado Batista e 
de Valter Silva. Tanto empenho 
e dedicação com os ouvintes 
merece ser destacado. 

Fazendo feio 
As emissoras de TV da nossa 

cidade estão investindo alto nas 
notícias que são passadas 
diariamente aos 
telespectadores. A qualidade 
dos fatos apresentados é, na 
maioria dos casos digna de 
elogios, até pelo valor dos 
serviços prestados à 
comunidade. Contudo, 
infelizmente muitos 
profissionais precisam se 
aperfeiçoar, principalmente os 
que insistem em aparecer nas 
telas de qualquer jeito. É 
necessário dar mais valor a 
imagem dos repórteres e 
apresentadores que aí estão para 
passar estas informações. E 
engana-se quem pensa que o 
público não observa certos 
detalhes, porque com toda 

certeza, quem assiste televisão 
não apenas olha, mas também 
enxerga a postura de muita 
gente que se intitula 
apresentador e repórter. É bom 
que cada um de nós passe a 
observar melhor o trabalho que 
faz e pare de fazer feio. 

Grande profissional 
E minha amiga Digé Guedes, 

que desempenha um ótimo 
trabalho na Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 
Municipal e também no Jornal 
O Progresso. Eu que já tive a 
oportunidade de trabalhar ao 
lado dela, sei o quanto essa moça 
é esforçada e procura dar valor 
ao que faz. Além disso, é uma 
grande figura humana, que está 
sempre aberta aos seus amigos. 
E isso aí, quem faz por merecer 
nunca deixa de ser lembrado. 

Melhor impossível 
O apresentador Boris Casoy, 

está sendo um dos maiores 
responsáveis pela grande 
audiência da TV Record. 
Apresentando o Jornal da 
Record, o jornalista vem 
mostrando que quem tem a 
admiração do público não a 
perde nunca e que uma mudança 
de emissora serve para reforçar 
essa idéia. Boris Casoy, que é 
hoje um dos mais bem pagos 
apresentadores de telejornais 
do país, faz por merecer o que 
ganha e diz que sua meta é 
dinamizar ainda mais o 
jornalismo na Record. 

Falta de interesse 
E o que vem mostrando 

alguns operadores de áudio da 
nossa cidade. Poucos são os que 

procuram aprender algo de 
novo. A maioria acha bom 
mesmo é ficar estagnado no 
tempo, fazendo apenas o que 
aprendeu no começo, ou seja, 
o de praxe, cruzar música e 
soltar intervalo comercial. E 
uma pena que uma profissão 
tão bonita e importante como 
esta seja desvalorizada e o 
pior, até pelos próprios 
profissionais que a 
desempenham. Apesar do 
desinteresse de muitos, vale 
ressaltar que tem gente que 
gosta do que faz e procura 
fazer bem feito. Fica então 
um alerta para os operadores 
de áudio de nossas rádios: 
Procurem se dar valor e se 
aperfeiçoem, pois não há 
nada mais digno do que amar 
o papel que escolhemos para 
fazer. 

HOffOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 
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Gêmeos 

Uma nova fase começa na 
sua vida a partir de agora, 
movimendo de forma 
satisfatória sua vida 
sentimental. 

A Lua entra em harmonia 
com o signo oposto ao seu, 
permitindo que você se mostre 
uma pessoa capaz de fazer 
alianças para alcançar metas. 

Leão 

Plutão e a Lua agora 
energizam você, acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dão excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona um período excelente 
para você cultivar as relações 
pessoais. 

Sagitário 

Touro 

Os bons fluidos da Lua 
atingem em cheio o seu signo 
através de Plutão, anunciando 
dias em que você vai revelar 
suas potencialidades 

Câncer 

O trânsito da Lua pelo 
signo anterior ao seu deixa 
seu organismo muito mais 
vulnerável aos desgastes, 
portanto, poupe-se. 

As emanações que a Lua 
envia ao ponto culminante do 
seu céu natal assinalam dias em 
que você poderá dar vazão ao 
seu lado mais batalhador. 

ííb 
Virgem 

ííl 
Escorpião 

H 
Capricórnio 

Sua necessidade de mudar, 
se renovar e romper com tudo 
está sendo reforçada pelos 
astros, que inclusive tornam 
você mais consciente. 

Urano anda provocando 
certo nervosismo em você, que 
deverá relaxar e manter a 
calma, evitando explodir por 
bobagens. 

Os astros aconselham você 
a não alimentar expectativas 
demais em relação aos amigos 
e a não se jogai* impulsivamente 
em projetos. 

Aquário 
xWV 

As vibrações arrevesadas 
de Vênus aconselham você 
a manter o espírito prático e 
a não exigir demais de si no 
ambiente profissional. 

^"q Peixes 

Plutão e a Lua prometem 
um dia produtivo e bom para 
você se concentrar com 
sucesso nos assuntos 
profissionais. 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12;30Esporte Total 
14:00 Esporle Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa 11 
10:00 Supermarkel 
10:30 Silvia Poppovie 
17:40 Brasil Verdade 
10.00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Anior 
2" 00 Jornal da Band 
20 30Faixa Nobrt- do 
F<i«or(o 
2 2' ' (I < i 11 < • s i -1 r 
00:30 Jornal da Noite 

5 TV 

Capital 

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

Canal 7 TV 

I Difusora 

VHF/I 

10 
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TV 

Mirante 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Diatt Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19 10 Maria do I >airro 
21.00 Programa 1 iv ia 
22:00 (j»osdo Barao 
22: 1 > c m ,is Perigi •sa-- < >< ru i 
23 la Jornal do SB I 
oo-on t, >., Meia 
01 I < I do gf-t | 
01 50 Pei lil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

nTunn \J í \ \KJ\J. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no l-a 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 1 lome Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Sanmrai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shuralo 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:15 Eutsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 I' squentando os 

I amborins 
I7:o0 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
!.: Io Sanmrai Warriõrs 
| s-15 Shurato 
16:15 ()s Cavai, •iros do 
/ .dia ^ 
Io-;;,, \a pula d" i rime 
2l':,,o lorpal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
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 Ixm-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 l Tgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CN l Jornal (com l.eila 
Richers) 
20.15 Serie llardball. Força 
Bruta 
21: lOJuca Kfornri 
22:00 Suoer Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Toda ternura do casal 

Guimarães, Paula e Dernival 

"v. 

O bonitão Wanderson Vasconcelos ao 

lado das belas: Paula e Adriana 

mâ 

O médico Dalvadísio Santos 

(secretário de Saúde do município) 
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A senhora Maria Moura e o esposo 

Antonio Ferreira (vereador) em 

recente evento social 
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O destaque da coluna de hoje: 

Zildo Almeida e o filho Rafael 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

CuMpAdltE 

Chico 
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Linda Veloso 
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(Somo ultimamente a mulker está em evidencia e se 

destacando muito, clicjuei acjui a bela delecjada da 

Pol icia 1 ederal, ra SiK^ana Fle-lena, cjue merece 

is bomenacjens. (Sonj-ira. 

coletja de trabal!\o. 
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i serie e laboivvtorio injormático. Ps tá criando também 
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de i, í? e 3 aninbos, totalmente adaptada á idade. 

Visite nossa amiga Pvraciete Salane e obtenba maiores 

injormações. P-onl\eça a proposta. 

Psiamos esperando por x'oce para conKecer a mais 

nova coleção m jóias, das Óticas yVlaia com planos 
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Bastante movimentada a inauguração das L-ojas 

Pbel onjern em yAçailãndia, com distribuição de 

c. .xiseitis, l?onés, sorteio de brindes. Visite; a Pbel na 

cidade do ferro na rua Pesembargador Tácito de 
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que so a Pbel {em. 
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i .''io basltinie simpíxIu o jornxtxtlo pelas damas X^ocorro, 

piseIe e Pr^jAcjcla. çAs mesmas dispensam 

comentários 

Dois casais de destaque em nossa cidade, os 

ag ropecuaristas Olinto AXaia com sua amada Zeta e 

Acareio Pesar coita seu par constante, a bela esposa 

Linda (minba cbará) 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

©CA ■ AmmmnAoom os cowsoscio «m. 

PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Fechando 
agências 

O Banco da Amazônia 
S.A. (BASA) está 
encerrando a atividade de 
16 de suas 97 agências como 
parte do processo" de 
reestruluração. saneamento 
e modernização da 
instituição. O anúncio acaba 
de ser feito em Belém do 
Pará pela presidente do 
Basa, Flora Valladares 
Coelho. Segundo ela, as 
agências fechadas vinham 
apresentando sucessivos 
resultados negativos, com 
altas taxas de risco. São 
cinco agências no 
Maranhão, três no Pará, três 
em Mato Grosso e uma no 
Acre. Os 127 empregados 
dessas agências poderão 
optar entre a transferência 
para outras agências ou o 
desligamento sem justa 
causa. 

Rede 
antiga 

Flora Valladares disse 
que a rede de agências do 
Basa ê antiga, a maior parte 
delas instalada entre as 
décadas de 40 e 70 e muitas 
sem obedecer os critérios 
de economia, "privilegiando 
praças sem condições 
sequer de garantir, com 
negócios ou depósitos, a 
cobertura das despesas da 
agência". 

"O encerramento das 
atividades de agências 
cronicamenle deficitárias 
nem de longe significa o 
enfraquecimento do Basa. 
Se cortar fontes localizadas 
de prejuízos é uma política 
rotineira na iniciativa 
privada, aceita, assimilada e 
até louvada como axioma de 
racionalidade e inteligência 
empresarial, porque com 
um banco público como o 
Basa deveria ser diferente?", 
indagou Flora Valladares. 

Airt 
em reunião 

A Associação de Imprensa 
da Região Tocantina (AIRT) 
estará realizando importante 
reunião hoje. a partir das 19 
horas, para discutir assuntos 
relacionadas a escolha da nova 
diretoria. O anúncio foi feito por 
Clélio Silveira, atual presidente 
da entidade, destacando que 
torna-se de fundamental 
importância a presença do 
maior número possíveis de 
profissionais da comunicação 
como forma de assegurar o 
êxito dos trabalhos. 

A reunião da AIRT terá 
como palco as dependências da 
Agência C Brasil, que ti ca 
localizada nas proximidades da 
praça da Bíblia, Bacuri. Fstou 
confiante de que muitos 
colegas se1 façam presentes e 
coloquem efetivamente em 
pauta assuntos tidos como 
relevantes para o crescimento 
de nossa classe , comentou. 

Baixando 
normas 

O Ministério das 
Comunicações baixou a 
portaria 1086 (DOU 10/9/96). 
Norma do Serviço de 
Distribuição de Sinais 
Mulliponlo Mullicanal 
(MMI)S). com as diretrizes 
para a prestação de serviço de 
TV por assinatura nas 
categorias cabo e MMDS, que 
utiliza sinais de rádio em 
microondas. 

Foram fixadoss limites para 
uma mesma empresa nos locais 
ainda não atendidos pelo 
sistema TV por assinatura: no 
máximo 7 autorizações em 
localidades com população 
superior a 700 mil habitantes e 
12 nos locais com população 
entre MOO e 700 mil. 

TV aberta 
fatura alto 

A televisão aberta, o maior 
veículo de comunicação de 
massa do País, presente em TI 

milhões de domicílios 
brasileiros, registrou receita de 
R$ 2,7 bilhões no ano passado, 
27% acima do registrado em 
1994. Enquanto as grandes 
redes, como Globo e SBT 
investem em seus parques 
técnicos e cidades 
cenográficas, devido ao 
aumento das produções 
próprias, as menores apostam 
na terceirização de suas 
produções. 

Além disso, a concorência 
está levando as televisões 
abertas a investir em 
programação, por causa do 
avanço da TV por assinatura.as 

Esses são alguns dados que 
constam do Panorama Setorial, 
publicação da Gazeta 
Mercantil, de São Paulo, sobre 
a televisão aberta como 
negócio. 

ORAÇÃO DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO 

Espirito Santo. Tu que 
mo « selareces nu tudo. que 
iluminais todos os caminhos 
para que eu atinja o meu 
ideal. Tu que me dás o dom 
divino fie perdoar e 
esquecer o mal que fazem e 
que em todos os instantes de 
minha vida estás comigo, 
que neste curto diálogo 
agradecer-te por tudo c 
confirmar uma vez mais. que 
nao quero separa me de Ti. 
Por maior que seja a ilusão 
material, não será o mínimo 
de vontade que sinto de um 
dia estar ( ontigo e todos os 
meus irmãos na gloria 
perpétua. Agradeço-te uma 
vez mais, 

N.B. Deve-se fazer esta 
oração 2 dias seguidos sem 
fazer o pedido. Dentro de 
três dias será alcançada uma 
graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que 
receber a graça. 

Deu na Imprensa 

:;lik 

A casa de José Maurício Maucline, 38 anos, presidente 
do conselho de administração do grupo Sharp, tem sido 
cenário de ensaios ultra-secretos. 

Numa fase de dúvida sobre onde vai o comando das 
empresas de sua família, José Maurício ensaia o musical 
de bolso Os Gordos Tnmhéin Amnw, em que contracena 
com a cantora Célia. Sob a direção de Irene Ravache, os 
dois cantam músicas de Ivan Lins, Chico Buarque, Milton 
Nascimento e Caetanno Veloso. 

Agostinho \oIcto, titular da Secretaria de Educação, também é leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Demerval Moreno é mesmo gente fina. 

Helder Madeira continua peso-pesado. 

William Marinho lidera esporte na RI. 

Edmilson Sanches mostra fibra na SEDIN. 

Durcila Cordeiro coordena COMUNIC. 

Vem aí novo número do Jornal do Interior. 

Jairo de Oliveira incrementa ações da SINFRA. 

Hoje, às 16 horas, tem sessão na Câmara Municipal. 

Ontem, às 20 horas, teve coquetel no Juçara Clube. 

O hospital das Clínicas inaugurou novas instalações. 

A nova impressora do JC entrou em funcionamento. 

O "seu líder diário" entra numa nova fase. 

Falta de sorte é escapar de uma ferrari... 

...e ser atropelado por uma brasília. 

Pobre é uma pessoa que já nasceu assaltada. 

A malandragem é a arte de não fazer nadã... 

... só que com estilo. 

Só quem consegue viver bem na merda é a lombriga. 

Vira-latra só é puro sangue quando morre atropelado. 

A esmola é uma gorjeta solidária. 

O cachorro-quente é o pior inimigo do homem com fome. 

Pobre metido é aquele que tem medo de seqüestro. 

Primeiro 

de volta!!! 

Os F antas Mi M minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domestica 

Balconista 

Manicure 
Secretária 

Garçon 
Vendedores 

externos 
Cozinheira 

Cobradores 

Ele tro-mecânico 

Operador de 

molo-niveladora 

LABORATÓRIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Machado Neto 

CoOpERTRÍM É CRÍAíIa 

PARA AjudAR MUNÍCipio 

EM SERVÍÇOS E EMpREqOS 

Com sede provisória situada na rua Piaui, 230, bairro 
Juçara (721-4616), foi criada no dia 1° dfe agosto deste ano, 

Cooperativa de Trabalho de Imperatriz Ltda 
(Coopertrim), destinada a prestar serviços auxiliares 
gerais do Município, ao Estado e também ao setor privado, 
e sobretudo gerar novos empregos. A exemplo de outras 
duas cooperativas, também criadas recentemente, a 
Coopertrim objetiva prestar serviços ao governo e à 
iniciativa privada, através de assinaturas de convênios, 
colocando à disposição desses mercados, a sua mão-de-obra 
especializada. 

A inlormação foi prestada à coluna pelo presidente da 
empresa, João Ricardo Neto (Joãozilo). 

OuAdRO dÍRETÍVO 

Criada através de uma Assembléia de 26 membros, a 
Coopertrim elegeu o seguinte quadro diretivo: 

Diretoria - Presidente, João Ricardo Neto (Joãozito); 
Íiiretor-Administrativo, João Rosco de Oliveira 1'rança; 
• •,,v?torTinanceiro, Hedejan Bezerra de Sousa Araújo. 

•imsellio Fiscal - Cleonice Maria de Sousa Sobrinho, 
Edimar Felizardo Mourão e Iara Maria Vieira 1 orres. 

Suplentes - Clotilde da Silva Santana, Francisca 
Monteiro Alves e Vanderlei Rodrigues "de Macedo. 

INorcIestíno 

Comemora-se hoje, 8, o Dia do Nordestino. 
Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. Tadeu (721-8921). 

ISTOÉ DínHeíro 

Jáeslã nas bancas (via Dimapi), a edição n" 6 da revista 
IS TOE Dinheiro, novo sucesso editorial da Editora 1 rês. 

K 

Mercado- 

A ISTOÉ Dinheiro Traz semanalmente informações 
preciosas sobre negócios, economia e finanças. 

"Os palpiteiros", é o título da reportagem de capa. 
"Contratadosna peso de ouro, conselheiros como Roberto 
Teixeira da Costa, Edson Vaz Musa, Wolfang Sauer e 
Mailson da Nóbrega (ex-ministro da Fazenda), sao cada 
vez mais requisitados no mercado". 

TEUchip 

PoUpANÇA 

Hoje 1,11% 

Amanhã 1,10% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Outubro/97 0,9108. 

UrM (MunícípaI) 

Outubro/97 09,11 

UFr (EsTAdUAl) 

Outubro/97 R-$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 13,99 

DóLar 

* Paralelo 1,13 

* Turismo KG 

* Comercial U09 

Cotações de 07.10.97 
Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 07.10.97 

R$ H,58 

SaIárío Mínímo 

Outubro/97 R-5.120,00 

SaIárío FamíIía 

Setembro/97 R-$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Recado também hoje, para o boa praça Lourival 
Fernandes, gerente comercial da Telechip 
Eletroeletrônica, especializada em; circuito fechado de tw, 
videoporteiros, PABX, celular, projetores multimídia, 
transceptores de HF/SSB, VHF e LHE, telefonia rural & 
celular rural. 

Vale o registro e o fone: 723-1993. 

In FIação 

O índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, que 
registra a inflação na cidade de São Paulo, voltou a ficar 
acima de zero, após registrar deflação de 0,79% em agosto. 

Em setembro, o IPC subiu 0,01%, influenciado pela 
recuperação de preços de alimentação e vestuário. 

No ano, o índice acumula variação de 3,46%. (ISTOÉ 
Dinheiro, 8/10/97) 

Humor 

O tremendo puxa-saco diz ao patrão: 
- O senhor sabia que no mundo eu só adoro 

duas pessoas! 
- Claro! Com certeza é a sua esposa e o seu 

filho... 
- Errou! 
- E quem são? 
- A primeira pessoa é o senhor! 
- Obrigado! E quem é a segunda? 
- Quem o senhor indicar!!! 

(Playhoy/Nov/ 92). 
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Trazendo na capa e em mais 1 7 páginas a beleza e a 
simplicidade de Débora Rodrigues (foto), a sem-terra 
mais bonita do Brasil, já está em todas as bancas a edição 
de outubro da consagrada Playboy, distribuída na região 
pela Dimapi. Débora conquistou o País antes mesmo de 
mostrar toda a sua beleza nas páginas de Playboy. Confira 
a Débora e tantas outras atrações, informações, e 
sobretudo outro timaço de mulheres bonitas. 

Destaque também hoje para o boa praça Sílvio 
Macedo, gerente do Advance Hotel que aniversariou 
ontem e foi muito cumprimentado pelos amigos e 
familiares. Vale o registro com o nosso tim-tim. 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* Eduardo de Carvalho Lago (Presidente 

da Tocantins SA). 

Aniversaria hoje e recebe os parabéns e 

os votos de muita prosperidade da ACII e 

do FEITO À MÃO RESTAURANTE (self- 

service, churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). Na 

av. Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você cheíía mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

RuaMaranhão, 826- Centro Fone: 721-0287 

Cá 
Materiais para 

}j ahs7h JS1 escritório, escolar, 
iAMUJ/lAÁjy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ ssrirs: 

^ í-romoçào em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 Qgp 65.901- 490 A 
Aresma) papel repórter (tipo) R$ 5,Tairesma) |mperatriz-MA ' 

Servet 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA, 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinária 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Dominques, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Edital de convocação de reservistas para 

o 2o Exercício de mobilização do 50° BIS 

O ministério do exercito, 
através do 50° BIS, sediado no 
município de Imperatriz MA, 
realizará o 2o exercício de 
mobilização de sua reserva 110 
período de 18 a 25 de outubro 
de 1997. Para isto está 
convocando os reservistas 
abaixo relacionados a 
comprarem à sede do 50° BIS, 
com base no Art. 19 da Lei do 
Serviço Militar a nos termos 
dos Arts. 10,117 e 199 do 
Regulamento da Lei do 
Serviço Militar. 

Abrahão Vieira Filho 
Adailton José Pereira 
Alcindo Baltazar Simões 
Aldjan do nascimento 

Sousa 
Aldo Silva de Almeida 
Ângelo Vieira de Ribeiro 
Antonio Carlos Lima dos 

Santos 
Antonio Marcos Vieira de 

Sousa 
Antonio Nonato Sousa de 

Almeida 
Armando Furtado da Silva 
Benedito Alves Pereira 
Carlos Alberto Rocha 

Macedo 
Carlos da Silva Oliveira 
Carlos Edson Alves da 

Costa 
Carlos Ides Dantas Rego 
Carlos Pereira Lima 
Charles da Silva Demétrio 
Claudivan Gomes Basílio 

Cleber Ferreira da Silva 
Cleber Santana da Silva 
Cleonaldo Fernandes Araújo 
Crispim Matos Júnior 
Dalmir Oliveira Miranda 
Darcy Soubreira da Silva 
Dionísio Sousa da Silva 
Edcarlos Rodrigues Timóteo 
Edvaldo Francisco Brito 

Matos 
Edvan de Sousa Paulo 
Edvan Ribeiro da Silva 
Eduardo Yoshiyuki Tsunoda 
Elias Rodrigues da Silva 
Eliel Neiva de Farias 
Flson Pereira Vieira 
Emerson de Vasconcelos 

Barreto 
Emerson Melchisedech F. 

Soares 
Emerson Mendes Silva 
Enoque Cavalcanti 

Albuquerque 
Francisco Alves Meneses 
Francisco Arquivan Alves 

Iveitão 
Francisco Charles da Silva 

Oliveira 
Francisco das Chagas 

Francalino Sousa 
Francisco de Assis Santos 

Barros 
Francisco Ixúte Soares 
Fancivaldo Chagas Alencar 
Gerfeson Fernandes Ribeiro 
Genivaldo Alves Cezar 
George Marinho dos Santos 
Gilmar Alves Borges 
Gilmar Medina de Oliveira 

Hélio Lopes Feitosa 
I lerlon César Silva Barbosa 
llildemberg Machado 

Ribeiro 
Hilton Ferreira de Araújo 
Idamorda Motajúnior 
Idegran Alves Moreno 
Iramar Oliveira da Silva 
Iranilson Saraiva Barroso 
Ivan Costa e Silva 
Ivan Vieira Lima 
Jader Correia Lima 
Jafé Ferreira de Moura 
Jairo Célio Alves Rios 
Jairon Alves de Sousa 
Jair ton Campos de Sousa 
Jamilson Costa Ribeiro 
Janismar Batista da Silva 
Jean Carlos Alves Gouveia 
Jelks Nogueira Brito 
João Bosco Moura Pedrosa 
José da Mota Barros 
José Francisco da Silva Filho 
José Uvone da Silva Queiroz 
José Nilson Pereira Silva 
José Wene da Silva 
Josemir Rego Santos 
Josimar Félix da Silva 
Júlio César Sousa Cavalcante 
Inis Gonçalves da Silva 
Manuel Cândido da Silva 

Filho 
Manoel de Jesus Pereira 

Brito 
Mareio Freitas Oliveira 
Marcos Rak Aduvirgem 

Rodrigues 
Mi saci Brasil Costa 
Niltc )n César Assunção da Silva 

Odilio Sena Oliveira 
Pedro José de Mesquita 

Filho 
Raimundo Almeida dos 

Santos Filho 
Raimundo Gomes de Niniz 
Raimundo Nonato da Silva 

Mildes 
Raimundo Nonato de Matos 
Régio Aidré Coqueiro 
Robson Lima da Silva 
Rogério ela Silva Nunes 
Ronaldo de Aleixo Costa 
Rondinelli Fumeiro Lima 
Rosedson Ficardo Lima 

Corrêa 
Sineban da Cruz Silva 
Sival de Andrade Santos 
Valdemir Barreto Nogueira 
Vitor Bezerra de Oliveira 
Waldean Pereira Sales 
Wallentin Costa e Silva 
Washington Correia 
Washington de Moura Costa 
Welton Araújo da Silva 
Willian Ferraz Cardoso 
Zedeilson Rodriguês da Silva 

Data de 
Apresentação: 18/10/97 

Horário: 07:00 horas 
Local:50- BIS 
D ocumentos 

Necessários: Certificado de 
Reservista, Carteira de 
Identidade, Certidão de 
Casamento, Certidão de 
Nascimento dos Filhos(se for 
o caso). 

■ Visita 

Bi 11 Clínton 

chega ao Brasil 

Por onde o presidente dos Estados 

Unidos vai passar, os barracos foram 

destruídos 

O presidente Norte-: 
Americano Bill Clínton : 
chega na próxima semana ; 
ao Brasil. Aqí ele manterá 
encontros com o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, 
parlamentares, senadores e 
empresários.Entre a pauta 
das conversas entre os dois; 
chefes de Estados, estarão 
temas como o Mercosuí e 
as relações comerciais 
entre os dois países. 

Um abaixo assinado está : 
sendo feito pelos: 
deputados federais. ,0 ; 
documento que será; 
entregue ao presidente: 
Fernando Henrique : 

Cardoso, vai dizer a; 
ppossível proposta de Bill : 

: Clínton ao oferecer: 
armamentos ao Brasil. 

Os pârlamentares, no; 

abaixo assinado, além de 
serem contra ao que 
consideram "montagem de 
arsonaT, criticam a 
proposta do governo 
americano, por que "as 
armas são muito cáras" 

Para a visita do 
presidente dos Estados 
Unidos, estão sender 
montados esquemas de 
seguranças superiores ao 
instalados quando da visita 
do Papa João Paulo II no 
final da . semana que 
passou.Outra medida 
adotada pelo governo 
brasileiro foi demolir os 
barracos onde moravam 
famílias eatadoras de 
papelao. As residências 
foram destruídas porque 
ficavam no lugar onde Bi11 

Clínton e sua comitiva irá. 
passar. 

Festejo de Santo Teresa □'fívilo 

De 6 a 15 de 

outubro de 1997 
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Venha viver este 

grande momento! 
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10 Rodeio 

Espora de Ouro 

Período 

16 a I9.I0.97 

^vHftenaúiif Realizará: 

Premiação: 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrnral 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

SÍSí 

•íííííSSííSííííííKíívSííí 

Das lOhs ao meio-dia 

Í2 cie, outu&Ki 

O desofío continuei. No Dici dos 

Cricim^cis um progromo especícil 

(Colégio Frei. Damiião responde sobre 

ai RODOVIA B.1ELÉM-B.RASÍ1LIA e o 

Colégio» SÃO) Jlosé do E^ilto 

responde sobre O Rio Tocamtlns 

^ ☆ ☆ ☆ 

Show de Apresentação: 
Gincana 

Esportiva -jVVVVV 

☆ ☆☆ 

Gincana 

Cultural 

Calouros 

☆ ☆☆ 

☆ ☆ ☆ Pra (iuem 

☆ ☆ ☆ 

Gonor Farias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

voce tira 

o chapéu 

Bgg r 

DOMINGO AUCRE - A 

MOVA IMAGEM DA TV 

IMPERATRIÜENSE 

SttiMir 

Mm <- 

Wí ÍWtW; 

m
 

i 
vv; MlCIliX Some Luz 

APOIO: Sistema Tucamís de Comunicação 
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João Lisboa treina visando Tocantinópolis 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Co pão 
Aconteceu uma 

importante reunião na Sede 
da Amsul ,na terça feira dia 
7 de outubro, onde vários 
assuntos foram debatidos, 
todos relacionados ao Copão 
Maranhão do Sul. 

O Sorteio dos grupos 
foram realizados e ficou da 
seguinte forma; 

Grupo "D " 
João Lisboa 
Porto Franco 
Tocantinópolis 
Grupo"E " 
Açailândia 
Estreito 
Balsas 
Os times de cada chave 

jogarão entre si. O primeiro 
colocado foi para a final. 

Jogos 
Dois jogos estão 

programados para o próximo 
final de semana 

Tocantinópolis x João 
Lisboa 

Sábado 11/10 
16 horas - Tocantinópolis 
Balsas x Açailândia 
Domingo 12/10 
16 horas - Balsas 

João Lisboa 
O time irá treinar esta 

semana em regime intensivo 
, visando o compromisso 
pelas semi finais que 
acontecerá sábado na Cidade 
de Tocantinópolis. O 
Secretário da Sedei e diretor 
da seleção Kuripédes Batista 
,disse que gostaria de jogar 
domingo ,mas devido o time 
de Tocantinópolis está 
disputando a Copa do 
Tocantins e tem jogo 
domingo com o Caburé , terá 
mesmo que jogar sábado. 

A Expectativa de todos 
em João Lisboa é das 
melhores sobre a seleção. 
Na primeira fase o time não 
foi bem , mas agora os 
torcedores esperam que 
apresente o seu verdadeiro 
futebol. 

Seleção 
Muitos torcedores foram 

ontem ao estádio 
Mangueirão prestigiar a 
seleção brasileira. 

O time de Zagalo fez um 
leve treino as 17 horas, mas 
para reconhecimento do 
gramado do estádio. 

O Treinador afirmou que 
o jogo será importante para 
o Brasil .principalmente para 

observar alguns jogadores. 
Hoje as 17 horas , 

acontece o coletivo apronto 
no Mangueirão , quando 
Zagalo definirá a onzena 
titular. 

Açailândia 
O Presidente da Liga 

Ademir Nunes e o secretário 
da Sedei Joçelio, afirmaram 
que não medirão esforços 
para que a seleção local 
consiga o título do Copão. 
Sobre os times que estão na 
chave de Açailândia, 
Estreito e Balsas. Ademir 
afirmou que o time que 
deseja ser campeão não 
escolhe adversários. 

O Veterano Antonio Luiz 
( Tero Leite ), é um dos 
reforços para a segunda 
fase. O time da Cidade do 
Ferro joga domingo em 
Balsas. 

Diná 
O jogador que estava 

atuando no time do Goiatuba 
na segunda divisão do 
campeonato brasileiro, já 
está em Imperatriz e assinou 
contrato com a seleção de 
João Lisboa . Diná já se 
apresentou ao técnico Pele 
e está confirmado para jogar 
sábado na Cidade de 
Tocantinópolis ,onde fará a 
sua estréia com a camisa do 
time da Cameleira. 

Payssandú 
O Time está classificado 

para a próxima fase do 
campeonato brasileiro da 
segunda divisão após o 
empate de 0x0 com a Tu na 
na segunda feira (6). O 
Primeiro jogo o time do 
Payssandú venceu pelo 
placar de 2x1. 

O Estado do Pará coloca 
todas as suas esperanças no 
Papão ,i)ara tentar voltar a 
divisão de elite do futebol 
brasileiro. 

FMF 
O Presidente alberto 

Ferreira disse que só 
marcará os jogos do 
quadrangular final do 
campeonato maranhense 
após a realização dos jogos 
entre Moto e Sampaio 
Correia , para decidir qual o 
time que levará um ponto de 
bonificação. 

O Sampaio afirma que só 
jogo , após os jogos do 
campeonato brasileiro. 

Jogo está programado para sábado na segunda fase do Copão 

O Treinador da seleção de 
João Lisboa Pelé comandou na 
tarde de ontem no estádio 
Cafeteirào ,mais um treino 
visando o jogo do próximo 
sábado em Tocantinópolis com 
o time local, valendo pela 
segunda fase do Copão 
Maranhão do Sul. 

O Jogo estava programado 
para domingo, mas devido o 
time do Tocantinópolis está 
com um jogo com o Caburé 
pela Copa do Tocantins 
.marcado para domingo dia 12 
, o jogo de João Lisboa foi 
antecipado para sábado as 16 
horas. 

A Comissão técnica disse 
que devido alguns jogadores 
trabalharem durante o sábado, 
seria melhor a realização do 
jogo domingo dia 12 de 
outubro. 

Com a antecipação do jogo, 
o treinador Pelé irá intensificar 
os treinos, visando um bom 
desempenho dentro das quatro 
linhas.A Diretoria da seleção , 
realizou a contratação do 

«-íí? 
e 

SííSí 

jogador Diná , que estava no 
futebol Goiano e está passando 
férias na Cidade de Imperatriz. 

O Prefeito Sálvio Dino disse 
que a chave de João Lisboa é 
forte ,mas o time que 
apresentar o melhor futebol 
disputará a final da comiietição. 

João Lisboa joga no Tocantins 
O Treino coletivo será 

realizado na sexta feira as 16 
horas . A Viagem para 
Tocantinópolis está prevista 
para as 12 horas. 

A Delegação almoçará na 
residência do Prefeito em João 
Lisboa. 

João Lisboa está na chave "D 
", ao lado de Porto Franco e 
Tocantinópolis. 

Hoje a partir das 16 horas no 
estádio Cafeteirão , acontece o 
primeiro coletivo da semana, 
sob o comando do treinador 
Pelé. 

Copão tem jogo sábado 

Comissão organizadora divulga jogos da segunda fase 

Aconteceu na terça feira as 
10h30 uma importante 
reunião na Sede da Amsul , 
onde vários detalhes com 
relação a próxima fase do 
Copão foram colocados em 
pauta.O Prefeito de João 
Lisboa , Presidente da Amsul, 
Sálvio Dino comandou a 
reunião. Ele disse que o 
Copão Maranhão do Sul 
.realizado através da Amsul é 
um passo importante para o 
desenvolvimento do esporte 
nesta Região do Estado. Ele 
lamentou a saída do Sena, 
time que representava a 
Cidade de Imperatriz e ao 
mesmo elogiou as Cidades 
que participaram e estão 
participando do evento 
esportivo. 

Com a presença dos 
dirigentes ,foi feito o sorteio 
dos grupos que ficou da 

seguinte forma: 
Grupo "D " 
João Lisboa 
Porto Franco 
Tocantinópolis 
Grupo "E " 
Açailândia 
Estreito 
Balsas 
Os times de cada chave 

jogarão entre si no sistema de 
ida e volta ,o que somar maior 
número de pontos estará 
classificado para a final da 
competição , que será 
disputada em dois jogos. 

O time que conquistar mais 
pontos , jogará a última 
partida em seus domínios. 

Confira os jogos de ida das 
semi finais 

11/10- Sábado 
Tocantinópolis x João 

Lisboa 
Local: Tocantinópolis 

Horário ; 16 horas 
12/10- Domingo 
Balsas x Açailândia 
Local: Balsas 
Horário : 16 horas 
19/10-Domingo 
João Lisboa x Porto 

Franco 
Local: João Lisboa 
Horário ; 16 horas 
Açailândia x Estreito 
Local: Açailândia 
Horário: 16 horas 
25/10- Sábado 
Tocantinópolis x Porto 

Franco 
Horário: 16 horas 
Local: Tocantinópolis 
26/10- Domingo 
Estreito x Balsas 
Local: Estreito 
Horário: 16 horas 
Jogos de volta 
02/11- Domingo 
João Lisboa x 

Tocantinópolis 
Local: João Lisboa 
Horário : 16 horas 
Açailândia x Balsas 
Local; Açailândia 
Horário : 16 horas 
09/11- Domingo 
Porto Franco x 

Tocantinópolis 
Local: Porto Franco 
Horário : 16 horas 
Estreito x Açailândia 
Local: Estreito 
Horário : 16 horas % 
16/11- Domingo 
Balsas x Estreito 
Local: Balsas 
Horário : 16 horas 
Porto Franco x João 

Lisboa 
Local: Porto Franco 
Horário; 16 horas 
Os jogos finais serão 

disputados nos dias 23 e 30 de 
Novembro de 97. 

Futebol legal é na Capital 

Nesta quinta-feira diretode Belém: 

Brasil x Mirrocos 

21h45- Horário de 
Brasília 

Narração : Renilson 
Sousa 

Reportagens: Helder 
Madeira 

Oferecimento 
Expresso Açaitandia. Cargas e encomendas - 725 -2885 - Passagens - 723 -2855 
Barra Grande Mat. de Construção 
Drogaria santa Ríta-Drogaria cameleira 
Panificadora Pão nosso 
Sind.lrabaihadores Rurais de João Lisboa 
Arco íris Bar 

S721-4878 

A sua melhor 

a AUDIO & VÍDEO 
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Sei das Crianças 

r 

í Você mandai 

Relógio Séculus 
Flash-G A Prova de Shok 
RS 37,80^ vista ou 
1+5 Cheques Mensais 

6,30 

sem juros 

ymM 

Teclado Cásio 
RS 13^00/7 vista ou 
1+4 Cheques Mensais 

CASIO 

F 

29,0o1 

WÊMMIâiUÍÃJhüMMA 1 

100 Sons/100 Ritmos 

02 UND 

ISfcr compra à 

Vídeo Game Super Set 
C/ Super Mario World 
RS 239,00/7 vista ou 
1+11 Mensais 

IVIIIMTEIMDO 

acompanha 

um cartucho 

de 

26,90 

ou 1+4 Cheques de R$ 51,50 

✓ ✓ 

iound 

4 

rÁ 

COM CHEQUES 

Gugu Na Minha Casa 
RS 18,00/7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

09 
CKO/W 

-1 ^ 

50 HN 
m i Jrf 

jé 
sem tures 

03 UND 

(1+4 cheques) 
j\jros 

af'c/efa Bandeirante 
... 89,00/7 vista ou 
1+11 Mensais 

Ban Cross Gatinha 12" 

9 90 
Á 

• > 
BANDQRANTE 

04 UND 

Bebe A Bordo (Carrinho) 
RS 7 90/7 vista ou 
I+3 Cheques Mensais 

i 
f 

sem jures 

97 

BS 
CKOM 

03 UND 

N 

os j 
d 

Bat Car Bandeirante 
RS 125,00/7 vista ou 
1+11 Mensais •> 

BANDEIRANTE 

03 UND 

War - 0 Jogo da Estratégia 
RS 29,80/7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

GROW 

7, 

sem juros 

45 
OA eST/iATEC-ÍA 

09 
GKOM 

03 UND 

Brinca Nene Monica 
RS 29,50/7 K/y//7 ou 
1+3 Cheques Mensais 

7,38 

sem juros 

ÍV 

Ji 'i| 

1 

m 

BB 
GlíOM 

02 UND 

Bola MVL ( Vôlei Bali) 
R$18,90/7 K/V/S OU 
1+3 Cheques Mensais 

RAINHA 

BJUWHA 

72 . r1? 

sem furos 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 
Ofertas válidas até 11/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas de 

Imperatriz. Plano oarnet 12x (1+11) juros de 6% a.m. Plano Cheques 5X (1 +4) juros de 3,9% a.m, Plano 
com ou sem entrada, pgtos. de 30 em^O dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado, 

Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Drogas 

Comunidade quer PF nas escolas 

Pais de alunos pedem que campanha de combate as 

drogas seja realizada em Imperatriz 

A população de Imperatriz e 
demais municípios que 
compõem a Região Tocantina 
está reivinicando a execução, 
por parte da Polícia Federal, do 
mesmo trabalho que a 
corporação já vem realizando 
em São Luís fazem alguns 
meses. 

A Superinténcia da PF no 
Maranhão, contando com o 
apoio da Polícia Civil vem 
conseguindo obter sucesso no 
trabalho de investigação que faz 
na porta das escolas da capital 
maranhense para identicar a 
ocorrência de distribuição de 
drogas para crianças e 
adolescentes através da venda 
de fugiram aulo-t «dantes 
contendo LSI). O trabalho vem 
seguindo a determinação feita 
pelo secretário de Segurança 
Pública do Estado, Raimundo 
Cutrim. 

Raimundo Cutrim informou 
que a investigação da polícia 
tem como meta primeira saber 
se tem procedência o alerta que 
vem sendo feito pela Secretaria 
de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública de São Paulo 
de que tatuagens em forma de 
selos com figuras de estrelas, 
Superman, Mickey Mouse, 
palhaços, personagens da 
Disney, Bart Simpson e 
borboletas conten LSI) ou 
outros tipos de drogas nas 
portas das escolas. 

"No material informativo 
que está sendo distribuído em 
todo o País, a Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo 
alerta que as substâncias 
químicas podem ser absorvidas 
pela pelo apenas pelo simples 
manuseio do papel contendo a 
droga", lembrou. 

Ainda de acordo com D 
material informativo vindo de 
São Paulo, as reações nas 
criaças são rápidas, podendo 
causar alucinações, vômitos, 
risadas incontroláveis, e até 
mudanças nos modos e na 
temperatura do corpo. 

Falando sobre o assunto, o 
presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes", 
psiquiatra Ruy Palhano (que já 
esteve discutindo o tema 
drogas em amplo debate 
realizado pela TV Capital, Canal 
5/Rede Record), disse ser 
contra o alerta da Secretaria de 
Segurança de São Paulo. 

"As informações de que1 as 
tatuagens vendidas na por ta dos 

- SCiai 

m ■i y.y v-x-x 

K-fí^a- 

Guardn-Mirim mostra que, quando se tem interesse, o menor é tirado das ruas em 
antes de ser "adotado"por um traficante 

colégios contêm algunas tipos 
de drogas, como LSD, são 
cheias de contrasensos", 
argumentou. 

A esse respeito, acrescenta 
que nenhum tipo de droga cm 
dose mínima pode causar os 
sintomas citados no alerta dado 
pela Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pública 
de São Paulo. "Só um viciado 
pode ser acometido por esses 
sintomas", concluiu. 

A notícia dando conta da 
venda de produtos contendo 
LSD deixou preocupado muitos 
pais de alunos, principalmente 
crianças que ainda estão na 
faixa etária considerada como 
alvos fáceis por parte de 
traficantes. 

Recentemente, o Governo 
de São Paulo proibiu que o 
jovem menor idade use 
tatuagens. Achei uma medida 
corrcda e espero que 
programas ásperos e eficazes 
contra as drogas sejam 
colocados em prática também 
em Imperatriz — foi o que disse 
ontem, às 19 horas ao Jornal 
Capital a dona-de-casa Maria 
Clara da Silva, mãe de três 
filhos. 

"Sofro para garantir uma boa 
educação aos meninos", 
concluiu. 

Edital de 

convocação 

Através do presente Edital, convoco todos os Cabos e Sol- 
dados PMs, para uma Assembléia Geral e Extraordinária. A 
realizar-se na sede desta entidade, no dia 17-10-97, em primeira 
convocação às 8:00 horas, não podendo realizar com o número 
inferior a 25 (vinte cinco) sócios, se não houver número far-se- 
a meia hora depois com qualquer número, com o fim de elaborá 
e aprovar conforme os Itens abaixo. 

I- Intercâmbio com as associações de Cabos e Soldados PMs, 
do interior do Maranhão e outras; 

II- A criação de um Hotel de Trânsito em São Luis-Ma, 
composto de uma viatura para os associados. 

I II- Assistência Jurídica Unificada e aumento das taxas sociais 
da"ARCSPMIA" 

IV- O balancete Geral e terá por finalidade a comemoração 
do primeiro ano de atividades da "ARCSPMIA-PMMA", e a 
leitura do relatório do Presidente. 

Imperatriz-Ma, 04 de outubro de 1997. 

Atenciosamente 
Josué l.opes Maia 

SI) PM -Presidente da ARCSPMIA 

Aumenta o número de 
arrombainentos e assaltos no 
Santa Rita, considerado um 
dos maiores bairros de 
ImiH-ratnz.Preocupados, os 
moradores do jXTÍférico estão 
pedindo urgentes 
providências as autoridades; 
competentes, sobretudo a 
Diretoria Regional de 
Segurança Pública, que é o 
órgão responsável em 
garantir a paz e a 

tranqüilidade na segunda 
maior cidade do Estado.A; 
dona dr casa Gi eusa Ferreirai 
da Silva, 28 anos, informou 
que já tevê sua casa "visitada" 
três vezes. 

Segunda ela, os 
arrombadores não respeitam 
nem mesmo as presenças dos 
proprietários, sendo que 
muitas das vezes agem 
quando eles estão em suas 
casas. 

Assista de 

segunda a sexta 

Imperatriz 

24 Horas 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Valdenor da Silva 
Albuquerque, maranhense, 
residente na Luís 
Domingues, esteve na 
redação deste noticioso para 
comunicar que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
documentos de um veículo 
Tempra e um talão de 
cheques. De acordo com o 
comunicante dentro da bolsa 
havia ainda vários remédios 
e roupas. Quem encontrou 
ou vier a encontrar entrar 
em contato pelo telefone 721 
-3083. Gratifica-se 

Perda 
de documentos II 

Mariana Carvalho Soares 
Lima, maranhense, solteira, 
residente no bairro Vila 
Lobão comunicou na Depol 
que perdeu uma bolsa 
contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos III 

Márcia Alves Lucena, 
maranhense, casada, 
residente na Barão do Rio 
Branco, 798- esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
uma bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando a 
comunicante trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos IV 

Valmir de Sousa Sobrinho, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Antoino 
Miranda - Centro, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como, Carteira 

de Identidade Civil, C.P.F., e 
outros. 

Furto 
de documentos 

Carlos Eduardo Brito de 
Oliveira, mineiro, solteiro, 
residente na Rua Luís 
Domingues, esteve na Depol 
para comunicar que 
elementos desconhecidos 
arrombaram seu veículo 
Fusca e levaram vários 
documentos pessoais. 

Furto 
de bick 

Kennedy Gonçalves 
Carvalho, maranhense, 
solteiro, residente no Parque 
Alvorada II comunicou no Io 

Distrito Policial que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Moutain Bik, cor azul, ano 97. 
Conforme o queixoso um 
elemento trajando Calça 
branca e blusa azul foi o autor 
do furto 

Arrombamento 
Roberto Martins de Soza, 

maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
LobãoO esteve na Depol para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residência e levaram 
vários objetos.Entre os quais, 
uma TV açores 16 polegadas 
e outros objetos de pequenos 
valores. 

Perda 
de documentos V 

Eduardo Araújo Teixeira, 
maranhense, solter 
residente no Parque J] 
Palmeiras comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Conforme a 
comunicante o falo ocorreu 
na tarde da última sexta-feira 
quando trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

í 
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1" Distrito 

Delegado 

Re toldo 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

iiiiil > 

Agentes 

Loló, Io, 

Urbano e Eudes 

Perito 
Dr. Machado 

íelerorfê de Plantão 

7224502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


