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Santana seria vendido ainda esta semana 
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INDICADOR 

garante apoio ao Faber 97 

Dólar Comercial 
Compra   R$ 1.10 
Dólar Comercial 
Venda _ R$1.10 
Dólar Paralelo 
Compra ,,, RS 1.16 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1.16 
Dólar Turismo 
Compra .—... R$1.12 
Dólar Turismo 
Venda 
Ouro (g) 
Vendá 

R$ 1,12 

RS i i .30 
Poupança 
Rendi meu to 
Ufir 

— bl,6%. 

Valor ■■■ 
Salário Mínimo 

R$0.91 OS 

Agosto   R$ 120.00 
Salário Família . 
Valor R$ 8.25 

Vitrinne 
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Oex-depuiado fctleraí ccx- 
prefeilo de Caxias Paulo 
Marinho visifa Imjxrainz mais 
uma vez em busca de a|>ok> a 
sua candidatura rumo ao 
Seníttlo da Kepúblicju 

Acompanhado do 
pubBcitáiio Luiz Hrasflla. Paulo 
Marinho visitará diversas 
entidades, 1 idcranças ] xílit ic; ls 
e comunitárias, onde 
apn^tmtará suas propostas 
para a região Tocauüna. Paulo 
Marinho, também mamft^slará 
seu incansável desejo de 
contar com o apoio- da 
governadora Roseana Síirney, 
o que so se definirá em abril 
quando uma pesquisa de 
intenções de votos mostrará 
entre o ex-prefeito de Cttxias. 
joãoAlberloe Mhikh1! Pilxaro 
o que mais tem chances de 
eleição. A chefe do executivo 
maranhense, já deixou c laro 
que estendera sua mão para 
quem o eleitor manifestar 
simpatia. Durante o periodo 
cm que permanecer em 
Imperatriz, o que nao foi 
informado pelo seus 
assessores. Paulo Marinho 
manterá encontros com a 
comissão organizadora do 
Faber 97. na oportunidade, ele 
manifestará sen apoio ao 
evento que avalia como 
"nobre"para a região. 

Marinho, afirmou que o 
Faber, deve ler o apoio de 
todav as HiitoriduiU-í 
"e eomo um homem xensalo 

e que valorizo a cultura, não 
posso apenas olhar de longe" 
disse. O candidato a sturidorjá 
tem grande afeiçao e carisma 

junto ao eleitorado de 
Imix nitriz, o cjue lhe garantirá 
uma expressa votação no ano 
que vem. 
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Antonio Paulo da Silva, 
maranhense. :>>2 anos de idade, 
solteiro, residente na Rua 
Paraíba - entre Monte Castelo e 
Tamandaré foi morto com ura 
tiro na cabeça ixir elementos não 
identificados iiela Polícia. 

A vítima estava trabalhando 
no veículo H00 4586 - 
Imperatriz, a cerca de quatro 
dias. 

Na manhã de ontem quando 
conduzia o Santana para o Posto 
de Lavagem foi interceptado 
por dois homens. 

Momentos depois o taxista 
foi encontrado sem vida dentro 
do veículo por um motorista que 
trafegava pela estrada que dá 
acesso ao Túnel (local que reúne 
banhistas aos finais de semana) 
no povoado do Bananal. 

' 0 tiro disparado pelos 

elementos acertou a parte 
frontal da cabeça da vítima que 
c aiu entre os bancos do veículo, 
tendo morte no local. 

De acordo com as 
informações fornecidas pela 
Polícia os matadores não levaram 
nada do taxista, o que levanta a 
tese de que o crime foi cometido 
IKir vingança. 

Segundo o que foi apurado 
pela reportagem, Antonio Paulo 
a cerca de seis meses fora vítima 
de tentativa de homicidio quando 
conduzia dois elementos em seu 
veículo Gol. A tentativa de 
assassinato sem sucesso 
ocorreu as proximidades da 
Coca-Cola. Até o fechamento 
desta edição a Polícia Civil não 
tinha pistas dos assassinos. 

Matéria completa na Página 
1-12 

Por Dentro da 

Imprensa 
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Projeto da Telma é 

aguardado com expectativas 

A população de João Lisboa, 
Imperatriz e demais municípios 
da região tocantina em 
condições de receber novas 
linhas telefônicas estão 
aguardando com muita 
expectativa a execução do novo 
projeto do Ministro das 
Telecomunicações Sérgio 
Moita. 

■ OAB 

De acordo com éle, o país em 
poucos anos deverá está 
totalmente interligado pelo 
telefone com valores de 
aquisição de linhas a preço 
popular. Na coluna Imperatriz 
Urgente, assinada jxdo jornalista 
Francisco do Valle, você confere 
ainda a foto em destaque. 
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Raimundo Marques 

de volta a presidência 

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Maranhão, ao que tudo 
indica vai reeleger o atual 
presidente da entidade 
Raimundo Marques. 

Os dados são comprovados 
nas intenções de votos dos 
advogados em todo o Estado que 
em grande maioria já 
manifestaram apoio ao seu 
nome. 

Raimundo Marques, que já 
exerceu a função de Secretário 
de Estado da Segurança, tem 
uma enorme lista de grandes 
serviços prestados no período 
em que se mantém lio comando 
da OAB, dentre elas. estar a 
construção da sede da entidade. 

localizada na Avenida Euclides 
Figueiredo no Calhau em São 
Ijíís, o prédio tem uma das mais 
modernas estruturas e com 
capacidade para sediar grandes 
encontros. Além disso Raimundo 
Marques, foi o grande 
responsável i>ela interiorazação 
da Ordem dos Advogados, 
desde que assumiu a 
presidência, sua preocupação foi 
instalar subsessões em todos os 
municípios, uma meta que deve 
ter prosseguimento na sua 
próxima administração. Os 
advogados de Iin|)eratriz em sua 
grande maioria também já 
manifestam apoio a reeleição de 
Raimundo Marques. 

C aijdidafo ao Senado, Paulo Alarinho desembarca em 

Imperatriz e elogia projeto do Faber 

Informes Especiais 
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Roberto Oi jveir4 

Livros ao 

alcance de 

todos. 

Para os Imperatrizenses, 
amantes de uma boa leitura, 
desenvolver este hábito era um 
tanto difícil, pois as livrarias 
não tem livros bons, e quando 
chegam em bancas de revistas 
são de péssima qualidade. Era, 
porque agora todos já podem 
usufruir de uma biblioteca 
completa com mais de cinco 
mil títulos a disposição do 
leitor, Irata-se da 
MAC UN AÍ MA, da querida 
Didi Praz, que a dois anos vem 
tocando este projeto de locar 
livros para os leitores, os 
preços são baixíssimos e são 
cobrados por mês, podendo o 
leitor adquirir quantos 
exemplares poder ler nos 
período, e devolver depois, 
este trabalho fez com que 
muita gente conhecesse por 
exemplo as obras raras de 
nossos escritores, e as mais 
comentadas biografias do 
mundo inteiro, embora os mais 
procurados ainda seja as de 
astros do cinema, mais o livro 
ESSA TERRA É NOSSA , de 
Manuel da Conceição, também 
está a disposição, e ele faz 
parte dos livros mais lidos nos 
17 países onde o livro foi 
vendido, e ficou por duas 
semanas na lista dos mais 
vendidos, tanto que hoje você 
não o encontra mais para 
comprar, mais Didi tem. 
Procure. 

Sindsul 

Em um encontro mais que 
feliz com a amiga Deuselice 
Paiva, na tarde de ontem, tive 
uma noticia muito boa, para 
aos professores. O antigo 
STEE1, agora atende pelas 
siglas de Sindsul, e atende a 
toda a região sul do estado 
levando formação e lutas por 
melhorias de trabalhos a todos 
os professores, ela mim 
informou ainda, que até o final 
do mês estará chegando as 
mãos dos educadores o 
tablóide da instituição com o 
balanço anual e com 
informações fresquinhas para 
os que pretende se informar a 
cerca do que faz, e pretende 
fazer em 98 o Sindsul. Uma 
grande inovação do presidente 
Deusimar Negreiros. 

Sumiu 

A aproximadamente dois 
meses tento falar com o 
presidente da fundação 
ambiental de Imperatriz, 
Sérgio Sousa, e não o 
encontro, estou a ponto de 

lançar campanha de procura-se 
para encontrar o nosso amigo, 
até para obter informações a 
cerca da associação, da qual sou 
assessor de comunicação. Dê 
noticias rapaz. 

Pesquisa. 

Deverá chegar as bancas até 
o final do ano, o livro 
"Estatística da violência, na 
região Tocantina". Do juiz 
Carlos Nina. 0 livro foi 
resultado de uma pesquisa 
realizada por alunos de direito 
da IIEMA que durante três 
anos pesquisaram nos 
cartórios, delegacias, na 
imprensa e até nos tribunais de 
justiça, para obter os números 
da violência na região 
Tocantina, no período de 86 a 
96. E os resultados são 
assustadores. Ele mostra ,onde, 
como, e quais os crimes mais 
praticados na região, bem como 
quantos foram a julgamento, e 
quantos foram condenados, os 
números são baixos. Vale a a 
pena esperar para obter os 
resultados. Aguardem. 

Paisagismo. 

Preocupada com a questão 
ambiental da cidade, abelísima 
Ana Carolina, acaba de 
inaugurar sua casa de 
reflorestamento e jardinagem. 
Euncionando na rua Sergipe, o 
Recanto Verde tem ótimas 
idéias para montar jardins e 
casa de campo. Vale a pena 
fazer uma visita, e adquirir 
inclusive plantas ornamentais 
para montagem de árvores de 
natal, o que é sempre uma idéia 
sugestiva para quem aprecia o 
verde predominante. 

Gil em show 

conceituai 

Mesmo sem agradar a 
gregos e troianos, Gilberto Gil 
é sempre Gil. O novo CD , 
"Quarta" que dá nome a nova 
turnê nacional do cantor, não 
arrancou aplausos da critica, 
mais agradou à maioria dos 
fàns. Dia desses o público 
maranhense pode tirar a prova; 
o artista, acompanhado de 
banda, se apresentou no Lítero 
recreativo Português. A estréia 
no Maranhão tem meio um ser 
de misticismo, para Gil, aqui os 
fluidos são sempre maiores 
que em qualquer outro lugar do 
país, talvez por sofrer 
influencias dos negros e o axé, 
está ligado diretamente a 
África. No repertório cerca de 
dois terços das faixas do 
último disco. O tão esperado 
álbum antes deste, Gil não 
lançava um disco com canções 
inéditas 

fazia quase cinco anos, reúne 
quase 26 músicas, sendo 18 de 
sua autoria e quatro percerias. 
Em quarta, Gil relaciona 
ciência e arte, música e 
silencio, emoção e razão, e 
prova que sem hermetismo 
continua um artista de 
proposta conceituai 

Camisinha sem Látex. 

0 poliuretano vai substituir 
o látex na fabricação de 
preservativos na Inglaterra. A 
nova camisinha promete o 
paraíso; mais segurança e mais 
prazer. Avanti como foi 
batizada, é duas vezes mais fina 
que a tradicional, conduz 
melhor o calor e não tem 
cheiro. A novidade, que deve 
chegar às lojas da Europa no 
ano que vem, tem apenas uma 
desvantagem. Custará três 
vezes mais do quer a camisinha 
tradicional, de latéx. 

Eleitor 

esclarecido 

O eleitor não é bobo. Pode 
ser analfabeto, morar no fim do 
mundo ou não ter dinheiro no 
bolso, mais não é bobo. Sabe 
das coisas e tem lá a sua lógica. 
E verdade que se deixa muitas 
vezes enganar. Nem sempre 
consegui discernir entre o que 
um produto bem acabado de 
marketing e uma proposta 
política honesta e séria. Muitos 
erram por boa fé. Existe, 
porém, o voto ideólogico. 0 
voto por convicção. Este é mais 
seguro e não se deixa levar 
pelos ventos fáceis da 
propaganda política. Mas, seja 
como for, o eleitor não é 
lunático. Isso ficou claro com a 
pesquisa encomendada pelo 
PFL, ao DATA-FOLHA, a 
respeito do que pensa a 
população sobre os principais 
partidos do país. Ela mostra o 
nível de visão crítica que o 
eleitor tem no cenário político 
nacional. O que mais o 
aborrece é a infidelidade e a 
falta de programa e agenda 
coerentes de atuação dos 
partidos. 

A crise e as 

reforma 

«: 
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Estrela estréia no TAA 

seios à noite e 
duas vezes pela 
manhã. 0 
alimento é 
congelado para 
que se conserve 
até a hora em que 
o casal visita os 
filhos na 
maternidade. 

Vera, 

o fim do 

pesadelo. 

Ela já está 
quase em forma. A 
prova aconteceu 
durante a semana 
passada; Vera 
Fischer recebeu 
autorização da 
clínica solar do 
Rio para participar 
do ensaio da peça 
Gata em Teto de 
Zinco Quente , no 
Teatro Villa- 
Lobos, no Rio . 
Após o ensaio, a 
atriz teve de voltar 
para a clínica, pois 
seu tratamento de 
dependência 
química só estará 
concluído por 
volta de 20 de 
novembro. Sabe- 
se que a estréia d" 
peça será pci 
segunda quinzena 
de dezembro, em 
São Luis, no TAA. 
Tempo suficiente 
para Vera Fischer 
voltar a subir ao 
palco vendendo 
saúde. 

Dona 

A crise nas bolsas de 
valores, apesar dos estragos 
provocados em todo o mundo, 
pode, no caso brasileiro, trazer 
um grande beneficio. Os lideres 
do congresso se assustaram 
com o furacão asiático. 
Parecem dispostos a colaborar 
com um plano de defesa para 
vacinar a economia brasileira, 
estabilizada a duras penas, 
contra a febre que está levando 
pânico a investidores e aos 
governos de potência sólidas 
como os Estados Unidos. Para 
variar, vem o PFL a principal 
ajuda a Fernando Henrique. 
Ontem, o presidente do 
congresso e o líder do governo 
na câmara, levaram ao 
presidente da República as 
apreensões com a situação 
mundial e prometeram fazer 
um esforço para apresar a 
votação das reformas 

constitucionais. Elas são vitais 
para atrair investimento de 
risco, que é o principal gerador 
de emprego. 

Noite de 

autógrafos 

Já está sendo viabilizado 
para dezembro a noite de 
autógrafos do senador José 
Sarney, que virar a Imperatriz 
para o lançamento do livro O 
dono do mar, livro que vendeu 
bastante em toda a Europa, e 
que ficou por duas semanas na 
lista dos mais vendidos. Para o 
evento já circula os convites 
entre os vários segmentos da 
sociedade e quadro social. 

Colunismo, 

10 anos. 

Depois de muito adiar, 
finalmente o colunista social 
mais conceituada da cidade 
Jonas Ribeiro irá comemorar 
seus 10 anos de colunismo a 
frente da News. Para o evento, 
Jonas Ribeiro recebe 
empresários, colunáveis e 
artistas em um coquetél-jantar 
no Juçara clube, os convites já 
foram entregues e está sendo 
muito concorrido. Vale a pena 

conferir, antecipadamente, 
parabéns a este profissional 
maravilhoso. 

Mamãe em 

dose tripla. 

Fátima Bernades e VVillian 
Bonner estão radiantes. Os 
trigêmeos Vinícius, Laura e 
Beatriz, que chegaram ao 
mundo com apenas 34 
semanas, já estão se 
alimentando de leite materno. 
Beatriz foi a primeira a aceitar 
a refeição, seguida de I>aura e 
Vinícius. Beatriz começou a 
receber o leite no conta-gotas 
com apenas 5 dias de vida, 
comemora a mãe de Willian, 
dona Maria Luíza. Para bebês 
prematuros, os pequenos 
estão indo muito bem. Com 
uma semana de vida, já não 
usam mais as vendas que 
pretegem os olhos da luz, e no 
dia 28 de outubro, os três 
calçaram sapatinhos pela 
prinieira vez. Mais vão 
permanecer na incubadora até 
completarem 38 semanas, (13 
de dezembro). Mamãe Fatima 
está em casa desde o ultimo 
dia 25 c já iniciou uma nova 
rotina. A jornalista está 
contando com o apoio de uma 
enfermeira e os paparicos da 
sogra. A enfermeira ajuda 
Fátima a retirar o leite dos 

da bola. 

Claudia Jimenez fez 
questão de pagar a conta da 
mesa que dividia com os 
amigos Zélia Ducan e 
Paulinho Moska no show dç» 
cantor Lenine, no dia 22, ia( 

Rio. Em outra mesa, a atriz, 
Eliane Giardini, Separada de 
Paulo Bete, se divertia com as 
filhas, Juliana Mariana. 

Velocíssimo 

de novo. 

Ele é mesmo um encanto, 
voz potente, carisma e talento 
a flor da pele. O que é melhor 
é nosso, e está de volta. 
Carlinhos Veloz é o que se 
pode chamar de uma bomba 
relógio, pronta para explodir 
a qualquer momento, e ele vai 
explodir em breve com mais 
um CD que será lançado a 
nível nacional. Todos os 
acertos já foram feitos e ele 
contou com o apoio do amigo 
Maurício Mattar, onde Veloz 
fica hospedado quando está 
no Rio. Mais apesar de sua 
agenda sempre lotada, agora 
cie está de barraca armada na 
pmA do meio, dando vasão a 
imagiáação, o que poderá 
resulta- em um grande 
trabalho cm breve. 

i 
mm 

m mm W;-. 

i Sííí Som e Luz 
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Termina sábado o 5o Fórum de administradoras municipais 

A primeira-dama de Imperatriz, Shirley Marques, atua na definição de políticas sociais 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

OAB quer 
Raimundo Marques 
A Ordem dos Advogados 

do Brasil, deve reeleger nos 
próximos dias a advogado 
Raimundo Marques para mais 
um período a frente da 
entidade. 

Para a maioria dos 
advogados maranhanses, 
Raimundo Marques cumpriu 
de forma competente o sçu 
papel, e por isso deve ser 
reconduzido a comando da 
OAB no Estado. 

Dentre os grandes trabalho 
realizados pelo atual 
presidente está a sede da OAB, 
com uma estrutura de inveja. 

Chamando para o 
recadastramento 

A prefeitura de João Lisboa 
continua alertando aos 
eleitores do município para 
"ue compareçam ao cartório 
.'leitoral. 

O objetivo é fazer o 
recastramento. A Justiça 
Eleitoral quer extinguir os 
títulos de outros municípios. 

O prazo para 
comparecimento se estendede 
até a segunda quinzena de 
dezembro. 

Artistas regionais 
cantarão para a 

juventude 
Na noite deste sábado, 

diversos artistas da terra 
estarão de apresentando no 
Centro Catequético da 
Comunidade São José do 
Egito. 

Localizada no Bacurí, a 
comunidade vai sediar o Io 

>bow Gucaff, um projeto 
realizado em parceria dos 
grupos Guc ejucaíf. 

O objetivoMo show, 
segundo os organizadores é 
arrecadar recursos que serão 
investidos no projeto "Cadeira 
de Rodas", onde os jovens 
pretendem reformar todas as 
cadeiras dos idosos do lar São 
Francico de Assis. 

Paulo Marinho 
garante apoio ao Faber 

97 
O ex-prefeito de Caxias e 

ex-deputado federal Paulo 
Marinmho desembarga hoje 
em Imperatriz. 

Na cidade ele manterá 
contato com políticos e 
empresários, e reafirmará seu 
propósito de sair candidato ao 
Senado no ano que vem. 

Paulo Marinho, também 
manterá contato com a 
comissão organizadora do 
Faber 97, quando garante o 
seu apoio ao evento de maior 
expressão artislica e cultural 
da região. 

Decisão vai definir 
apoio de Roseana 

A governadora Roseana 
Sarney anunciou que só vai 

definir o seu a|)oio a um dos 
candidatos ao Senado, após a 
realização de uma pesquisa de 
intenções de votos, que deve 
acontecer no mês de abril. 

Com isso, a governadora, 
acompanhará a vontade do 
eleitorado. Segundo ela, não 
importa qual o nome, as 
intenções é que submeterão 
seu apoio a Paulo Marinho, 
Manoel Ribeiro ou João 
Alberto. 

Semus apresenta 
relatório para 
vereadores 

O secretário da Saúde, 
Carlos Amorim, e o 
subsecretário Ayrton J. 
Nascimento, apresentaram 
ontem aos vereadores o 
relatório do programa Bacuri 
Eu Acredito!, durante sessão 
de audiência pública a pedido 
da Câmara Municipal. 

Também estavam 
presentes a coordenadora do 
programa, Aduzinda Ribeiro 
("Duda"), e assessores da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(Semus). Duda abriu a sessão 
pública e o subsecretário, 
Ayrton Nascimento, expôs os 
dados. 

O programa Bacuri Eu 
Acredito! foi idealizado pelo 
prefeito Ildon Marques e 
executado pela Semus. com 
apoio de 34 agentes 
comunitários. Considerado 
um projeto piloto, o programa 
será levado a outros bairros 
da cidade. 
Sebrae prepara Fenerto 

A feira de negócios da 
região Tocantina vem sendo 
realizada a cinco anos como 
evento de incontestável 
sucesso em número de 
expositores, visitantes e 
volume de negócios 
registrados, dados apurados 
através de avaliação aplicada, 
fatos que estimulam o 
Sebrae/Ma a realizar sua 
sexta versão, buscando 
sempre a otimização 
qualitativa desta promoção, 
notadamente como 
instrumento de interiorizáção 
das ações dos mais eficazes. 

O maior objetivo do 
Sebrae/Ma, é mobilizar as 
micros, pequenas e médias 
empresas Maranhenses no 
sentido de identificar novas 
oportunidades.de negócios e 
contribuir para o crescimento 
do setor privado do 
Maranhão, através do 
aproveitamento da capacidade 
produtiva existente. O 
Sebrae/Ma investe na VI 
Fenerto, para que haja uma 
maior realização de negócios, 
criando assim oportunidades 
para exposições e 
comercialização de produtos 
das micros, pequenas o 
médias empresas da região. 

Um encontro político com 
os mais representativos nomes 
da administração nacional, 
para debater acerca dos 
problemas que afligem os 
municípios brasileiros a 
procurar soluções que sejam 
comuns a todos eles, além de 
integrar todas as primeiras- 
damas e administradoras 
municipais brasileiras.. A 
primeira-dama de Imperatriz, 
Shirley Marques, participa do 
encontro acompanhada de 
Vahda Raposo, do Grupo de 
Voluntariados, e de Vilma 
Braga, representante da 
Secretaria da Saúde. 

Trata-se do 5o Fórum 
Nacional de Primeiras-Damas 
e Administradoras Municipais 
Brasileiras, iniciado dia 4, no 
Convento das Mercês, 
promovido pela Confederação 
Nacional de Primeiras-Damas 
e Administradoras 
(Condambra) e pela Federação 
das Associações dos 
Municípios do Estado do 
Maranhão (Famem), com 
apoio do Governo do Estado e 

■ Treinamento 

da Prefeitura de São Luís. O 5o 

Fórum será encerrado 
amanhã, dia 8 de novembro. 

Participam do Fórum, além 
da primeira-dama de 
Imperatriz, a governadora 
Roseana Sarney, a primeira- 
dama de São Luís, Clay Lago, 
e o prefeito da capital, Jackson 
Lago, o senador José Sarney 
(PMDB-AP), o prefeito de 
Balsas e presidente da Famem, 
Luiz Rocha, e a presidente da 
Condambra, Adoneide 
Crispim. 

Os debates dos temas 
apresentados estão divididos 
em três modalidades: 
conferências, palestras e 
treinamentos. Durante as 
primeiras, os participantes 
ouvem sobre a Ação de 
Solidariedade e Política de 
Assistência Social, O Espaço 
da Mulher na Administração 
Pública, Os Direitos da Criança 
e do Adolescente e O Papel da 
Mulher na Virada do Milênio. 

A palestra principal é sobre 
a atuação da Condambra, 
enfocando a Mulher, Sua Ação 

e Sua Participação na Esfera 
Social e Administrativa. Os 
treinamentos abrangem 
técnicas de Cerimonial, 
Etiqueta na Prática, Marketing 
Governamental e Filosofia de 
Vida Total para o indivíduo. 

Falando sobre a Ação de 
Solidariedade e Política de 
Assistência Social, o assessor 
especial do programa 
Comunidade Solidária, Edgar 
Bastos de Sousa, colocou para 
as administradoras 
participantes do 5o Fórum 
Nacional de Administradoras 
Municipais Brasileiras as 
dificuldades enfrentadas pelo 
programa Comunidade 
Solidária, de iniciativa da 
primeira-dama do País, Rulh 
Cardoso. A ex-prefeita de São 
Paulo, Luiza Erundina, 
participou dos trabalhos, no 
segundo dia do Fórum, 
falando do Espaço da Mulher 
na Administração Pública. 

Política de solidariedade . 
Solidariedade e 

Participação Feminina foram 
os temas em pauta, dia 5, no 

Convento das Mercês, que 
mobilizaram todas as quase 
mil e quinhentas 
participantes. Foram 
apresentadas 'várias 
experiências, com relatos e 
técnicas de discernimento 
que — acreditam as 
participantes — servirão para 
sua vida na política. 

Ontem, 6, no terceiro dia, 
as discussões giraram em 
torno dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, 
Descentralização: Saúde, 
Educação, Habitação, 
Saneamento e Direitos do 
Menor, com a participação 
dos secretários estaduais do 
Maranhão, Marival Lobão 
(Saúde) e Gastào Vieira 
(Educação), da presidente do 
Conselho Estadual da Criança 
e do Adolescente, Sandra 
Torres, do ex-prefeito de 
Caxias, Paulo Marinho, do 
superintendente da Caixa 
Econômica Federal, Maurício 
Quarezemin, e da assistente 
social Terezinha Moreira 
Lima. 

GMT capacita conselheiros e 

agentes municipais de trabalho 

Durante o treinamento, será realizado um trabalho de diagnóstico social e 

econômico do município e planos municipais de geração de emprego e renda. 

O Conselho Municipal do 
Trabalho (CMT), presidido 
pelo secretário do 
Desenvolvimento Rural, 
Marcos Rodrigues, está 
realizando um treinamento 
visando a capacitação dos 
conselheiros e agentes 
municipais do trabalho. 

0 treinamento, que faz 
parle do Programa Viva 
Produção, teve início no última 
segunda-feira (03) e se 
encerrará no próximo dia 14, 
tendo, portanto a duração de 
duas semanas. Até ontem (04), 
todas as atividades foram 
realizadas na sede da 

Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(AC1I), mas a partir de hoje, 
acontecerão na sede do 
Sebrae. 

Segundo o professor da 
Universidade Estadual do 
Maranhão, Carlos Alberto 
Araújo, um dos monitores do 
treinamento, participam do 
evento, dois grupos do 
Conselho que desenvolvem 
tarefas em conjunto. Esses 
grupos são; os conselheiros, que 
formulam as diretrizes e 
elegem as prioridades do 
Programa de Geração de 
Emprego e Renda do 

Município, e os agentes, que 
irão operar na área de 
assentamento técnico, e 
elaboração de projetos de 
financiamento de atividadades 
produtivas (implantação e 
modernização). O treinamento 
também está sendo ministrado 
pelo professor Francisco Alves 
Silva, também daUema. 

Os participantes irão 
receber instrução e formação 
na área de planejamento, 
elaboração e análise de projetos 
e organização empresarial. 
Durante o treinamento também 
será realizado um trabalho de 
diagnóstico social e econômico 

Secretário reúne-se com 

auditores do Ministério 

da Saúde 

do município, e planos 
municipais de geração de 
emprego e renda. 

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

Também participam do 
treinamento, que conta com 

apoio da secretaria de 
Planejamento (Seplan), o 
secretário da Indústria do 
Comércio e dos Serviços, Alair 
Chaves, e o subsecretário de 
Governo, Joberto Soares. 

O secretário da Indústria 
do Comercio e dos Serviços, 
Alair Chaves Miranda, 
juntamente com 
empresários da área de 
saneamento, esteve reunido 
no último dia 31, com os 
auditores do Ministério da 
Saúde, Paulo Gessé Silva 
Gonçalves e Aragào França 
"únior. 

O encontro, que 
aconteceu no auditório da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 

(ACII), teve como objetivo a 
discussão da portaria N0 327, 
de 30/07/97 do Ministério da 
Saúde, que destaca desde a 
necessidade do constante 
aperfeiçoamento das ações 
de controle sanitário na área 
(í(> sane antes 
domissanitários, visando a 
saúde da população, ale 
importância 
compatibilizar 
regulamentos nacionais com 
<,s instrumentos 
harmonizados no Mercosul. 

a 
de 
os 

Na oportunidade, o 
secretário salientou o 
interesse do governo Ildon 
Marques em desenvolver 
uma atividade industrial, 
onde haja a fabricação de 
detergentes, sabão, água 
sanitária e desinfetantes, pois 
na industrialização desses 
produtos, é consumido uma 
grande quantidade de plantas 
oleaginosas produzidas aqui 
na região, o que irá gerar 
emprego e renda no 
município. 
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«r 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 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Nagi Nahas 

Quem assistiu tia última 
quarta feira o Programa Jô 
Soares onze e meia , teve a 
oportunidade de aprender 
tudo relacionado a Bolsa de 
Valores. O mega investidor 
Ngi Nahas deu uma 
verdadeira aula como 
funciona a CVM e as bolsas 
do Rio de Janeiro e São 
Paulo, aproveitou para 

denunciar o grande esquema 
armado pelo presidente da 
Bovespa para prejudica-lo. 
Nagi falando pausadamente, 
disse que está sendo 
perseguido por ser um mega 
investidor, e que perdeu do 
seu bolso, cerca de trezentos 
milhões de Reais, a entrevista 
concedida com exclusividade 
ao humorista e apresentador 
Jô Soares está repercutindo 
em todo o Brasil, Nagi Nahas 
tem depoimentos de pessoas 
influentes e famosas em seu 
favor, como é o caso do 
Professor Mário Henrique 
Simonsen, do Deputado 
Federal Delfim Netto, entre 
outros. Nagi Nahas foi 
condenado pela justiça 
brasileira a 24 anos e oito 
meses de prisão, o processo 
ele está respondendo em 
liberdade. 

D a vi d e Gol ias 

O Deputado Federal David 
Alves Silva vai brigar e muito 
contra os Golias do 
Congresso Nacional, ontem o 
Deputado foi manchete em 
todos os veículos de 

comunicação do Brasil, pela 
primeira vez, na história da 
política brasileiera um 
parlamentar petrde a sua 
imunidade para ser 
processado pelo Supremo 
Tribuna] Federal a pedido do 
Ministério Público.David foi 
acusado por sua ex secretária 
Maria de Nazaré Moreira 
freire de " falsificar 
documentos junto ao antigo 
INPS, para aposentar seus 
eleitores, quando David ainda 
era prefeito desta cidade no 
ano de 1980. O relator do 
processo foi o Deputado 
Darci Coelho do PFL do 
Tocantins (amigo do 
Governador Siqueira 
Campos), que por sua vez é 
amigo do Deputado David 
Alves Silva, o relator de o 
voto contrário á licença, mais 
foi,derrotado . Para ele o 
relator, não havia 
conveniência política para 
conceder a licença, os 
representantes da nação estão 
sujeiIos a perseguições e 
pressões de diversosos 
setores interessados em 
retaliar a atividade 
parlamentar, concluiu o 

Sedesct assina convênio 

com Funac 

n 

mík 

"Dar oportunidade aos 
adolescentes a entrada no 
mercado de trabalho, 
minimizando a carência sõcio- 
econômica e ainda oferecendo 
condições à sua formação 
pessoal e social, capacitando- 
o para o exercício da 
cidadania". E com esse 
objetivo que a Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedesct) e a 
Fundação Nacional da Criança 
e do Adolescente (Funac) irão 
firmar convênio nos próximos 
dias 10 e 11, em Imperatriz. 

O projeto também será 
desenvolvido com parcerias 
entre a Superintendência para 
o Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), empresas, 
entidades governamentais e 
n ào-go ver nam e n tais, qu e 
trabalham com adolescentes. 
No caso específico da Sedesct, 
serão beneficiados os 
adolescentes do Projeto Alfa 
(Guardasmiirins), que estejam 
na faixa-etária entre 14 e 18 
anos, conforme exigências do 
convênio. 

A titular da Sedesct, Sofia 

Oliveira, diz que o projeto é 
bem-vindo, pois facilitará a vida 
do adolescente no mercado 
formal de trabalho. "O projeto 
vai qualificar 
profissionalmente os nossos 
adolescentes", disse. 

O Projeto 
O Projeto Iniciação do 

Adolescente no Mercado 
Formal de Trabalho é uma 
iniciativa do Governo do 
Estado, através de convênio 
junto a Sudene, por meio do 
Programa de Trabalho 
Educativo e de Apoio ao 
Adolescente. Ele irá atender os 
adolescentes provenientes de 
famílias carentes, visando o 
seu ingresso no mercado e no 
convívio social. 

O projeto já conta com a 
participação de diversas 
empresas no Estado, 
integrantes do sistema Finor; 
ONGs; organizações 
comunitárias, além da Funac, 
entidades sem fins lucrativos, 
de patrimônio público, órgão 
coordenador do Governo do 
Estado, responsável pela 
política de atendimento à 
criança e ao adolescente. 
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deputado relator Darci 
Coelho. A concessão da 
licança foi aprobvada por 20 a 
05, sendo um voto de 
abstenção. O processo ainda 
terá de ser votado em plenário, 
e serão nescessários 257 votos 
dos 533 parlamentares. Após 
o episodio envolvendo o 
Deputado Sebastião Madeira, 
que também foi manchete 
nacional através do programa 
Fantástico exibido pela Rede 
Globo (plim plim), os dois 
deputados estão em baixa com 
o eleitorado de nossa região. 
A situação do Deputado David 
Alves Silva nãe é das melhores, 
ano que vem teremos eleições 
e o congresso nacional não vai 
deixar passar em brancas 
nuvens o pedido de licença, 
pois eles pretendem, pelo 
menos antes de qualquer 
eleição, moralizar o nome do 
Poder Legislativo do País, 
lembramos que ainda nesta 
Legislatura vários 
parlamentares foram 
afastados da Camara Federal, 
muitos pediram o boné, para 
de fato nãõ serem cassados, 
evitando a punição de 
inelegibil idade. 

O vereador Raimundo Costa que pertence ao mesmo 
partido do Deputado Federal David Alves Silva, convidado 
pela reportagem do nosso programa na televisão a defender 
o Deputado, disse que ia telefonar e sumui da Gamara 
Municipal, talvez lenha faltado argumentos suficientes ao 
vereador, para defender o seu cacique. 

Apenas dois Vereadores da Camara Municipal de 
Imperatriz comentaram em entrevistas a televisão o fato 
que envolve o Deputado Federal David Alves Silva, os 
vereadores Andrc Paulino (candidato a deputado Estadual) 
e Walmir Izidio Presidente do Poder Legislativo Mirim, a 
reportagem do nosso programa não conseguiu localizar o 
Vereador João Macedo primo e defensor número um do 
deputado. A repercussão deste fato ábalou a população de 
Imperatriz. 

Hoje o nosso programa será apresentado pelo 
competente radialista Roberto Martins, pois estniemos 
viajando para Belém, para tratarmos assuntos particulares, 
na próxima semana estaremos voltando. 

Inicia dia 17 a temporada do Júri em Imperatriz, 
presidida pel ajuiz Titular da segunda vara criminal, Dra. 
Sônia Anaga, capilaniada pelo representante do Ministério 
Público Dr Zanoni, quando na oportunidade sentará no 
banco dos reus, o acusado de ter níalado a sua própria filha, 
a defesa será realizada pelo competente Advogado 
Criminalista Dr. Wilson Filho, que deverá apresentar a tese 
de negativa de autoria. 

A Imprensa em Tela 

"JFK - A Pergunta que 

não Quer Galar" 

Sessão gratuita será exibida dia 8 de novembro, no 

Teatro Ferreira Gullar 

A décima sessão do 
projeto A Imprensa em Tela 
vai exibir, dia 8 de novembro, 
o filme "JFK - A Pergunta 
que não Quer Calar", de 
Oliver Stone. Nele. Kevin 
Coslner documenta o 
trabalho do promotor 
encarregado de descobrir as 
causas c os assassinos do 
presidente norte-americano 
John Filzgerald Kennedy. 
"JFK..." mostra as técnicas 
dc investigação e apuração 
dos indícios e fatos que, 
trazidos para a realidade da 
comunicação social, podem 
adicionar referências cm 
procedimentos em 
jornalismo investigativo. A 
escolha do filme dá-se 
porque o caso está sendo 
novamente noticiado na 
imprensa, em virtude da 
liberação nos Estados 
Unidos da documentação 

relacionada a um dos 
principais implicados — Clay 
Shaw —, tido como 
informante ou agente da CIA 
— Serviço Secreto dos 
Estados Unidos 

O projeto A imprensa em 
tela, idealizado pelo jornalista 
Edmilson Sanches 
secretário do 
Desenvolvimento Integrado - 
- e realizado pela Prefeitura 
de Imperatriz, tem por 
objetivo propiciar 
disseminação de informações 
sobre diversos aspectos do 
exercício do jornalismo, a 
partir de temáticas tratadas 
em alguns dos melhores 
filmes do gênero. As sessões 
são gratuitas e delas podem 
participar, alem de 
profissionais da mídia, 
funcionários de agências de 
notícias, diretores de 
organizações de imprensa, 

entidades, estudantes 
secundaristas c 
universitários, professores, 
profissionais liberais, 
líderes populares e toda e 
qualquer pessoa 
interessada. 

O elenco de "JFK..." 
"JFK - A Pergunta que 

não Quer Calar" foi rodado 
pela primeira vez em 1991. 
É, segundo a crítica, i\jn 
fascinante conto 
investigação do promotof- 

cbeft de New t íorlrans, J im 
Garrison, sobre o 
assassinato de Kennedy e 
sua luta inexorlavei para 
provar que a história sobre 
esta tragédia é diferente da 
verdade real. Elenco de 
estudadas estrelas acentua 
o drama: iluminação, rápida 
edição e notável 
cinematografia foram 
honradas em Oscars. 
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Policia Militar _ 
Delegacia de Plantão_ 
Corpo de Bombeiros _ 
Hospital de Plantão (Geral)_ 
Hospital de Plantão (Pediatria)   
Aeroporto _ 
Estação de Trem 
Hemomar 
Tropigás __ 
Paragás 
Alcóolicos Anônimos  
Prefeitura Municipal __ 
Câmara Municipal__ 
Fórum Henrique de La Rocque __ 
Disque Boi na Moita _ 
Defesa do Consumidor_ 
Cemar — 
Caema   
Correios 
Receita Federal __ 
Secretaria Estadual da Fazenda _ 
Policia Federal _ 
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
721-1065 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 

i 721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Tudo pronto para o seminário do servidor 

Evento acontece no Ginásio de Esportes da Sedei, a partir das 18 horas, mas a Prefeitura está convocando os 

concursados a comparecerem uma hora antes para o recebimento das pasta com o material do seminário  

Imperalriz — Palestras, 
debates, troca de 
experiência e coral 
evangélico — tudo isso vai 
marcar o primeiro contato 
entre a Prefeitura e os novos 
servidores municipais, 
aprovados e classificados 
no Concurso Público, 
durante o seminário 
"Imperatriz e seus novos 
servidores", que terá incício 
as 18 horas de hoje, no 
Ginásio da Secretaria dos 
Esportes e do Lazer. O 
evento será aberto pelo 
Coral da Assembléia de 
Deus, seguido da palavra do 
prefeito Ildon Marques. 

Todos os aprovados e 
classificados, inclusive os 
professores, devem tomar 
parte no seminário. Em meio a 
grande festa, os servidores 
receberão apostilas sobre os 
direitos e deveres do 
funcionário público. Os novos 
servidores, que devem ser 
convocados ainda na primeira 
quinzena de novembro, 

preencherão um cadatro com 
dados pessoais e endereço, o 
que facilitará o trabalho da 
Prefeitura na hora de chamá-los. 

Também ouvirão palestras 
da juiza e presidente da Junta 
de Conciliação e Julgamento de 
Imperatriz, llka Esdras Silva 
Araújo, do secretário de Estado 
da Administração, Luciano 
Moreira, do procurador Jamil de 
Miranda Gedeon Neto (que 
toma posse quarta-feira como 
desembargador Tribunal de 
Justiça do Estado), e dos 
secretários municipais José 
Moura, do Planejamento, e 
Edmilson Sanches, do 
Desenvolvimento Integrado. 

Durante o evento, haverá, 
ainda, auto-apresentação de 
todos os secretários da 
administração municipal 
para os servidores 
aprovados e classificados no 
Concurso Público. O 
seminário "Imperatriz e seus 
novos servidores" será 
encerrado as 21h20 pelo 
prefeito Ildon Marques. 

18 h 

18hl O 

I8h30 

'Programação Oficial do Seminário " Imperatriz e seus novos servidores 

07 de novembro dc 1997- (Tináxia da Sedei—_     

Coral da Assembléia de Deus 

Abertura, pelo Exm0 Sr. Prefeito Ildon Marques 

Palestra "-Concurso; democratização de cargos públicos e problemas decorre 

de contratos trabalhistas ilegais por entes públicos, por llka Esdras Silva 

Araújo, juiza presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Imperatriz 
       * —    L. 12 a ^ « 

19 h 

19h4D 

20hl0 

20hI5 

Palestra "O servidor dentro da nova visão da administração pública pe 

secretário dc Estado da Administração, Euciano Moreira 

Palestra " A máquina administrativa do município de Imperatriz" , pelo 

secretário da Administração do Município, José Moura 

20h40 

Auto apresentação de todos os senhores secretários municipais   

IPaíêstrã ** Imperatriz ontenT e hoje^ secretário do Desenvolvimento 

Integrado do Município, Edmilson Sanches    ——  

r^ l c^licl^e qoe o Mioütéri^Público exige^pelo Procurador Geral de 

Justiça do Estado, Exm0 Sr. Ja.nil de Miranda Gedeon Neto   

21 h20 tEncerramento pelo Exm" Sr. Prefeito Ildon Marques 

Semus apoia campanha da surdez 

j * 

ãlKl Rílife 
O 

h; Cl 

% uw^ EXPRESSO AÇAILÀNDIA 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 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 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 F ortaleza 

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 

z.m 

A Secretaria de Saúde do 
Município (Semus) deu sua 
parcela de contrição na 
realização, em Imperatriz, da I 
Campanha Nacional de Surdez. 

O evento foi aberto ontem, 
às 8h, e conta com o apoio de 
importantes nomes da 
medicina local, tendo como 
coordenador o médico 
o 1 o r r i n o 1 a r i n g o 1 o g i s t a 
Dbirajara Pereira Filho, que já 
faz uma avaliação positiva do 
Poder Público Municipal, 
acrescentando que "é desta 
forma que se trabalha para 
garantir boa saúde ao nosso 
povo, seja rico ou pobre". 

De acordo com Dbirajara, a 
Semus - assim* que tomou 
conhecimento da efetivação da 
Campanha - não mediu 
esforços para ajudar a sua 
Comissão Organizadora. 

A Semus - que tem como 
titular o médico Carlos Gomes 

Amorim - marca presença no 
evento por meio da doação de 
um audiômetro, instrumento 
usado para avaliar o poder da 
audição do paciente. 

A Campanha, em 
Imperatriz, atinge os postos 
servidores para a distribuição 
de material informativo, 
realização de exames gratuitos 
de audição na população. As 
pessoas que quiserem fazer o 
exame de audição deverão, em 
primeiro lugar, preencher um 
questionário, no qual 
responderão questões 
objetivas sobre sintomas 
auditivos. 

Em seguida, o médico fará 
optoscopia e, com base nesse 
procedimento e nas respostas 
ao questionário, verificará se a 
pessoa não está na lista dos 
seguintes casos, que a 
impossibilitarão de fazer o 
exame: crianças menores de 12 

anos; pessoas com acúmulo de 
cera obstruindo qualquer um 
dos dois condutos, ou em 
decorrência de otorréia; 
pessoas com deficiência mental 
que impossibilite resposta 
subjetiva ao exame. 

Ontem o evento contou com 
palestras pelos especialistas. 
Hoje e sábado as pessoas ainda 
IKxlerão ir ao shopping e assistir 
outras palestras, fazer o exame 
nos stands montados no local e 
ainda tirar dúvidas. 

A C ampanha vai ser fechada 
no sábado, oportunidade em 
que vários deficientes auditivos 
estarão fazendo apresentações, 
mostrando como trabalham e 
vivem o seu dia-a-dia. 

Dbirajara, no entanto, diz que 
a Campanha já conseguiu 
alcançar o resultado esperado, 
principalmente em face da 
participação da Secretaria de 
Saúde do Município. 

em 

perfeito estado de 

conservação. 

Contatos peios fones 

721-2506 e 

Hospital Santa Mari 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Dep. João 

Paiva 

Sec. de Agricultura 
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do Estado 

Chico Coelho 

Pref de Imperatriz 

lldon Mai Adm nues 

Awra einni 

fase exiDerS 

ihià 

itail 

cil 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Vai e vem 

O Colunista Hélio de 
Oliveira, desde que deixou 
a TV Mirante onde 
comandava o Programa 
Expressão em Cena, já deu 
muitas voltas e fez 
promessas e mais 
promessas. Para início, disse 
que deixaria a cidade e se 
mudaria para Goiânia, não o 
fez. 

Depois, seu destino certo 
era São Luís, onde já estava 
com trabalho garantido 

numa emissora local. Mais uma 
vez nada feito. Dias mais tarde, 
ao circular pelos corredores da 
TV Capital, afirmou que 
passaria a apresentar um 
programa ao seu estilo neste 
canal. Ficou só na promessa, 
porque na verdade ao que 
sabemos, Hélio de Oliveira vai 
sim voltar às telas, mas na 
Difusora, onde deverá estrear 
no próximo dia vinte e um. Seja 
lá como for, resta agora esperar 
para conferir. 

Ao mestre com carinho 

Deveria ser assim, porém, 
infelizmente alguns de nós da 
Imprensa em Imperatriz 
esquecemos completamente 
quem nos ajudou a dar os 
primeiros passos na busca de 
novas conquistas. 

O orgulho e a ingratidão são 
uma constante na vida de quem 
não lembra mais como tudo 
começou e acha que hoje é o 
dono da verdade e o Sabe Tudo 
da Comunicação. Pouquíssimos 
são os que recordam as 
primeiras lições. Escrevo isto 
não por algum motivo especial, 
mas por acreditar que alguém 
que já nos ajudou nunca deve 
ser esquecido, e também 
porque em recentemente 
conversa com um colega meu, 
ouvi que quem ensinou já 
passou e pronto. Agora eu 
pergunto, será que deve ser 

mesmo dessa forma? 

Folha da Amazônia 
A segunda edição do Jornal 

Folha da Amazônia estará 
circulando em Imperatriz no 
próximo domingo. A previsão é 
do proprietário e editor, Costa 
Neto, que está muito otimista 
quanto ao sucesso do seu jornal. 
Para ele, a primeira edição 
atingiu as expectativas e o 
sucesso deverá ser mantido, 
graças ao esforço de sua equipe, 
que está procurando 
informações de qualidade para 
passar ao leitor. O Jornal é 
mensal, mas vale a pena 
conferir as notícias que 
abrangem áreas como Política, 
Economia e outras. 

Sala vazia 
A Sala de Imprensa da 

Câmara Municipal está um 
tanto vazia nos últimos dias. 
Parece que o interesse pelos 
assuntos tratados pelos 
vereadores não está tão 
grande assim por parte dos 
Jornalistas e Radialistas. Pelo 
menos não nesta semana, 
onde somente poucos colegas 
estiveram presentes aquela 
Casa. Isso no entanto, não 
significa que os 
acontecimentos do Legislativo 
Municipal estejam 
esquecidos. 

Pode ser apenas uma 
pequena pausa para tratar de 
questões, digamos, talvez 
mais atrativas para o momento, 
já que novidade mesmo, a 
Câmara não mostrou foi 
nenhuma nestes dias. Contudo, 
é bom estarmos atentos para os 
fatos ligados a este Poder, já que 

somos os responsáveis em 
passar as informações para a 
população. 

Em alta 
O Repórter João Batista 

da Difusora está num ótimo 
momento profissional. O 
espaço que esse rapaz 
adquiriu em tão pouco tempo 
de profissão é de dar inveja 
para qualquer um. O João 
Batista é sem nenhuma 
dúvida um dos melhores 
repórteres da nossa cidade 
e mostra muita competência 
no trabalho que desenvolve 
no Aqui Agora. Dinâmico e 
ágil, esse menino vai longe 
com suas boas matérias. 
Vale lembrar que o João 
Batista já passou aqui pefa 
Capital e deixou saudades. É 
assim que se faz! 

T 
Aries li 

Gêmeos 

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

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

DO TIBETE - PROF0 ZEN 

Leão 

Touro 

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

Libra 

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

Sagitário 

Câncer 

Sua caj «cidade de trabalho 
está sendo reforçada por Plutão, 
que ajuda você a iterseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

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

rfl) 
Virgem 

iri 

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

Escorpião Capricórnio 

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

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

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

Aquário 
yVVN 

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

PÓ Peixes 

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

Canal 
4 

TV 

CRC 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22: >0 ("iiic si H 

00:30 Jornal da Noite 

5 

TV 

Capital 

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

Rádio CapHal. 

A sua onda no ar.. 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppel Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
0t);(M) Jò Soares Onze e Meia 
01 • 13 tornai do SBT 
01:5,0 Perfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:,55 Na Rola do C rime 
20:05 Jornal da Manchete 

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

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

em Evidência 

Ademir Sousa 

Financiando madeireiros 

Obteivaçào de técnicos que atuam em área: as empresas madeireiros que eream 

consideradas as mais predadoras nos 'Estados do 'Maranhão e Eará, agora, atuam no 

Acre onde cresceu o índice de d esa momento. Aos madeireiros ma d bem intencionados 

e bem preparados, u ma boa noticia: pela primeira vez o 'BMpS está disposto a 

financiar manejos florestais. A inclusão neste setor na estratégia do Banco 

aconteceu em outubro. O empresário do ramo que achar-se preparado tecnicamente 

pode mandar seu projeto que o 'B9\[fpS receberá com maior boa vontade. 

Sorvete 

A vice-prej:efag doiJuhgOfMA, Luzivete 'Boteífio, saboreava um deCicioso sorvete na 

Blocos de 9\[eve com um grupo de amigas, abem do cardápio variado de sorvetes na 

pauta a conversa era em torno de sua candidatura para as próximas ebeições de 1398 

como deputada estaduab. 

Zoopm/Forum 

A boutique Minas Brasil vai incrementar mais ainda seu estoque para o finai de 

ano. E já esta no ar a promoção dos jeans mais famosos do Brasil: Zoomp e Ifórum, 

.r pelo preço de 69,00 a vista. 

Viagem 

A primeira-dama do município ^sane Sampaio está viajando para São Luís, onde 

participa do encontro das primeiras-damas municipais de todo o Maranhão, em sua 

companhia a sua secretária B lã via Barros. 

■ Visita 

Ontem znsitei a Câmara dos Vereadores, onde fui cortezmente recebido pebo 

presidente daquela casa Sidney f igueredo e constatei o brilhante trabalho que o 

mesmo desenvolve juntamente com os demais vereadores, inclusive todos 

preocupados em agilizar os projetos para melhoramento de Açailândia. 

Novidades 

As empresárias Luciana e Suzana Carvalho estão com sua maravilhosa loja 

BCíRfRpBlcheia de novidades do evço Ejo/BM/SB, mais a maraca Alphoria e sua 

marca de peso. Vá e confira. 

Jane 

Vasconcelos 

e francisca 

deles em 

recente 

evento 

social 

'ÍÊpE- 

 v.v 

P. 

Cjilda Medeiros, Vanderíéia de Barros, Braneísca 

Carvalho, Bete Macedo e Meide 'Vdeía 
' 1 

A 

Ü^uSens Varra, presidente da Sd.A., este colunista eSidney 

d igueredo, presidente da Câmara Svlunicipal 

De Realce 

* Caladinfio, sem dizer nada aos amigos, aniversariou nesta terça-feira, 

dia 04, o empresário Bartolomeu de Barros... 

* Circulando sempre bela pela cidade em companhia dos filhos da bela 

senhora Ivete Qusmão... 

* Quem atuía feliz da vida e a cabeleireira Ufeide Vilela, tudo porque 

conseguiu fisgar o conceituado pecuarista de nossa região. Quem será o 

felizardo da bela?... 

* domando todas as providências para o sucesso do III batizado do 

grupo de capoeira lAbada Capoeira de Açailâtuíia, que acontecerá nos 

dias 29 e 30às 17hOO nopa 'tio do Zeppellin. Brestigie... 

* Uma locomotiva senhora de nossa sociedade acaba de separar-se do 

seu esposo. A mesma já circula de novo amor pela citq... 

* Acontece dia 09 no Qinásio do colégio frei Cézar o primeiro Congres- 

so da União dos EstudantesSecundaristas dc 'Açailândia... 

* drês minutos de leitura e amanhã eu volto. 
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apresentação: 

LJ\z 

Pela Rádio 

Capital AM 
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CuiVipA(ÍRF. 

Programa: Brasil Sertanejo 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

O o usai amÍ0O/, Pedro Jvo e ÊuridirvKa já se enconfra 

eiA+re nós depois de uma longa femporada no ex+erior. 

(D casal adorou o (Sanadáy e lá a elegan+íssiina 
/ 

(Surídice |e2 suas coinpras de |inal de ano. c já 

prometeu ainda esta semana reunir amigos para contar 

as belezas da viagem. Desejamos boas vindas ao 

casal. 

SatÕa de Meça 

(Puem aguarda as amigas no seu salão cie beleea e a 

amiga (Sida^ gue acreditando no sucesso do 

ÓTmperatriz: Parl< Hotel inaugura esta semana seu 

salão,naquelas dependências, e aguarda a presença 

das amigas que coita certeza irão prestigiá-la. 

'TKudattdo- de idade 

Quem mudou de idade neste |inal de semana |oi o 

medico bioquímico Prancisco yXraãjo, que tambeiiA 

aproveitou a data para comemorar ao lado cios amigos 

com um jantar no restaurante cia People em companKia 

cia bela esposa Qvdecy, que tainbem comemorou seu 

aniversário. Parabéns ao casal amigo e |elfcidacles 

pela grancle clata. 

j/\s e-Ie-gan-tís-si-mas damas Qraciete Ha lane- P ei- 

Bambine) e y\ngela (Seda Pura), em evento social 

recente jaram cliçadas pela colunista. 
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O uinteto bastante bonito |ormado pelas 

senhoras arlene, Pony, Posenda, 

estonteantes 

AJi ia e i \j ma 

f 
/hUeta 

a artista plástica Zelia yV\ereb com muitas novidades. 

jAinda esta semana estará renovando sua exposição 

com belíssimas tela que voce poderá presentear a 

pessoa amacla ou amigos neste natal. y\ coleção esta 

exposta na residência de Zelia que |ica localizada no 

Parque da Lagoa. 

t ^íajartda 

m 

m 

r 

1 

\ '• v/.v; 

; 

amiga Peba já está cie malas prontas para viajar 

ao sul cio País, onde irá buscar as ultimas novidades 

cie |inal de ano. Som certeza a amiga estara voltancfo 

na semana seguinte com o que Ká de mais belo. (S só 

ir lá e conjerir o bom gosto. 

% 
«| II :: 

Casal bastante simpático Pubens e Lí, que ja esta 

programando uma viagem pela C-uropa, onde ira 

curtir uma segunda lua de mel 

CJÓD '.Ti; :Í3 
Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes) 

-JMZ W 723-3394 

ámÊSk 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Cancelado 
O amistoso entre 

Seleção da Cameleira e 
Marília Futebol Clube 
poderá ser cancelado 
ainda hoje pela diretoria 
da Ajuventus. O time do 
técnico Nonato Calção 
está ameaçado em perder 
o título de campeão 97 
para o Marília Futebol 
Clube. De acordo com as 
notícias vinculadas nos 
programas esportivos 
local, o diretor da 
Ajuventus viaja no 
próximo domingo (09) 
para São Luís, onde deverá 
apresentar a defesa no 
Tribunal de Justiça 
Desportiva da Federação 
Maranhense de Futebol. 

Isnard 
O treinador da Seleção 

de João Lisboa deverá ser 
comunicado sobre o 
assunto ainda hoje. Para o 
técnico a melhor maneira 
de manter o elenco com 
ritmo de jogo seria o 
amistoso diante do 
campeão Imperatrizense 
desta temporada. 

7 de setembro 
Recentemente o 

repórter Josevan Marques 
mostrou no programa 
Cidade Alerta as péssimas 
condições dos bairros 
periféricos. No Parque 
Alvorada II- por exemplo, 
a rua 7 de setembro, esta 
intrafégavel. Com a 
chegada do inverno, 
detritos e a água 
impossada tomaram conta 
de um trecho da rua 
impedindo a passagem dos 

Francisco do Valle 

moradores. O pior é que 
diante desta situação 
aumenta o risco da dengue e 
outras. 

Taxista 
Mais um taxista foi 

encontrado morto. Dos três 
assassinados nos últimos 
meses a Polícia descobriu 
apenas o autor do crime 
ocorrido contra o taxista 
Vicente França. A família do 
taxista Raimundo Fernandes 
que também fora morto por 
assaltantes vem cobrando 
com freqüência a elucidação 
do caso. 

Davi 
O deputado Davi Alves 

Silva, mais uma vez tem seu 
nome envolvido em 
maracutaia. Em um 
programa da Rede Globo, 
Davi continuou usando a 
mesma tese das vezes 
anteriores, ou seja, "querem 
me destruir politicamente" 

Expectativa 
A população de João 

Lisboa, Imperatriz e todos os 
municípios da região 
tocantina em condições de 
receber novas linhas 
telefônicas estão 
aguardando com muita 
expectativa a execução do 
novo projeto do Ministro das 
Telecomunicações Sérgio 
Motta. De acordo com o 
Ministro o País em poucos 
anos deverá esta totalmente 
interligado. 

Mané Garrincha 
A Praça Mané Garrincha 

vem recebendo um grande 
número de pessoas nos 

finais de semana. As praças 
esportivas colocadas a 
disposição da população vem 
superlotando. A medida de 
acordo com o secretário da 
Sedei Valdecir Ferreira vem 
sendo bastante aplaudida 
pelos estudantes. 

Banda 
Nova 

A Banda Nova que esta 
divulgando o seu novo 
trabalho, esta confirmada 
para abertura oficial do 
FABER 97, que acontece no 
próximo dia 28 de novembro. 
A Banda Nova é considerada 
uma das melhores do norte 
e nordeste do País. 

Mel 
com Terra 

No dia 29, o BIC receberá 
o melhor do forró. A Banda 
Mel Com Terra, também 
confirmou presença no 
maior evento musical da 
região tocantina, o "Faber". 
Para encerrar os três dias do 
melhor da nossa cultura 
teremos a Banda Magnus e 
o melhor do Reggae. 
Imperdível. 

Roberto 
Villar 

O cantor e compositor 
Roberto Villar deverá vir a 
Imperatriz ainda este ano. 

A afirmação é do 
empresário do melhor 
cantor brega da atualidade, 
jornalista Demerval 
Moreno. 

Devido as gravações do 
seu novo CD, Villar deverá 
matar a saudade dos 
"papudinhos" somente em 
dezembro. 

Deu na Imprensa 

O senador Ronaldo Cunha Lima 

(PMDB-PB) recebeu delegação 

de parlamentares da Guiné- 

Bissau, tendo à frente o vice- 

presidente da Assembléia 

Nacional Popular, Salvador Tchongo. Deu no 

Jornal do Senado. 

íx!: 

Wilhan Marinho assina ficha de filiação do PMDB 
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Eu era feliz e não sabia... 

Tu era feliz e não sabia. 

Nos éramos felizes e não sabia-mos. 

Técnica em computação pelo telefone... 

É só ligar 723 2581... 

Norte Informática. Frederico Luiz. 

Só não faz milagre. 

Os vírus estão atacando normalmente. 
r 
E o vírus...Ypioca. 

Alô Cristina, ou alô Roberto Oliveira? 

Alô Leyde! 

Um corte de cabelo não é tão simples como eu pensava! 

Que o diga a Formiga "atômica". 

O PTB vem com força total. 

Valmir e Otair. Não é uma dupla sertaneja... 

Mas poderá fazer muito sucesso. 

Raimundo Primeiro, o "Primeiro" vai de Comunic... 

Comunicando. Lá e Cá. Este é féra. 

Um abraço ao companheiro Edmilson Sanches. 

Imperatriz, é Faber 97... 

Dia 28 - Banda Nova. 

Direto de Belém. 

i 

u muro 

poderá cair! Ja estou 

descendo. 

0 9 
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Ot FantaiH minlut 

MarímiM 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Chunasqueino 

Vaqueiro 

.é . 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 

Análises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopaíoiogia. Dosagens Hormonais, Teste cie 

Paternir^ie -DNS, .Análise de Água, Análise de Alimentos. AnáílccsToxicológica^ 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CEF voIta a assínar 

NOVAS CARTAS pARA 

CONTRATOS ÍlV10bÍLÍÁRÍ0S 

A Caixa Econômica Federal voltou ontem a promover a 
assinatura de novos contratos imobiliários. A medida de 
suspensão, anunciada na última terça-feira pelo presidente da 
CEF, Sérgio Cutolo, visou sobretudo, "resguardar o interesse 
dos mutuários por causa da elevação das taxas de juros". 

AuriLene 

Registro especial boje para o aniversário da jovem e bonita 
Aurilene de Jesus Sousae Silva, filha do correligionário (PMDB) 
e amigo, Bernardino Barbosa, e de dona Jesus Barbosa e Silva. 

Bonita, inteligente e sobretudo muito querida por iodos, a 
aniversariante é funcionária do INSS, onde se destaca por sua 
competência na função que exerce. 

Vale o registro com o nosso tim-tim. 

Remi na cícIacIe 

Para participar, a convite do prefeito fldon Marques de Sousa, 
do seminário "Imperatriz e seus novos servidores", marcado 
para as 18hs de hoje no Ginásio de Esporte da Sedei, chega 

go mais a Imperatriz, o ex-deputado e presidente em exercício 
A,o PMDB estadual. Remi Ribeiro. 

Remi Ribeiro aproveita sua estada na cidade para renovar 
contatos com amigos e correligionários. Ele é candidato a 
deputado estadual nas eleições de 98. 

AçÃo catóIíca 

Comemora-se hoje (e não ontem), o Dia da Ação Católica. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. CarlosTadeu (721-8921). 

Qliína (547) 

16, 25, 27, 33, 74. 

ALT 
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CD L/BANCO REAL FIRMAM CONVÊNIO - Tendo á 
sua direita o presdidente da CDL, Osvaldo Marinho, 
o gerente da agência local do Banco Real, Eduardo 
Shimada, expõe para os presentes, os objetivos e as 
vantagens do selamento contratatual firmado entre 
as duas instituições naquela noite de 31/10 no 
auditório da ACII. Pelo convênio firmado, o Banco 
Real passa a trocar cheques pré-datados e a fazer 
adiantamentos de vendas realizadas através de 
cartões de crédito Visa, beneficiando com juros 
abaixo do mercado, os lojistas. Duarante o coquetel, 
foi também oficializada a implantação dos Sistema 
On Line para consultas ao SPC e feito o lançamento 
da Campanha de Natal da CDL. Além de Osvaldo 
Marinho (CDL) e Eduardo Shimada (Real), fizeram 
parte da mesa: Vilson Maia (ACII e Sindicato do 
Comércio Varejista); Otair Moreira (vereador) e Vilson 
Araújos dos Santos (Timhira). Vale o registro. 

Mercodo- 

Financeíro- 

PoupANÇA 

Hoje   .....1,16% 

Amanhã     1,17% 

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

UFír (FecIeraI) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97  R$ 09,11 

UFr (EstacíuaI) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FecIeraI) 

Novembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,16 

* Turismo RS 1,12 

* Comercial  RS 1,10 

Cotações de 06.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 06.11.97 

RS   11,30 

SaLárío Mínímo 

Novembro/97 R$. 120,00 

SaLárío FamíLía 

Outubro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: UVRARiA 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. 

Humor 

A mulher sensualíssima 

senta-se à beira da cama, ao 

lado do parceiro, que, num 

sono profundo, ronca. Põe a 

cabeça entre as mãos e 

maldiz: 

- Ai! Isto unca me aconteceu 

antes! 

(Playboy/jul/96) 

Aniversaríantes 

ACII 

Se você está naiversariando hoje receba 

os parabéns da ACII e do FEITO À MÃO 
RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, 
marmiíex e aquela saborosa feijoada aos 
sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina com 

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

Surcíez 

Iniciada ontem, sob a coordenação do Dr. Ubirajara Pereira 
Filho, a I Semana de Prevenção a Surdez. De caráter educativo 
e preventivo, a campanha está sendo realizada no Shopping 
Timbira, contando com a participação de otorrinolaringologista 
e fonaudiólogas de Imperatriz e região, devendo ser encerrada 
amanhã, 8. 

Em nível nacional, a I Semana de Prevenção à Surdez será 
realizada nos dias 10,11 e 12 deste mês com a instalação de 200 
postos de atendimento em todo o País. 

SuperSema (142) 

l9 Faixa: 01, 07, 09, 15, 17, 24. 
2- Faixa: 02, 03, 11, 18, 24, 33. 

AsSEMblÉÍA dA CoopERTRÍM 

Sob a presidência de João Ricardo (Joàozito) Neto, acontece 
logo mais a partir das 09hs., importante assembléia da 
Cooperativa de Trabalho de Imperatriz, ali na rua Piaui, 230 - 
bairro Juçara Clube. 

Os sócios fundadores vão apreciar e deliberar sobre os 
seguintes itens da pauta do dia: 

a) Admissão de cooperados; 
b) Deliberação de pagamento de cota sobre salário, entre 

outras questões surgidas no momento. 
Vale o comparecimento de todos. 
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NO COMENDO - O Ten. Cel. Miguel Daladier Barros 
acaba de assumir o comando do 509 BIS, no lugar do 
Ten. Cel. Diógenes Dantas Filho, que esta viajando em 
missão especial do Exército. Além de Ten. Cel., Daladier 
Barros é bacharel em Direito, professor universitário e 
detentor de vários cursos no Exército, entre os quais o 
de "Guerra na Selva ". A escolinha do Marwel deseja 
sucesso ao "nosso segundo diretor". Na foto, Daladier 
recebe cumprimentos de Moreira Silva. 

Certificado da 

University of London 

O seu inglês reconhecido 

no mundo inteiro 

Inscrições até 09/11/97 no Yázigi 

CURSO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES - ULEAC 

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DO BRASIL PARA OBETR O 
CERTIFICADO DE INGLÊS QUE É RECONHECIDO POR 
CONSULADOS, EMPRESAS MULTINACIONAIS, 
UNIVERSIDADES EESCOLAS DO MUNDO INTEIRO. 

O YÁZIGI DE IMPERATRIZ PROMOVE CURSO PARA 
PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DA 
UNIVERSIDADE DE LONDRES, SENDO A ÚNICA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO BRASIL CREDENCIADA A 
APLICAR O EXAME DE PROFICIÊNCIA 

O CERTIFICADO É INDISPENSÁVEL PARA ESTÁGIOS, 
BOUSAS DE ESTUDO, EMPREGOS, CURSOS DE 
GRADl IAÇÁONO EXTERIOR. 

- Cl JRSO DE 06 MESES COM MATERIAL GRÁTIS 
- AUI AS DE 90 MINI T( )S ÀS SEGl INDA-FEIRAS 
-1IORÁRIO DE 12:00 ÀS 13:30 HS 
-INÍCIO EM 10/11/97 
-VALOR DE 402,00 DIVIDIDOS EM 6 PARCELAS DE R$ 

67.00. 

Materiais para 
/y / /isTh JSl escritório, escolar, ^ 
iAMlÁA/lAÁÂy bobjnas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 f 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

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

I raboralorias e Alendinientó á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Evangélicos terão rádio comunitária 

Igreja evangélica luta em oração por concessão de uma emissora 100% evangélica 

A Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus de 
Imperatriz sempre esteve 
envolvida com Missões e como 
de costume, continua 
investindo mais ainda. Com um 
novo projeto em mãos, que é o 
de adquirir uma emissora de 
rádio, o Pastor da maior Igreja 
evangélica da região Tocantina, 
Raul Cavalcante, disse que em 
breve, a cidade de Imperatriz 
terá uma estação de rádio 
totalmente evangélica. 

O Pastor Raul Cavalcante, 
disse que em muitas cidades já 
existe esse tipo de trabalho, e 
que a cidade de Imperatriz por 
ser uma das maiores cidades 
do Estado do Maranhão, não 
poderia ficar para trás. Ele 
acrescentou ainda que uma 
rádio 100% evangélica é 
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Hhclio incentivará missões evangélicas 

essencial para a população 
imperatrizense, haja visto, que 
grande parte dos moradores 
de Imperatriz, por incrível que 
pareça, são evangélicos. 
Acrescentou ainda, que o maior 
objetivo da igreja, é de divulgar 
a mensagem salvadora de 
nosso Senhor Jesus Cristo e 
assim ganhar Almas para o seu 
Reino. 

Indagado a respeito, o 
Pastor Raul Cavalcante, disse 
que já até recebeu propostas 
de vendas de alguns 
proprietários de emissoras de 
rádios locais, só que por 
pedirem uma quantia muita 
exagerada ainda não foi 
possível fechar negócio, mais 
que aguarda uma nova 
proposta. 

No ano passado, na tentativa 

de vender sua emissora, o 
radialista Moacir Spósito, 
chamou o Pastor Raul 
Cavalcante em seu escritório e 
lhe ofereceu a Rádio 
Imperatriz AM, por um preço 
muito alto, R$ 1.000.000 (Um 
Milhão de reais ) Raul 
Cavalcante, por sua vez, 
recusou a sua proposta. 

Muita gente aprova a idéia 
do Pastor Raul Cavalcante e 
acha que realmente Imperatriz 
merece uma bênção tão grande 
assim. 

O Pastor da Igreja 
Evangélica Assembléia de 
Deus, Raul Cavalcante não 
declarou quando a rádio entrará 
em funcionamento, mas disse 
que não demorará muito e logo 
estará emitindo suas ondas de 
paz aos Imperatrizenses. 

Crimes de trânsito podem 

ser julgados pelo júri 

A partir do dia 12 serão iniciadas duas ações contra motoristas que provocaram a morte 

de pessoas pordirigirem embriagados 

Dia L2 de Novembro, às 15 e 
às 16 horas, no Fórum Henrique 
De La Roque, serão iniciadas 
duas ações penais propostas itelo 
Ministério Público Estadual 
contra motoristas que 
provocaram a morte de pessoas 
em delitos de trânsito por 
dirigirem embriagados. Podem 
ser os primeiros casos de 
julgamento de motoristas 
envolvidos em morte nas 
estradas pelo tribunal do Júri 
popular, privativo dos crimes 
dolosos contra a vida, isto é, 
aqueles em que o autor quis o 
resultado ou assumiu o risco de 
produzi-lo. 

As estatísticas de acidentes 
fatais envolvendo motoristas 
embriagados crescem a cada 

ano, provocando revolta da 
sociedade, que se sente 
desprotegida, e gerando o 
endurecimento das soluções 
apontadas, como a adoção do 
novo Código Nacional de 
Trânsito, recentemente 
aprovado pelo Congresso 
Nacional. Seguindo essa 
tendência, os tribunais lêm 
admitido a condenação de 
motoristas envolvidos em 
eventos fatais de trânsito, pelo 
Tribunal do Júri Popular, em 
casos de comprovada 
embriaguês ou de participação 
em "pegas" e "rachas". A 
diferença entre o julgamento do 
delito fatal de trânsito pelo 
Tribunal Popular e aquele 
proferido pelo Juiz único é que o 

Juizo coletivo tem poder de 
condenar o infrator a penas 
maiores, de seis a vinte anos de 
reclusão, enquanto que o 
julgamento de competência do 
magistrado único pode decidir 
com bases em apenas de um a 
três anos de detenção, conforme 
o Dr. Luiz Muniz Rocha Filho, 
promotor de Justiça da T1 

Promoloria Criminal. 
Acrescentou o Promotor que 

já há em fase de pronuncia um 
caso anterior de homicídio 
provocado por motorista 
embriagado, em ação também 
movida pelo Ministério Público, 
que pode inaugurar, em 
Imperatriz, os julgamentos, pela 
sociedade dos autores dessa 
espécie de delitos. 

- ■: 
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Motoristas que cometeram delitos no trânsito podem ser julgados no Fórum Local 

U COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PE1A 
SERRA PE1ADA-PARÁ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

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

Esclarece, ainda, que : 

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

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

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

4 - Os boatos e rumores existentes, em desacordo com esta nota de 
esclarecimento, não passam de desespero e desonestidade de alguns poucos 
derrotados. 

SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA 
Presidente da COOMIGASP 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 

ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 
ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Miíhometn, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayão 
Imperatriz- Maranhão 

Aceitamos 
encomendas 

é nci Ccipilol o 

mim 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

«Cólera - Renílson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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"ciT. Cultural 
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esportiva 

Neste domingo o 

Escola Costa e Silva 

responde sobre 

Queimadas e Colégio 

Leôncio Pires Dourado 

sobre o Trânsito de 

Show de 

Calouros 

mperatriz 

APRESENTA 

FRANCISCO Al 

ELIEME FRA 
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CIDADE 
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o RAÍO'X do IVIUNdo do CRÍIVIE COMANdAdo 

deLo JornaLísta 

D 

Nesta 2o segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL.J 

APA 

Em 98 vamos dar 

c>3 valor a nossa gente 
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Ajuventus recebe faixas 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Seleção de 
João Lisboa 

Treinador Isnar 
Antônio realizará logo 
mais as 16 horas no 
estádio Cafeteirão em João 
Lisboa, o coletivo apronto 
visando o jogo amistoso 
com o Ajuevntus amanhã á 
tarde. 

Isnard pretende colocar 
em campo o mesmo time 
que enfrentou 
Tocantinópolis. Ele 
colocou que o lime do 
Ajuventus tem bons 
jogadores, é o campeão de 
Imperatriz, por isto 
merece respeito, mas que 
a Seleção vai entrar para 
vçjicer o jogo. 

do campeonato brasileiro da 
terceira divisão. O Timenã< 
pensa em outra resultado a 
não ser vitória. 

O jogo com o Sampaio 
será no estádio José Lancha 
Filho em Franca SP , as 17 
horas de domingo horário de 
verão. 

Duílio 
Recuperado de uma 

contusão. O Veterano 
jogador voltou em grande 
estilo ao tinte de João 
Lisboa no jogo com 
Tocantinópolis, inclusive 
fazendo gol. 

O jogador está sendo 
pretendido pela diretoria 
do Cavalo de Aço para as 
disputas do campeonato 
maranhense. O Xerife 
ainda é um dos melhores 
jogadores na posição em 
nossa região. 

Sampaio 
O técnico Pinho colocou 

em campo a melhor 
formação. Mas os jogadores- 
não corresponderam 
segundo informações eles 
deixaram o gás para o jogc 
de domingo em São Paulo 
com o time da Francana. 

O Sampaio conseguiu as 
passagens áreas junto 
governadora Roseana 
Sarney que ajudará o time nc 
quadrangular final do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão. 

Francana 
Terceira melhor equipe 

Moto 
Time conseguiu vencer 

pela segunda vez o Sampaic 
Corrêa pelo mesmo placar Ix 
0, na melhor de quatro 
pontos. 

O Jogo de quarta feira 5 
foi bastante disputado, mas c 
Papão venceu e tem junto ao 
Imperatriz, um ponto d 
bonificação para as disputa 
dos jogos finais d 
campeonato maranhense de 
futebol. 

Imperatriz 

24 Horas 

ÜE SEGUNDA 

Á SEX TA 

Das 12h00 

ás 13:00 

Apresentação: (ClltUTr JfarLtS 

Campeão imperatrizense vai a João Lisboa neste sábado 

O Ajuventus recebe as 
faixas de campeão amanhã á 
tarde na Cidade de João 
Lisboa, quando estará 
enfrentando o selecionado 
local. 

O diretor do time ,Mauro 
disse que não está preocupado 
com o recurso impetrado pelo 
time do Marília junto a Liga 
Imperatrizense de Futebol. 
Ele colocou que o seu time está 
tranqüilo e que irá para João 
Lisboa receber as faixas de 
campeão. 

Os jogadores também estão 
todos conscientes que o título 
não escapará e ainda vibram 
com a conquista do bi 
campeonato e estão motivados 
para o jogo que irá acontecer 
em João Lisboa. 

O técnico Nonato Calção 
deverá promover algumas 
modificações em relação ao 
time que conquistou o título do 
campeonato de 97 no estádio 
Municipal, quando venceu o 
Marília nas cobranças de 
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penalidades. 
Valdo, Tatá, Batata e Biro 

Biro também atuam na 
Seleção de João Lisboa e 
dificilmente o treinador Isnard 
Antonio irá libera-los. 

A diretoria do Ajuventus 
está confiante em um jogo 

Ajuventus joga na Cameleira 

tranqüilo pois o seu time irá 
apenas participar de uma festa 
que está sendo organizada 
para a entrega das faixas.Mas 
se depender da vontade do 
técnico Nonato Calção o time 
vai com garra e determinação 
e irá mostrar dentro de campo, 

o porque conseguiu o título de 
97.A diretoria não quis 
adiantar nada sobre o recurso 
do Marília e se mostra 
confiante que os jogadores 
Tatá, Valdo e Batata realmente 
tinham condições de jogo na 
decisão. 

Cavalo de Aço: hoje é o dia "D 

Diretoria ainda não definiu participação do time 

A diretoria do Cavalo de 
Aço ainda não definiu a 
participação do time no 
quadrangular final do 
campeonato maranhense de 
futebol edição de 97. 

A Federação Maranhense 
de Futebol ( FMF ), deu o 
prazo até hoje sexta feira 7 de 
novembro para os times fazer 
inscrições de seus jogadores 
visando o campeonato. O 
Time que não fizer inscrições 
estará automaticamente fora 
das disputas da competição. 

O diretor Raimundo 
Nonato disse á reportagem na 
tarde de quarta feira 5, que o 
empresário Sebastião Regis 
colocou a disposição do time 
Ri? 8 Mil , em duas parcelas. 
A Primeira seria entregue no 
dia 20/10 e a segunda em 20/ 
12. O Empresário segundo 
Raimundo Nonato, disse que, 
se a diretoria precisar de 
verba de imediato, ele pode 
antecipar a sua contribuição. 

m 
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Cavalo de Aço indefinido 

Com isto o Imperatriz no quadrangular final do 
pode fazer as inscrições dos campeonato maranhense 
jogadores por todo o dia de deste ano. 
hoje e garantir a participação O diretor de futebol 

Wiliam Marinho que esteve 
reunido com alguns cronistas 
para pedir apoio ao prefeito 
de Imperatriz, Ildon Marques 
de Sousa, afirmou que está 
mantendo vários contatos 
com jogadores para a 
formação do elenco do time 
Alvi-Rubro. Marinho disse 
ainda que o time será feito á 
base de cooperativa, 
seguindo o exemplo do 
Tocantins que participou do 
campeonato deste ano e de 
outros times espalhados-^elo 
Brasil. ) 

A diretoria do Cavalo de 
Aço, vai pedir o adiamento do 
jogo com o Moto Clube de 
15 para o dia 19 de novembro, 
alegando que o Cavalo de Aço 
ainda está em formação. ^ 

O Imperatriz realiza" o 
primeiro jogo do 
quadrangular jogando em 
seus domínios, ou seja com o 
apoio de sua torcida no 
estádio municipal. 

Moto Clube ganha ponto de bonificação 

Sampaio perde um segundo jogo na melhor de quatro pontos 

O Moto Clube venceu o 
Sampaio na quarta feira 5, no 
segundo jogo da melhor de 
quatro pontos disputando um 
ponto de bonificação para o 
quadrangular final do 
campeonato maranhense 
deste ano. 

No primeiro jogo enlre 
ambos. O Moto venceu pelo 
placar 1 x 0 e estava jogando 
por um simples empate na 
quarta feira para conseguir o 
seu objetivo. Para o Sampaio 

somente a vitória interessava 
para provocar uma terceira 
partida. 

O jogo foi bastante 
disputado. Os dois mantendo 
dentro de campo a tradicional 
rivalidade, jogando com 
cautela no erro do adversário, 
não apresentando um bom 
futebol, para os poucos 
torcedores que 
compareceram nas 
arquibancadas do estádio 
Castelão. 

O Sampaio Corrêa, 
segundo informações da 
crônica esportiva da Capital, 
não levou muito a sério o jogo 
com o Moto. Alguns 
afirmaram que o time da 
Bolívia só pensa no jogo com 
a Francana válido pelo 
quadrangular final do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão.No final do 
jogo, o presidente. José 
Raimundo Rodrigues, 
desabafou e disse quê o Moto 

mostrou ao Sampaio, 
vencendo os dois jogos pelo 
mesmo placar ou seja 1 x 0. 
que tem futebol e é melhor 
que os adversários que a 
Bolívia venceu no campeonato 
brasileiro.Apesar da vitória, o 
presidente. reclamou 
barbaridades do árbitro Rui 
Fra/.<. > que dirigiu o jogo. 

O M Ro joga aqui na Terra 
do Frei, no próximo dia 15 de 
novembro abrindo a Copa 
Mirante de Futebol. 

Jornal Capital 721 
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Camisa Flamengo 
RS 65,50(7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 
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RS19,60(7 vista ou 
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% 
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INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 08/11 /97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas de Imperatriz. 
Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de nao vender no 
atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
Internet: http:// www.liliani.com.br 
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Taxista é morto com 

um tiro de pistola 

Polícia Civil inicia as investigações de mais um crime cometido contra taxista 

Antonio Paulo da Silva, 
maranhense, !52 anos de idade, 
solteiro, residente na Rua 
Paraíba - entre Monte Castelo 
eTamandaré foi morto com um 
tiro na cabeça por elementos 
não identificados pela Polícia. 

De acordoVom as primeiras 
investigações da Polícia Civil, 
através do perito Mário 
Amorim. o crime deve ter 
ocorrido entre 9h()() e lOhOO 

horas. O corpo do taxista foi 
encontrado dentro do veículo 
por um motorista que trafegava 
pela estrada que dá acesso ao 
Túnel (local que reúne 
banhistas aos finais de semana) 
no povoado do Bananal. 

De acordo com 
testemunhas, Antonio Paulo da 
Silva, passou pelo povoado 
conduzindo dois elementos 
estranhos. Antes da morte. 

segundo a Polícia, ouve uma 
luta corporal entre a vítima e os 
dois elementos. 

O tiro disparado pelos 
elementos acertou a parte 
frontal da cabeça da vítima que 
caiu entre os bancos do veículo, 
tendo morte no local. De 
acordo com as informações 
fornecidas pela Polícia os 
matadores, não levaram nada 
dos taxistas, ti que leva a crer 

que deve ler sido um crimç de 
vingança. 

O perito Mário Amorim 
informou a reportagem do 
Jornal Capital, que foram 
encontrados no local do crime 
quatro cápsulas de pistola 7.(1.). 
Dos quatro disparos apenas um 
acertou o motorista. O carro e 
a vítima foram abandonados as 
proximidades do Túnel no 
Setor Agrícola. 

Carro "Macabro" faz 

mais uma vítima 

Paulo estava trabalhando no veículo táxis a cerca de quatro dias 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

O veículo "macabro" 
Santana (táxis) placas HOO 
4586 - Imperatriz de 
propriedade do taxista 
Vicente França, assassinado 
em 25 de setembro pelo 
menor J.M.J., de 17 anos de 
idade, foi localizado pela 
Polícia em Açailândia em 
poder de um amigo do 
acusado. 

Conduzido para Imperatriz, 
o veículo ficou cerca de 30 
dias no pátio da Delegacia 
Regional, a espera de peritos 
capacitados que segundo o 
delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu, irão vir de São 
Luís para fazer uma perícia 
minuciosa. 

Com algumas letras 
atrasadas pelo fato do veículo 
ser financiado, a família 
cobrava da Polu ía uma ação 
mais rápida até (pie o caso 
chegou a imprensa. Após 
várias denúncias o veículo foi 
entregue a viúva Joaninha que 
juntamente com o irmão de 
Vicente França resolveram 
colocar o veículo na praça 

novamente. 
No último domingo dia 

(02) feriado de finados, por 
volta das 16h()0 horas, o 
motorista Antonio Paulo da 
Silva, 32 anos de idade, foi 
convidado para trabalhar no 
veículo. Foram quatro dias de 
trabalho e mais uma morte. 

Segundo o irmão de 
Vicente França, de nome não 

levantado pela reportagem, na 
manhã de ontem ele teria 
resolvido retirar o veículo de 
circulação. 

Antonio Paulo, foi 
chamado até a residência da 
viúva onde acertaram as 
contas e em seguida pediu que 
o motorista levasse o veículo 
até ao Posto de lavagem para 
que fosse feito uma lavagem 

completa e em seguida 
retornasse com o veículo. 

A família supõe que ao sair 
da residência por volta das 
8h()0 horas, o taxista teria 
pego os elementos que em 
seguida vinheram lhe 
assassinar. O veículo 
"macabro" foi entregue ainda 
ontem para a família que já 
admite vende-lo. 

Perda 
de documentos 

Marcelino Araújo dos 
Reis, maranhense, solteiro, 
residente no bairro vila 
Lobão comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais, seu título de 
eleitor. 

Fato ocorrido na tarde 
da última quarta leira. 

Furto 
de documentos 

Fliana de Souza Salgado, 
baiana, casada, 
comerciante, residente no 
setor Mercadinho 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram de 
dentro do seu veículo Gol, 
uma pasta contendo vários 
documentos pessoais. 
Segundo a comunicante o 
falo ocorreu por volta das 
13h()() desta última terça- 
feira 
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Perda 
de documentos III 

Josué dos Santos 
Miranda. natural de 
Pinheiro, solteiro, ajudante 
de pedreiro, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. Fato ocorrido na 
quando o queixoso 
trafegava pelo bairro Vila 
Nova na tarde desta última 
quarta-feira. 

Perda 
de documentos IV 

Vicente de Jesus 
Mendes, maranhense, 
casado, residente na rua 
São Paulo-Nova Imperatriz, 
esteve na Depot par a 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade 
C ivil, l ato ocorrido quando 
l rafegev a pelo t enl i o 

comercial de Imperatriz. 

Furto 
de bicicleta 

Jonacir Lopes de Souza, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente na 
rua Santa lereza 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Moútain Bick 
ano 96, cor cinza, ano 97. 
Pato ocorrido na tarde de 
ontem quando a refinada 
bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência 

Arrombamento 
Ilildete Sampaio Dias, 

ni ar a nh e n s e, casada, 
residente na Gonçalves 
Dias - bairro Juçara 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. 

Conforme a denúnch > 
larápios entraram pelo 
telhado. Fato ocorrido por 
volta das 19h()0 desta 
última terça-feira quando a 
comunicante se encontrava 
em seu trabalho. Do 
interior da casa os 
elementos levaram um 
aparelho de vídeo cassete 
e um ventilado amo, alem 
de vários" objetos de 
pequenos valores. 

Furto 
de bicicleta 

Marcos José da Silva 
Simões, maranhense, 
casado, - residentemo 
bairro da CaC i, 
comunicou que elementos 
desconhecidos levaram 
sua bicicleta Moutain Bick 
- cor braça, ano 96. Pato 
ocorrido quando a 
bicicleta estava em Irenle 
ao Supermercado 1 imbira 
na Dorgival Pinheiro de 
sou/a. 

O veículo Santana foi entregue na tarde de ontem para a Família 

Taxista estava marcado para morrer 

Polícia trabalha em cima de duas versões para desvendar o crime 

Até o fechamento desta 
edição a Polícia Civil de 
Imperatriz não tinha nenhuma 
pista dos elementos que 
assassinaram o taxista 
Antonio Paulo da Silva. No 
local do crime o perito Mário 
Amorim encontrou apenas 
dois bonés, e quatro cápsulas 
de balas, provavelmente de 
uma pistola 7, 65. 

O taxistas a cerca de seis 

meses foi atacado por dois 
passageiros desconhecidos 
que estavam sendo 
conduzidos para o bairro 
Cafeteira. A tentativa de 
homicídio ocorreu as 
proximidades da Coca-Cola. 
Os assaltantes tentaram levar 
o veículo, mas não 
conseguiram devido o mesmo 
esta com problema de partida. 

Paulo, havia sofrido um 

balaço nas costas e até então 
estava se recuperando. 
Segundo amigos do taxistas, 
ele sabia quem era os 
elementos que tentaram lhe 
assassinar e que segundo ele 
os elementos continuavam em 
Imperatriz. 

Um ex-patrão de Paulo 
disse a reportagem que ele 
teria afirmado que só iria fazer 
alguma coisa após sua 

recuperação total, pois ainda 
estava com um braço com 
pouco movimento. Após esta 
tentativa de homicídio Paulo 
se envolveu em uma confusão 
em bar na periferia de 
Imperatriz. O que mais chama 
a atenção da polícia é o local 
onde ele fora morto. No 
mesmo setor que também foi 
encontrado o corpo de 
Vicente França. 
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