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O M^rnadoimt Porto 
Alegro defendo hoje a 
tiderança isolatla do 
t nnt]K'onaJo brasileiro de: 
futebol da primeira divisão 

A equipe eoíorada 
enfrenta seu arqnkrival, o 
íírêmio de Futebol Porto 
Ale.eríMise. 

O ínter tem 24 pontos 
ganíios. três a mais que a 
Portuguesa de desportos, a 
vi ei'-líder 

O V.im o. (jur ieiü IT 
iKmlos, iKut-m, dois jtjgosa 
menos que o líder, enfrenta 
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i Opinião 

Cidade 

na 

e^- c oje a 
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Comercial 
„mpra  R$ 1.0583 

Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Vcnd.i  RS 1,039 
Dólar Turismo 
Compra    R$1.0010 
Dólar Turismo 
Venda    R$1,0350 
Ouro (g) 

R$ 11,95 

■ 1.1275% 
Poupança 
Rendimento ~ P 
Ufir 
Valor R$0,9108 
Salário Minimo 
Agosto  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 
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Maranhão é campeão nordestino de 

leishmaniose tegumentar americana 

Grajaú é o município com maior percentual de casos constatados em 1996 
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Num »r»s de casos de Lelsliraanlose - per grupo de 1M reli habitantes 
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Região tocantina, polarizada por Imperatriz è campeã nordestina de Leishmaniose Tegumentar .Americana 

0 Ministério da Saúde 
confirma que o Maranhão é o 
campeão nordestino em casos 
de leishmaniose tegumentar 
americana. 

A doença também é 
conhecida como "ferida braba". 

A região tocantina merece 
atenção especial pois é a que 
mais sofre com a leishmaniose. 

O Jornal Capital publica 
uma série de gráficos 
demonstrando a situação 
incômoda do Eslado que é o 
terceiro no Brasil em casos 
novos da doença. 

A pesquisa do Ministério da 
Saúde foi realizada com apoio 
da Fundação Nacional de 
Saúde, órgão que está 
envolvido na prevenção e 
tratamento da leishmaniose. 

Na semana passada, 
aconteceu em Imperatriz um 
seminário sobre a doença. 

O objetivo era formar e 
aperfeiçoar pessoal envolvido 
diretamente no cambate à 
doença. 

Mais na Página 1-8. 
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Edmilson Sanches lança 

O secretário do Desenvolvimento Integrado da Prefeitura Municipal de Imperatriz, Edmilson Sanches (foto), 
lança uma agenda para Imperatriz, e em particular para o setor da imprensa. Abusando da irreverência, o 
secretário afirma que jornalista não e "oíicce hoy" de deleg.tcia, nem assessor c/e necrotério. Ele adverte que as 
soluções nem sempre serão integrais (como, alias, sua Pasta sugere). Irônico. Sanches repete a velha máxima. 
IKinguém sabe o que calado quer; numa clara alusão à falta de quaisquer crítica dos leitores, para com os Jornais 
da cidade. A Agenda 21 de Sanches para Imperatriz tem destaque para a Imprensa. Nesse aspecto cie demonstra 
satisfação com o recente debate acontecido na Academia Iruperatrizense de letras. Confira na Página l (>. 

■ Informes Especiais 

EE.UU. enfraquecem 

Mercado do Cone Sul 

O ex-presidente e senador 
pelo Amapá, José Sarney, dis- 
se que os Estados Unidos 
querem enfraquecer o 
Mercosul, o Mercado do 
Cone Sul. 

O ex-presidente afirmou 
que até o presidente argenti- 
no está caindo no conto ame- 
ricano. 

Confira a coluna Informes 
Especiais na Pagina 1-7. 

Hoje é o dia da sogra! 

Página 1-7 

i Esporte 

João Lisboa enfreta Tocantinópolis 

Buscando aprimorar seu João Lisboa enfrenta hoje a 
elenco para a disputa do Copão forte equipe do Tocantinópolis. 
Maranhão do Sul. a Seleção de A partida será disputada no 

Tempo - Temperatura » 
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Imperatriz Claro 23 34 

São Luis Chuva íinHnsísii Fraca 21 32 

Teresina l Pancada. •ilSitSSfiR» Chuva 25 35 

Belém  Nublado | 20 29 

Palmas Chuva i 
Fraca ! 23 32 

■ Opinião 

Porque 

hoje é 

domingo 

Em bem-humorado 
artigo, Frederico Luiz 
avalia as boas notícias 
recebidas por Imperat riz. 

O articulista mostra 
que apesar da "síndrome 
da notícia que mancha a 
imagem", Imperatriz 
começ^ a receber 
destaque da imprensa 
nacional. 

Confira o artigo na 
Página 1-2. 

44 
Neguinho" ameaça e 

promete vingança 

Henrique Cardoso, 49, foi 
até a delegacia do Primeiro 
Distrito Policial para prestar 
queixa contra "neguinho". 

0 autor dadenúncia, disse 
que "neguinho" é acusado de 
praticar assaltos e homicídio 

no Conjunto Nova Vitória. 
Temendo alguma ato de 

violência, Henrique Cardoso 
afirma que um assalto à 
residência de seu irmão teria 
originado a desavença com o 
acusado. Página 1-12. 

■ Policia 

Mandou matar a mãe 

e continua foragido 

Página 1-12 

vizinho estado do Tocantins. 
Mais sobre o Copão na 

Página 1-10. 

■ Investigação 

Luciano 

apura 

acidente 

0 delegado regional da 
Polícia Civil de Imperatriz, 
Luciano Abreu, está 
promovendo rigorosa 
investigação para apurar o 
acidente de trânsito 
envolvendo o veículo, n0140 da 
Polícia. 

O acidente vitimou o menor, 
E.C.P. de 16 anos que estava 
retornando para sua residência 
quando foi colhido. 

Página 1-12 
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Porque hoje 

é domingo 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

Porque hoje é domingo. 
E dia de boas novas. Essa 

semana, o imperatrizense 
foi o último a saber das boas 
novas. 

Isso mesmo. Acostumada 
com notícias ruins, a cidade 
ganha nova energia. 

Como diria o compositor 
da MPB, especialista em 
versos longos, Balchior, O 
meu diploma de sofrer, em 
outra universidade... K vou 
falar das coisas novas que 
também são boas. 

Porque hoje é domingo. 
Pode-se, também, 

■recorrer aos clássicos. Ou 
as pérolas. Como disse 
Mark, Tudo que é sólido se 
desmancha no ar. E certos 
indicadores mostram que a, 
consolidada, imagem 
violenta de Imepratriz, 
parece ceder ao raiar do 
terceiro milênio. 

Que bom. 
Porque hoje é domingo. 

A famosa Banda B da 
telefonia celular vai chegar ao 
Maranhão. E pasmem, 
Também vai chegar a 
Imperatriz. Diminuindo o 
custo da assinatura, de R$33,> 
um preço meio sem graça; 
para risonhos R$ 8. 

E tem mais. Muito mais. 
No centro-sul do país não 

se fala de outra coisa. 
Imperatriz é a capital 
brasileira da energia elétrica. 

Os sistemas de Tucuruí, 
Boa Esperança e Paulo 
Afonso serão interligados 
com Ilha Solteira, e Ilaipu. E 
advinha onde vai ser o ponto 
de interligação, a subestação 
que secciona essa energia? 
Advinhou. É a Imperatriz 
cansada de guerra. Pronta 
para a paz com o 
desenvolvimento sustentado. 
Ops! Para o desenvolvimento 
integrado. 

Porque hoje é domingo. 
Parece que Cazuza tinha 

razão. O tempo não pára. 
E tem mais. O Banco do 

Nordeste do Brasil está 
injetando dinheiro na 
economia local por 
intermédio do Progèr. E o 
beneficiado é o cidadão 
comum que pretende 
montar uma pequena 
empresa para geração de 
emprego e renda. 

Acreditem se quiser. 
Acostumados com os 
tubarões que as devoram, 
dessa vez, as piabas 
recebem apoio para se 
consolidar. 

Porque hoje é domingo. 
E quiçá, um dia 

abusaremos da 
redundância. Porque hoje é 
segunda-feira. Porque hoje 
é terça-feira. Porque hoje é 
quarta-feira. Porque hoje é 
quinta-feira. Porque hoje é 
sexta-feira. Porque hoje é 
sábado. 

Porque hoje é domingo. 

FORTALEZA 
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ESCOLHA O SEU E áQÃ 

Sábado Cidadão 

Subdelegacia faz balanço 

da participação do órgão 

Foram tiradas 1.800 carteiras profissionais 

A Subdelegacia Regional 
do Trabalho, com sede em 
ImiXTatriz, faz um balanço de 
sua participação nas três 
edições do Sábado Cidadão. 
Foram expedidas mil e 
oitocentas carteiras de 
trabalho, contando todas as 
realizações do Mutirão da 
Cidadania, segundo 
informou Sebastião Nobre 
Pimenta, subdelegado do 
Trabalho na cidade. 

No primeiro Sábado 
Cidadão, realizado no dia 10/ 
05, no Estádio Municipal Frei 
Epifânio (TAbadia, foram 
tiradas 800 carteiras. Já nas 
duas edições seguintes - 
Coquelândia (21/00) e lagoa 
Verde (00/08) - a 
Subdelegacia Regional do 
Trabalho tirou mil carteiras, 

ou seja. 500 em cada edição. 
Sebastião Nobre 

considera a iniciativa da 
Preleilurade Imperatriz como 
sendo positiva devido a 
chance que o Poder Publico 
Munu ipal dá as pessoas para 
adquirirem • sua 

documentação. Fazendo um 
balanço geral de todas as 
participações da Subdelegacia 
no evento, Sebastião Nobre 
avalia como importante, tanto 
no aspecto da documentação, 
quanto na melhoria devida da 
população carente, através da 
infraestrutura que as 
localidades-sedes recebem 
antes da realização do evento. 

"A importância deste 
evento não está só na 
expedição de documentos ou 
dos outros atendimentos ao 
público, a importância do 
Sábado Cidadão está no falo do 
prefeito ajudar aqueles 
povoadosdistantes, no sentido 
de colocar água. energia, 
aslaltar e tapar buracos das 
ruas", avalia o subdelegado. 

Subdelegacia 
Normalmente. são 

expedidas por dia .»() caneiras 
de trabalho em Imperatriz, 2.» 
pela manha e o restante na 
parte da tarde A subdelegacia 
trabalha, em Imperatriz, com 
os setores de Seguro 

Desemprego, Seção de 
Segurança e Medicina no 
Trabalho, Registro 
Profissional, além das 
expedições de carteiras. 

No período vespertino, 
existe, o plantão para 
reclamações de trabalhadores. 
A Subdelegacia possui quatro 
fiscais em campo para verificar 
a situação de regularidade 
sobre FGTS (Fundo de 
(iarantia i )or Tempo Serviço). 
salários atrasados, 
contribuições sindicais, 
registro de carteira e encargos 
sociais em geral. 

M3B Informa 

A participação da 
Subdelegacia do Trabalho de 
Imperatriz no Sábado Cidadão 
loi reconhecida pelo 
Ministério do Trabalho. Em 
seu informativo nacional do 
liies de julho/ agosto ("M 1 H 
Informa ). loi publicada uma 
nota destacando os serviços 
prestados pela Subdelegar" . 
nas edições do. Mutirão da 
Cidadania. 
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rST-ADO DO MARANNÁO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÀNDIA 

AVISO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.0 006/97 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÀNDIA, Estado do Maranhão, através 
da sua Comissão de Licitação, instituída pela Portaria n.0 023/97 de 01/01/97, torna público 
que fará realizar às 16:20 horas do dia 08 de setembro de 1997, Licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, em regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, 
regida pela Lei N.0 8.666, de 21 de junho de 1993 suas alterações pela Lei N.0 8.883, de 06 
de julho de 1994, a realizar-se na Sala do Departamento Municipal de Compras, no prédio- 
sede da Prefeitura, onde serão recebidos os envelopes com a documentação para habilitação 
preliminar e a proposta de preços, para execução de serviços de engenharia, objetivando a 
construção do CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

AÇAILÀNDIA, (MA) 22 de agosto de 1997. 

FRANCISCO GILSON NUNES MENESES 
Presidente da Comissão de Licitação 
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Educação, prioridade absoluta 

"Nenhuma criança em idade 
escolar deve ficar sem estudar " 
— anunciava, no início do ano, o 
prefeito lldon Marques, quando 
do lançamento da Chamada 
Escolar. Por meio das pré- 
matrículas, feitas nos pólos 
preestabelecidos, pais de alunos 
garantiam aos seus filhos um 
direito constitucional, 
vilipendiado até administrações 
passadas. 

Em 1994, antes do prefeito 
lldon Marques assumir a 
interventoria estadual no 
Município, o Sindicato dos 
Professores de Imperatriz 
espalhava manifesto pelo ensino 
publico, esclarecendo que o 
direito à alocação está na I -ei. na 
Constituição Federal, a maior do 
País. 

Baseada na cartilha "I ogar (le 
Criança e na Escola" — 
elaborada pelo t nicefe Cecif — 
< m larccia. " lodicruuiçacajiazde 
bi uu .o < l)i ig.u e ca|taz (h 
apreildtT Hasta (|ue a escola seja 
capaz de ensinar". 

1 in íuio depois, em'90, houve 
um avanço considerável na 
qualidade do ensino: a repetência 
ficou em 11% — segundo dados 
(' educ —, v a evasão escolar. 

que antes oscilava nos 1)0%, não 
superou os 16%. 

No ano seguinte, houve 
suiKTlolaçào das salas de aula. 
sendo adotadas medidas 
alternativas j tara que toda criança 
fosse ã escola. O secretário 
Agostinho Noleto, que 
permanece no cargo desde 
janeiro de '95, criou o turno 
intermediário, complementando 
os convencionais. 

Apesar de tudo, após a eleição 
do prefeito lldon Marques, o 
Município, hoje com população 
igual a 225.892 habitantes, e rede 
escolar com 43.241 estudantes, 
ainda enfrenta problemas 
remanescentes de governos 
lassados, que deixavam de lado 
a promoção e o incentivo ã 
educação, como a escassez de 
escolas, carteiras, recursos 
didáticos v professores 
qualificados. 

São problemas que. 
i íiIr 'lant< >, a< > 1» n ig( > dos aiu )S, nã< > 
se tem medido esforços para 
superá-los, visando vencer os 
desafios e atender as prioridades. 
A exemplo, têm se desenvolvido 
1 m )gramas dcajoioaoeí lucant 1<). 
como os da Alimentação e da 
1 )ivisão de Saúde Escolar. 

^ , - 

th 

m.: 

Agostinho Noleto, secretário 
No início do ano, a Seduc 

anunciou que estavam sendo 
abertas 37 mil vagas para o Pré- 
Escolare o línsino Fundamental, 
de | írimeira ã oitava séries. 

A procura foi tanta que. iK)r se 
tratar de prioridade absoluta, o 
prefeito lldon Marques fez a 
Seduc assumir, integralmente, os 
custos de ensino das escolas 
antes conveniadas, optando, 
(Milão, pelo aluguel de ()9 
unidades. 

Km '96, já excluídas as 
unidades escolares dos fi 
municípios desmembrados de 
Imperatriz, o sistema municipal 
de ensino at( ndia a32.970 alunos 
nos vários níveis e modalidades 
de ensino. Em '97. esse número 
foi ampliado para os 43.241 

SEGUMDA-rEIRA, 

DIA 25, ESTRÉIA, 

A PARTIR DAS I8H55 
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de Educação do Município 
escolares, distribuídos nas 
escolas municipalizadas, com 
22.595; municipais, com 16.672; 
e rurais, com mais 3.974. 

Nós, de Imperatriz, fazemos 
da Educação um projeto 
realizável. 

Construímos uma cidade 
onde todas as crianças, sem 
exceção, vão ã escola. Temos, na 
rede municipal, segundo o 
secretário Agostinho Noleto, 
índices de matrícula superiores 
aos da capital. 

Estamos, todos nós, pais, 
professores, autoridades, 
jornalistas, jovens e crianças, 
empenhados em construir uma 
escola pública de qualidade. E 
estamos atingindo o nosso 
objetivo. 

Gestão Ambiental 

será tema 

O Sebrae em parceria 
com a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz 
estarão promovendo, na 
próxima terçaTeira (26). 
às I9h, no auditório do : 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac), «m seminário 
sobre Gestão Ambiental, 
que será proferido pelo 
biólogo juan A. 
Rodrigues, que também é 
gerente do Departamento ; 
de Operações Florestais; 
da Floresta Rio Doce. 

Na oportunidade, juan 
irá falar sobre uma das 
normas específicas para o 
meto ambiente conhecida 
como ISO 14000. que 
fornece ferramentas às 
empresas, estabelecendo 
padrão de Sistema Gestão 
Ambiental 

O biólogo irá mostrar 
como esta norma é 
aplicada dentro da 
empresa Flórestã Ri«> 
Doce. 

Atoáa déatro <& tem,á 
haverá uma explanação 
sobre exigênclar. legais, 
ostruTura e 
r:4> pÍ§ fi|Í p i d a dl e , 
t r e I n a m e ii t o , 
c o n s c i ( n t i z a ç á o . 
c apaciláçâo, cont role 
operacional, preparação e 

■ tçspostas para 
emergência» e Huditoria 
para o sistema de gestão 
ambiental 1 

J iuan - Rotlrigucó' é 
forra ado e m biologia , "d a 
Universidade dc 
Camplnás (TJnlcamp) e 

^àlírón eomO-pesquisador 
no Departamento de 
Genética do ínstitato 
Agronômico de Campinas, 
também fez parte da 
Comissão Executiva do 
flano de lavoura 
Cacaueira (Ceplac) em 
1 tabu na - BA. e trabalhou 
na SIIEL Florestal como 
chefe de laboratório em 
biotecnologia, na cidade 
de Paulima, Hf. 

rir 
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ricou tacíi dizer; enrim sos 

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 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Ir^ 
TCI 
TCT 

VALE TRANSPORTE 

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

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

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 j 
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Acesso 

Os retornos recém 
construídos pelo DNER 
em frente a Super Quadra 
facilitou e muito a vida dos 
que residem ou trabalham 
naquele setor. Segundo o 
Engenheiro Deodato, 
Diretor do DNER na 
Região Tocantina o 
trabalho ainda não 
terminou, faltando ainda 
alguns acabamentos para 

que o acesso possa 
agüentar o inverno, o 
departamento de obras do 
órgão deve acelerar os 
trabalhos no sentido de 
proporcionar maior 
segurança nas estradas 
para os seus usuários. 

Merenda Escolar 

Segundo informações 
do Secretário de Educação 
Dr. Agostinho Noleto, 
nesta segunda feira já 
teremos a merenda escolar 
em pelo menos 138 escolas, 
a verba já foi depositada na 
conta das escolas com 
mais de 100 alunos, as 
diretoras se reuniram e 
prometeram ao Secretário 
que irão usar a experiência 
de dona de casa, para 
adquirir a merenda mais 
em conta. As escolas com 
menos de 100 alunos a 
compra vai ser efetuada 
pela própria secretaria, a 
Kombi recém comprada 
vai dar sustentação as 
escolas através da 
Nutricionista Dra. Denize 
Portugal e da Diretora da 

Merenda Escolar Dra. 
Amélia, o pão, farinha de 
milho, mandioca, biscoitos e 
farinha láctea serão 
comprados via licitação, já 
realizada. Louvável a 
iniciativa do Governo 
Municipal, a proposta de 
escolarização acaba com 
especulações e põe um ponto 
final no boato de 
super faturamento. 

Iluminação 

Com a presença do 
Prefeito lldon Marques de 
Souza a Praia do Cacau 
recebeu ontem oficialmente 
o sistema de iluminação, hoje 
Domingo a Praia do Cacau 
deve bater record de público, 
os barraqueiros estão 
otimistas com a chegada da 
energia, podendo realizar 
serestas adentrando pela 
madrugada, não deixa de ser 
uma excelente pedida para 
aqueles que gostam de se 
bronzear com o sereno. 

Radio Capital 

Nesta Segunda Feira a 

Rádio Capital AM inicia 
uma nova programação, 
será a primeira Emissora 
de Rádio na Região 
Tocantina que vai usar 
diariamente tres 
unidades móveis, serão 
tres repórteres 
informando o que 
acontece no setor 
policial, setor de saúde e 
uma unidade móvel 
cobrindo um bairro, o 
primeiro a ser visitado 
será o Bairro Vila Nova, 
a nova programação será 
basicamente o Jornalismo 
e esporte. A Rádio Capital 
AM abre seu espaço para 
as reivindicações 
populares, nesta Segunda 
, linha direta com o povão 
apartir das ()7h()() da 
manhã. A novidade da 
programação é o retorno 
de Conor Farias, um dos 
mais polêmicos radialista 
da , Região, que 
juntamente com 
Frederico Luiz 
comandam o Cidade 
Agora as 08h()() até IlhOO, 
em seguida até 12h()0 vem 
o nosso programa . 

Amanhã o funcionalismo público começa a receber 
seus salarios referente ao raes de .Agosto, são poucas as 
Prefeituras no Estado do Maranhão que conseguem jxigar 
o funcionalismo antes do final do mes. lldon Marques 
sempre priorizando a sua mão de obra, os barnabés 
agradecem. 

A rejeição ao nome do Prefeito do recem criado 
município de Governador Edson Lobão é grande, na Sexta 
Feira a reportagem do nosso programa de Televisão 
visitou a Campa Municipal e a revolta dos munícipes era 
grande emfrente ao poder Legislativo. Vamos torcer para 
que o Prefeito Ney Bandeira possa colocar o trem nos 
trilhos, assim é possível voltar a reinar a paz no vizinho 
município. 

0 Balneário BIC está cada vez melhor, hoje é Domingo 
pegue a sua família e vá conhecer o melhor espaço de 
lazer da atualidade, amido estacionamento, piscina com 
toboágua, além de um perfeito atendimento de Bar e 
Restaurante. 

^ empresário João Martins proprietário do Posto Nossa 
Senhora do Perpetuo Socorro na BR OIT) em frente a 
Cemar, com quase trilha anos de funcionamento está 
fornecendo aos seus clientes um documento expedido 
pelo Imetro, mostrando a qualidade dos produtos que 
vende, ou seja. gasolina é gasolina, oleo é oleo, álcool c 
álcool e uni litro tem um litro. Quem assina o documento 
é um Técnico Químico. 
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Estréia 
amanhã 

Zãgfe peéd peãa defa 

Eu nâo te amo nâo, besta 
(Zeca Tocantinsl 

Numa remistura que até sarará deu. e o sarará 
sou eu, 

(Erasmo Dibel) 

O programa Cidade 
Agora estréia amanhã na 
Rádio Capital AM. A 
partir das oito horas, 
Conor Farias e o 
colunista detonam do 
estúdio auxiliar da 
emissora na Superquadra 
602. Francisco do Valle, 
Elder Madeira e Aurino 
Brito fazem as 
reportagens na cidade. 

Cultura 

de Verniz 

Máxima 
universal 

A máxima dc Cristo, 
"Ama a leu próximo como 
a ti mesmo", (Mateus, 
19:10) é simplesmente o 
cerne de todas as grandes 
religiões. Cristianismo; 

Novo 
Prédio 

O JC está em novo 
prédio nessa segunda-feira. 
Bem mais amplo e com 
melhores acomodações 
para a redação e a 
editoração eletrônica. 

Praia do 
Cacau 

A Praia do Cacau recebe 

"Não façais aos outros aquilo 
que não que reis que vos 
façam". Judaísmo: "O que 
vos causa dor. nao façais a 
vossos semelhantes. Essa é 
a essência do Torah, o 
resto não passa de 
comentários. Ide aprendê- 
la", Budismo; "Não magoe 
aos outros com aquilo que 
causa dor em li mesmo". 
Ilinduisrao: "Esta é a soma 
do dever, não façais aos 

iluminação pública. O 
imperairizense agradece. É 
a melhor opção, gratuita, 
de lazer. 

Rede 
Record 

A Rede que cresce em 
todo Brasil é a Rede 
Record. A base do 
crescimento é uma só. 
Investimento em material 
humano. Em gente. Em 
pessoas. 

outros aquilo que, se feito 
em vós, causará dor", 
Islamismo: "Ninguém é 
ura crente enquanto não 
deseja para seu irmão 
aquilo que deseja para si 
mesmo". Coiifueiomsmo; 
"Tia alguma máxima que 
deve nortear toda a vida? 
Certamente a máxima da 
bondade, do amor é nao 
fazer aos outros o que não 
deseja que façam a você". 

X 
Curto e Grosso 

Hoje é dia de F-l. Em que volta Baricliello vai parar? 

A moda está pegando, fudo quando é prefeito que ir a São Luís. 

(, sam a desculpa que estão em busca de dinheiro. O "recurso" é outro. 

Imperatriz vai ter que repensar sua vocação. O território ficou ínfimo. 

Reencontrei o Raspulim tocanüno. Falo do Beneditino, Luís Brasília, 

lem muita Câmara, por aí, que é uma verdadeira Cama de Vereadores. 

Aquele abraço para Duquinha e Família. Leia-se Jomaq, retifica de motore 
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O ra arado na e do contra. Todo mundo prefere Luciano Pavarott, e ele. Carreras. 

Á Hebe tá tão repuxada que no próximo carnaval ela vai sair fantasiada de tamborim. 

Nem o João Gilberto gosta do seu próprio show, tanto que ele nem aparece. 

O Sargentelli. se fosse bom, pelo tempo de profissão que ele tem já seria Generelli. 

O plagiador é um cleplomaníaeo de idéias. 

A gafieira é um lugar ótimo para freqüentar. La agente pode ouvir musicas, dançar 
e até cometer gafes. 

Nao existe mais russo na vida do que ter um carro Uda. 

A lua é um lugar tão turístico que toda a itopulação é flutuante. 

^ O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutanu'5 de Produtões 
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Polícia Militar   __ 190 
Delegacia de Plantão | 722-1287 
Corpo de Bombeiros  ^ 193 
Hospital de Plantão (Geral) I 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) 721-8174 
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Prefeitura continua obras em Lagoa Verde 

Serviços de infraestrutura, por meio da operação 'Cidade Limpa', prosseguem em Lagoa Verde 

I 
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\ Sc cr cl a ria da 
Infrivistr ut u ra (Sinfra) 
conlinua trabalhando no 
povoado I^igoa Verde, onde 
foi realizado o i»0 Sábado 
Cidadão. As obras foram 
estendidas ao Centro Novo, 
onde a população também 

ficou satisfeita. 
Atualmente, na Líigoa 

Verde, a Sinfra recupera as 
sarjetas (escoadouro de 
águas) da avenida Bayma 
Júnior, no trecho que recebeu 
I )avim (1 n taçã< > as fál t i ca. 

Os demais trabalhos foram 

concluídos no dia 15, segundo 
informações obtidas ontem 
(21) junto a técnicos da 
Secretaria. 

Na Lagoa Verde, por 
determinação do prefeito Ildon 
Marques, a Sinfra executa as 
obras previstas no programa 

Cidade Limpa, antes 
desenvolvida na Vila Lobão e 
no povoado Coquelândia. 

Foram realizadas as obras 
de limpeza, terraplenagem, 
piçarramento e acessibilidade 
de ruas, com abertura de 
bueiros para escoamento de 
águas subterrâneas — como 
o que foi construído na 
estrada que dá acesso à Vila 
Chico do Rádio —, além de 
serviços de obras civis e de 
edificações. 

O trabalho foi estendido ao 
povoado Centro Novo, 
atendendo a reivindicação da 
comunidade. Até então, 
populares do lugar se diziam 
abandonados pelos tantos 
governos que já 
administraram a cidade. 

A Prefeitura ampliou a Casa 
de Bomba, cuja capacidade de 
distribuição de água passou de 
10 mil para 20 mil litros. Além 
disso, as obras na avenida 
Bayma Júnior, que seriam 
executadas só até a divisa do 

dois povoados, foi levado mais 
adiante. 

O prefeito Ildon Marques 
determinou que as obras 
fossem estendidas ao 
povoado, afirmando que 
outros benefícios, até o fim do 
seu governo, poderão ser 
levados. "Meu governo é de 
quatro anos" — afirma.. 

A Prefeitura não asfaltou a 
avenida, mas, por meio da 
imprimação (tratamento anti- 
pó) que executou, tem 
agradado em cheio a 
comunidade do povoado, que 
agora vive livre da poeira e de 
doenças respiratórias. 

O aposentado Josué Alves 
de Araújo, 28, morador na 
avenida Bayma Júnior n0 345, 
mostra-se grato pela afençào 
dispensada pelo prefeito. 
"Aqui, a poeira estava incrível. 
Hoje, só temos a agradecer 
pelas obras" — diz. 

Josué Alves espera que 
estas sejam apenas as 

primeiras obras de um 
governo que está começando. 
"Com certeza, os lugares mais 
críticos ficaram ótimos. 
Temos tranqüilidade nos 
próximos dois ou três anos". 

Outro morador de Centro 
Novo, o lavrador Alberto 
Lopes de Araújo, 62, morador 
na casa n0 302, da avenida 
Bayma Júnior, também se diz 
satisfeito. "Damos graças a 
Deus ao prefeito e ao 
vereador Pimentel. Outro 
prefeito ainda não tinha feito, 
aqui, o que o senhor Ildon 
M ar que s executou ". 

Além da imprimação 
asfáltica, o morador Alberto 
de Araújo elogiou o fato de 
haver ampliado a capacidade 
da distribuição de água. "Da 
próxima vez, esperamos que 
ele traga a camada asfáltica, 
para melhorar ainda mais. 
Mas, pelo menos, já estamos 
com estrada boa e sem 
poeira" — conclui, alegre com 
as obras. 

f 

Rui Barbosa parabeniza 

Ildon Marques 

Escola campeã reconhece apoio e incentivo da Comissão 

Organizadora dos XIX 'JEIs' 
A Escola Rui Barbosa (ERB), 

campeã dos Jogos Escolares de 
Imperatriz deste ano, 
parabenizou no 21, o prefeito 
Ildon Marques pela iniciativa de 
organizar, jxtr meio da Secretaria 
dos Esportes e do Lazer 
(Sedei), a I9;' edição dos JEIs. 

"Em virtude do apoio e 
incentivo de Vossa Excelência 
à Comissão Organizadora dos 
"IX Jogos Escolares, estes 
aconteceram com brilhantismo, 
ordem e seriedade" — diz a 
'orresj tondência, assinada ] tela 

diretora Maria Nunes Rocha. 
"Nós da Escola Rui Barbosa, 

professores, direção e atletas, 
estamos agradecidos a Deus 
pela realização dos /Eis e felizes 

pelo apoio do poder público 
municipal"—prossegue. A carta 
também é assinada por Eneas 
Nunes, secretário da ERB. 

O secretário dos Esportes e 
do Lazer, Valdeci Ferreira, 
acredita que um dos grandes 
motivos pelo sucesso adquirido 
foi o índice disciplinar das 
equipes, assim como a condução 
firme da Direção Geral em punir 
todos os erros com máxima 
urgência. 

"Estou feliz por ter dado um 
pouco de mim para o muito que 
esta cidade merece" — disse 
Ferreira, ao encerrar os JEIs, 
sábado (16). "A Sedei vinha 
abalada, mas voltou a atuar com 
apoio do prefeito Ildon 

Marques e do vice, Luiz Carlos 
Noleto". 

O professor Fábio Nunes 
Rocha, da ERB, acha que "o 
esporte tem uma parcela 
fundamental na educação da 
juventude". Para ele, "quando 
se investe no esporte, muitos 
jovens são tirados das ruas, das 
drogas, e, portanto, retornam 
à sociedade". 

O título de campeão geral é 
atribuído a Deus, em primeiro 
lugar. "A ERB é uma escola 
que acredita muito em Deus" 
— diz. E para os jovens, Fábio 
deixa uma mensagem: "Que 
tenham mais educação, ensino 
religioso e e pratiquem 
esporte". 

Câmara aprova 'Moçãcj 

de Aplausos' aos JEIs 

De autoria de Mary de Pinho, matéria teve o apoio de de- 

zoito vereadores 

O sucesso dos XIX Jogos 
Escolares de Imperatriz 
(JEIs), realizados no 
período de 8 a 16 de agosto 
deste ano, refletiu até no 
Poder Legislativo. De 
autoria da vereadora Mary 
Araújo de Pinho (PFL) — 
presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e 
Esporte —, a Câmara 
Municipal aprovou Moção 
de Aplauso à 19® edição 
dos JEIs, no último dia 19 
de agosto (terça-feira). 

A iniciativa teve o apoio 
de dezoito do total de 
vereadores 
imperatrizenses. A única 

exceção foi o vereador 
Valdinar Pereira Barros 
(PT) — que é membro- 
suplente da mesma 
Comissão Permanente 
presidida pela pefelista. 

"Em função dos JEIs — 
justifica Mary de Pinho —, 
várias praças esportivas 
foram reformadas". Além 
disso, ela entendeu como 
fundamental "a garantia de 
que a juventude local pode 
contar, seguramente, com o 
apoio da administração 
municipal". A vereadora 
lembrou que esta edição 
•dos JEIs foi lograda de 
êxito, sendo destacado, por 

isto, o valor social do 
acontecimento tradicional. 

A Moção de Aplausos é 
dirigida ao prefeito Ildon 
Marques e à sua equipe de 
servidores lotados na 
Secretaria dos Esportes e 
do Lazer (Sedei). A decisão 
do Poder Legislativo foi 
comunicada ao prefeito, ao 
secretário dos Esportes e 
do Lazer, Valdeci Ferreira, 
e ao subsecretário, 
Giorvani de Pinho. A 
matéria, aprovada, será 
agora publicada nos meios 
de comunicação da cidade, 
atendendo sugestão da sua 
autora. 

Nesta, quarta-feira, 

O Sistema TucaniTs de Comunicação 

orgulhosamente apresenta: 

http://www.jupiter.com.br/tucanus/jc 

JG 

0 primeiro da 

cidade na Web 

jc@jupiter.com.br 
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Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 

iíi 
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Uma agenda para a imprensa e para a cidade 

Edmilson Sanches 
Secretário da Sedin 

A Imprensa de Imperatriz 
melhorou; a notícia, não. 
Numa única frase pode estar o 
resumo de um debate de mais 
de três horas realizado dia 21, 
na Academia Imperatrizense 
de Letras. A corrida para a 
tecnologia não foi 
acompanhada pelo 
investimento nos seres 
humanos, nos profissionais 
que coletam, tratam e 
divulgam a informação. Há um 
grande distanciamento entre 
aparato técnico e preparo ético 
— ético, aqui, antes que 
mentes apressadas se 
ofendam, diz respeito ao 
"ethòs", ao costume, ao modus 
faciendi". Nesse contexto, 
portanto, nada a ver com a 
ilibada moral de cada um dc 
nós. 

Foi um encontro produtivo. 
Diferente de vezes anteriores, 
ninguém se alterou, ninguém 
pichou, ninguém se julgou "o 
tal". Não houve ofensas nem 
agressões,. tampouco 
monotonia. Depoimentos 
sérios, sinceros. 
Questionamentos objetivos, 
comentários propositivos. 

Se o encontro estivesse 
sendo filmado e transmitido ao 
vivo, certamente Imperatriz se 
orgulharia dos profissionais 
que ali estavam. Mas — 
paradoxo dos paradoxos — o 
mérito do encontro foi discutir, 
de forma grandiosa, as práticas 
— profissionais e patronais — 
assim não tão elevadas. 

A liberdade de informar 
presume ou exige a liberdade 
ou direito ou dever de 
informar-se. E porque isso não 
acontece com regularidade, 
ocorrem as irregularidades: 
dados (nomes e números) têm 
saído truncados, atos não têm 
sido cotejados, fatos não foram 
adequadamente tratados, 
erros não foram cabalmente 
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Edmilson Sunchcs, socret.irío do /)i sen i oh inirnío fnícgr.ido 
aligeirados, efêmeros, quase busca de soluções. Não creio agenda municipal, regional. 
vazios de substância e sentido. 
Em diversos casos, 
especialmente no jornalismo 
eletrônico, a insistência nos 
fait divers", no "sangre à la 
une", nos "chiens ècrasés" —ou 
"futricas" e fuxicos, sangue na 
primeira página e cachorros 
atropelados, que é como na 
França é conhecida a 
exploração jornalística da 
miséria humana, do 
sensacionalismo sem 
sensação, da violência pela 
violência. 

E o que se recomenda? 
Acabar com isso? Não; apenas 
dar a dimensão apropriada ou 
fazer da miséria humana uma 
referência para o debate e 

"Advina-se que coluaVs nem 

sempre serão integrais, completas, 

mas sua busca deve sei' teita de 

maneira integrada, participativa". 

reparados. 
Notícia é tudo aquilo que o 

comunicador divulga. Sob a 
falácia de que "Imperatriz não 
tem notícia", tem-se 
perpetrado um sem-número de 
procedimentos jornalísticos 
inteiramente incompatíveis 
com o que hoje é recomendado 
e praticado nos "prestige 
papers" e no "mass media" 
considerados de qualidade. 

Pode-se dizer que 
Imperatriz não tem notícia, 
porque, em verdade, a notícia 
não existe. O que existe é o 
fato. Só após, jornalisticamente 
apropriado, o fato se 
transforma em notícia. Pois, 

assim como um renomado 
literato disse que "conto é tudo 
aquilo que se chama de conto", 
notícia é tudo aquilo que o 
jornalista transforma em 
notícia. 

E o que, mas comumenle, 
tem sido transformado em 
notícia em Imperatriz? Em 
termos genéricos, os fatos que 
pouco, muito pouco ou quase 
nada agregam valor em relação 
aos rumos e tendências desta 
cidade e da região que ela 
polariza. 

São notas e registros com 
destinatários certos 
(jornalismo de vizinhança), 
notícias de conteúdos 

que, para o jornalismo 
sobreviver, pessoas tenham de 
morrer, morrer de forma 
indigna, com transmissão ao 
vivo e em cores ou em "takes" 
e "replays" bem selecionados, 
"slow-motion" bem cuidado. 
Antes, para o ser humano, a 
morte chegava e tudo se 
acabava. 

é om a televisão, ocorre a 
ressurreição permanente, a 
exploração consciente do 
defunto, atitude bem próxima 
do que penalmente se chama 
vilipêndio de cadáver. 

Jornalista não é "office-hoy" 
de delegacia nem assessor de 
necrotério, porta-voz dc 
morgue. 

(Diz-se, em etimologia 
popular, que a palavra, 
"cadáver" significa "carne dada 
aos vermes". Não creio que 
jornalistas sejam vermes, 
entretanto, Brasil afora e 
adentro, muita carne humana 
é ofertada a eles, num 
estranho processo de 
canibalismo jornalístico. 

Ah, os modernos 
antropófagos!...). 

E mais: o fato de programas 
radiojornalísticos e 
telejornalísticos explorarem 
esse "filão" (ou "filé", 
carnalmente falando), o fato de 
jornais impressos também a 
isso se dedicarem não implica 
adoção incontinenti do 
modelo. Seguir o que "os 
grandes" fazem não torna 
grandes os seguidores. Maus 
exemplos são bons exemplos 
para não serem seguidos. 

Cidades como Imperatriz 
oferecem enormes condições 
para a construção de uma 

Essa poderosa rede 
midiática, comunicacional, 
pode transformar-se em 
suporte (repercussão) e apoio 
(introdução) a uma pretendida 
agenda de assuntos que, 
realmente, digam respeito ao 
processo estrutural e 
estruturador da cidade. É hora 
de discutirmos assuntos 
basilares. Mais estrutura, 
menos conjuntura. 

Mais olaria, menos 
perfumaria. Mais tijolo, menos 
cal. Mais concreto, menos 
pintura. Mais essência, menos 
aparência. 

Que assuntos poderiam 
constar dessa agenda? O 
melhor seria uma discussão 
t r a n s i n s t i t u c i o n a 1 , 
p 1 u r i p a r l i d á r i a , 
multiorganizacional. Temos de 
respóhder: O que queremos 
para esta cidade? A que ela se 
presta? ' > que e como fazer 
pai;i deseobrir iw> < .i|T)-., 

lazer is.-.o acontecer? Vamos 
estabelecer prazos e 
resultados. Vamos 
comprometer de verdade 
todos na identificação dos 
problemas e na busca das 
soluções. Advirta-se que as 
soluções nem sempre serão 

aproveitamentos podem ser 
feitos? Outro item: a hidrovia 
Araguaia—Tocantins, um dos 
42 projetos do programa 
"Brasil em Ação" (Governo 
Federal), terá repercussão 
sobre Imperatriz? Se sim. que 
tipo de repercussão? Se não, 
por que não? Mais um item: os 
recentes resultados da 
contagem populacional do 
IBGE e a nova área territorial 
ile Imperatriz: Que lições, ou 
que ilações, devemos tirar 
desses trabalhos em termos de 
redirecionamento das políticas 
de desenvolvimento da cidade 
e da região por ela polarizada? 
Imperatriz ainda oferece 
condições para uma economia 
baseada na agricultura, na 
pecuária, na indústria? 

Se sim, que tipo de 
agricultura e de indústria deve 
ser? Ou, suplenlemenle. o 
melhor cenário pars 
!mi" • 0 ri| i >i de << 
transformar em centro iK 
serviços educacionais, 
inslrucionais, médicos, 
turismo de eventos c 
ecológico, além de apoio ao 
micro, mini o pequeni 
empreendimento? S-J 
acreditamos que este é o 

ilibe' 

onde assuntos estruturais 
compareçam e se desdobrem 
permanentemente, via 
Imprensa e sociedade civil 
organizada. F são poucas, 
raras, as cidades de interior 
que têm a infra-estrutura de 
comunicações que a nossa 
Imperatriz tem. Onde mais, 
neste interior de Norte/ 
Nordeste, existe município 
com cerca de 20 jornais, rádios 
e televisões? Temos, no 
jornalismo impresso, os 
diários locais "O Progresso" e 
o "Jornal Capital", as sucursais 
dos diários "O Estado do 
Maranhão", "O Imparcial" e 
"Jornal Pequeno". No 
lelejornalismo..c(miamos com 
a TV Mirante (Rede Globo), 
TV Difusora (SB'I"),TV Capital 
(Rede Record), TV Nativa 
(Rede Manchete), TV CRC 
(Bandeirantes). TV Tocantins 
(CNT), sem falar na TV 
Imperatriz (TV Educativa), 
que ainda existe de direito, e a 
futura Rede Vida, televisão da 
Igreja Católica. Em termos de 
rádio, podemos contar com a 
Rádio Imperatriz AM, Rádio 
Mirante AM, Rádio Capital 
AM, Terra FM, Nativa FM, 
Cidade FM, Mirante FM, além 

as sua melhor rumo, vamos insis* v | 

"Desenvolvimenlo, só com 

msca deve ser feita de 
maneira integrada, 
p a r t i c i p a l i v a . 
Desenvolvimento, só com 
envolvimento. 

Neste momento, alguns 
assuntos repercutidos pela 
imprensa nacional podem ser 
apropriados pela mídia local. 
Citem-se. como exemplos, a 
construção do "linhão" da 
Elelronorte, que suprirá de 
energia os grandes centros 
deste País. afastando o risco 
iminente de racionamento, 
previsto para o início do 
pró vi m< « cíilo Por opl a 
di.sso. Imperatriz já está sendo 
chamada nacionalmente de a 
"Capital Brasileira da 
Energia". Qual será a 
repercussão, em Imperatriz e 
região, desse investimento de 
centenas de milhões de 
dólares de investimentos? 
Agora em julho ocorreu a 
instalação de uma estação de 
rastreamento por satélite da 
Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo, que 
coleta informações 24 horas 
pôr dia. Além de Imperatriz, 

nele. Paralelamente, 
invistamos em qualidade de 
vida; arborização, saneamento, 
trânsito, não-poluição e 
despoluição, recursos hídricos 
etc. Vale lembrar que nem 
sempre uma grande base 
econômica, um processo de 
industrialização, significa 
melhor qualidade de vida liara 
a população. Claro, nao e fácil 
convencer quem tem barriga 
(ou cabeça) vazia. Mas é pari 1 

das atribuições jornalísticas 
dizer isso — ou ressoar. <\ 
partir de fontes acreditadas. 

\\ rd'M in mm' os qm 

pensam o con 11 ai n,», mas 
considero Imperatriz uma 
cidade com uma excepcional 
carga jornalística potencial. 1? 
multicultural, é estratégica, 
geograficamente bem situada, 
é anfíbia (ao mesmo tempo 
Amazônia e Nordeste), tem 
história e tem estórias, tem 
mocinhos e tem bandidos. Só 
falta, mesmo, a Imprensa saber 
contar isso. 

Voltarei ao assunto. 

"Jonalista não é "ollice-bov" dc 

delegacia, nern assessor ;k 

necrotério..." 

de uma rádio comunitária no 
bairro Vila Nova. Prevista, 
também, o nascimento de duas 
revistas de interesse geral 
("Atual" e "Idéia"), que devem 
ser lançadas nos próximos 
dias. 

somente oito cidades têm 
estações desse naipe, entre 
elas Curitiba, Fortaleza, 
Brasília, Manaus, Cuiabá. 
Quais as vantagens de uma 
tecnologia dessa em nosso 
território? Que 

(RS. -A propósito, leitor, por 
que os nossos jornais quase não 
têm a seção dc "Cartas dos 
Leitores": Escreva para os 
jornais. 

E duro trabalhar e não ter 
o sentimento, a critica, a 
sugestão, o desabafo daqueles a 
quem é destinado o jornal. Você 
está satisfeito com o jornal que 
lê, com a programação local de 
rádio c tevê? Depois, não 
reclame: Ninguém sabe o que 
alado quer. 

Programa Rádio Poyo 

das lOHOO as 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESEMTAÇÁOí ERAM Cl SCO DO VAIE 
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j vEstrelas da Ilusão 

Sonlianf^) com o sucesso 
^c um dia virarem, 

ío^icamenlc inllueuciadas 
|)ela televisão, muilãs 
meninlias da coidade 
resolveram se juntar e 
formarem ^rupinhos de 
dança e dubía^ém. A.lc aí 
nada demais. So (iu(> algumas 
dessas meninas, a maioriade 
lamiUa pobre se es(|ueçem 
ate de estudar e ficam apenas 
sonhando em um dia se 

lornareni famosas. Mas 
enquanloa lama não vem, os 
pais gastam o (pie nao podem 
para comprar as roupinhas, 
bolinhase outros "apetrechos" 
paraas"estrelinhas". Algumas 
meninas chegam até fazer 
algumas apresentações, mas o 
f|ue ganham (quandoganham) 
nao da pra tomar um sorvete. 
Acordem meninas! 

OS iria no 
() garoto, que ja serviu de 

inspiração para um livro do 

escritor I ivaldo Fregona, é sem 
dúvida alguma, um dos 
funcionários mais exemplares 
da Fv Capital. () Siriano, alem 
de exelenle cinegrafisla. 
também é dono de uma grande 
humildade e um 
profissionalismo (pie deve ser 
seguido pelos colegas de 
trabalho. O "Siri" é daqueles 
que nao "resmungam" quando 
e solicitado para qualquer 
função, sempre eslã a postos 
para trabalhar. Grande garoto! 

Novo Empresário 
Júlio Nascimento o cantor 

dos apaixonados segundo st1 

comenta está agora sendo 
empresariado pelo competente 
Clélio Silveira. F por falar no 
Júlio agradeço o convite que 
recebi do mesmo para passar 
um final de semana na sua 

residência curtindo com a 
família a sua piscina. Quando 
tiver um tempinho estarei aí. 
Sucesso sempre. Você merece! 

Tomou Dor/7 
Celin Gãlhães desde que 

saiu da Tv Capital tomou um 
verdadeiro chá de sumiço e 
nunca mais deu as caras nem 
pra visitar os amigos. Fie 
também não foi mais visto 
trabalhando em outra emissora, 
será falta de convite? Quem 
sabe! 

Novo Prefixo 
O radialista Ido Costa que já 

foi funcionário da Tv Capital 
está agora muito bem na função 
de repórter no noticiário da Tv 
Nativa. 

O garoto é sem duvida um 
grande profissional e excelente 
colega de trabalho. 

Rápidas 

Laura Knterine visitou o Sistema Tucaniés... 

Luciana de celular, que chique... 

O Jornal Capital teve várias mudanças no dia dei 
ontem. 

Messias Júnior anda muito ocupado ultímamente. 

Thompson Mota, o melhor apresentador da América 
Latina... 

Rita Maria receberá visita da cegonha brevemente. 

Vinícius, também vai dar o ar de sua graça muito 
em breve, 

Frederico ligado na internet 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO flBETE - ZEN 

Aries n 
Gêmeos 

I A troca dc idéias c experi- 
cnclãs com os amigos pode 
trazerurn novo impulsoa sua 

da neste momento. 

Leão 

N da Sorte: 40 

Touro 

IVcparc-sc para viver esle 
novo momento que lhe é ofere- 
cido. \o lenha medo. sejao^ne 
sempre loi. 

N" da Sorte: '27 

A energia de Júpiter conti- 
nua aluando de forma intensa 
em seu signo, favorecendo a 
coragem 

\" da Sorte: 1 3 

Libra 

Não se prenda o que deixou 
pendente ao longo dos dias. 
Não espere chegar amanhã, 
laça tudo hoje. 

Ny da Sorte: 1 0 

Sagitário 

Câncer 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Cuida- 
do. nao é a hora de se pren- 
der ainda. 

Ne da Sorte: 1 3 

O momento é excelente para 
demonstrar seu carinho e a 
expressão de suas idéias para 
as pessoas. 

Ng da .Sorte: 29 

Virgem 
ni 

Escorpião 

Fneonlros, contatos e ate 
mesmo discussões podem ge- 
rar mudanças. Mas tome cuida- 
do. 

N9 da Sorte: 60 

Fj hora de mostrar sua capa- 
cidade de comunicar-se, de fa- 
zer novos contatos, aprender 
coisas novas. 

NQ da Sorte: 33 

Não precisa se humilhar 
para ter a certeza do que você 
quer. I.embre-se ninguém 
merece o seu sofrimento. 

Ny da -Sorte: 54 

Capricórnio 

Você pode ter uma nova 
idéia e conseguir o que deseja. 
Basta ler um pouco de fé e verá 
como as coisas mudam. 

N2 da Sorte: 40 

Aquário 
✓WA 

■ Tanto a posição do Sol 
como a de Mercúrio, o pla- 
neta da comunicação, favore- 
ce, neste moinento. 

N0 da Sorte: 23 

ri—' 
yO Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N2 da Sorte: 60 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 

d.TOO Igreja da Graça 
Ob.OO Boas Novas 
07:00 Fstação Griança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-l)ia 
10:10 Marta Ballyna 
10:1 •) Coz. Maravilhosa da 
() lei ia 
10:4!) Ainaury Jiinior 
11:00 Vamos Falar c/ 

! )eus 
12: Jornal Acontece 
1 2:.',>0|{s|iorte Total 
1 4:00 Fsporle Total Foc ai 
14:30 Gralil Vídeo Musie 
13:00 Programa 11 
I (1:00 Supermarket 
1 0:30 Silvia Poppo\ ic 
1 /: 10 Brasil Verdade 
10:00 Rede Gidade 
1 0:1 0 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30l'aixa Nobre do 
PS-1 io r1 e 
22:30 ( i ne St a !' 
00:30 Jornal da Noite 

10 

TV 

Mirante Canal 

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 c Anote1 

10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T' Fdição 
18:23 Cidade Alerta-2" Fdiçao 
20:00 Serie Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua oada no ar.. 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
14 ia na) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:()() 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 
l(j:3)0 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:30 I J Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:43 Curvas Perigosas (Serie) 
23:13 Jornal do SBT 
00:00 Jõ Soares Onze e Meia 
oi 13 Jornal do SB T 
01:30 Perfil 

13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhâ 
06:30 Igreja da Graça no I.ar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:13 Sailor Moon 
08:45 Samurai VVarriors 
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 VVarriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rola do ( rime 
20:05 Jornal 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:()() Anjos da Ixm -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interprõ - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Klbruri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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O vereador sidney 'J igueredo, esta coíunista, Carlos 

Roberto e a vice-prefeita do Itinga, Vete floteífo 

Mário Saraiva e sua esposa, Leide em destaque 

para a coíuna de hoje 

O médico pediatra Douglas Gomes 

em recente evento social 
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-x O industrial José Carlos Galletti em 

pose para esta coluna 

O casal Luiza e Arnon Milhomem com 

Iberê Quintal em recente evento 
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Linda Veloso 
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As amigas cjo.3em (Due-^e.^ i^euiaiclas 

em mais um eucou+^o da eutidade. 

Lí e (S-unclw^ixcx, mc\is cluas senKoros c\c\ soeiecio 

cie impero+i-M^eiASe cjue jo^em poi^+e do 0iAupo clt 

yAmipos do Bem (Bue^e.^ 
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Ouoiaclo todos 

os Komens 

pe^oeberem o 

beleza cjue Ka 

ao seu redor, 

teremos euyim 

um murvclo 

oKeio cie PyAZ 

(Eliene França) 

L 

m 

m 
m 

m 
; •, 

d opui alguns |lkasK especiais das amigas 

As voluntárias gue jazem muitas famílias 

carentes |elizes. 

Aqui uma pose especial das Amigas do Bem 

Ouerer, que continuam realizando um bonito 

trabalko j-ilantropo em prol da comunidade 

carente de Bmperatrizy em especial das 

crianças e adolescentes 

indústria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1542 - Bairro Exposição 

® 721-2995 

VENHA A CAPAI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FOKD 97. 
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* PIANOS DE F1N;\NCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL l ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 S Fone: (09S) 722-2122 v (098) 7;i-2666 
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Vtilniir ízidio, presidente da Câmara Municipal é leitor assíduo do Jornal Capital 

Pior 
A Seleção de João 

Lisboa é uma das piores 
seleções do Copão 
Maranhão do .Sul desla 
temporada. A analise é 
dos companheiros da 
crônica esportiva local 
que não estão apostando 
na classificação da 
equipe para a próxima 
fase. 

Hoje 
Acontece no Balneário 

late Clube a domingueira 
dançante. O clube que 
teve sua estrutura 
montada no início do ano 
para o Carnaval 97 estã 
sendo uma das principais 
praças de concentração 
da galera dançante. Hoje 
acontece mais uma 
domingueira dançante. 

Subdelegacia 
Normalmente, são 

expedidas por dia 50 
carteiras de trabalho em 
Imperatriz, 25 pela 
manhã e o restante na 
parte da tarde. A 
subdelegacia trabalha, 
em Imperatriz, com os 
setores de Seguro 
Desemprego. Seção de 
Segurança e Medicina no 

1 rabalho. Registro 
Profissional, além das 
expedições de carteiras. 

Plantão 
No período 

vespertino, existe o 
plantão para reclamações 
de trabalhadores. A 
subdelegacia possui 
quatro fiscais em campo 
para v,erificar a situação 

de regularidade sobre LCTS 
(!• undo de Carantia por 
Tempo de Serviço), salários 
atrasados, conl ribuições 
sindicais, registro de 
carteira e encargos sociais 
em geral. 

Amanhã 
listre ia na TV -Capital o 

lele-jornalismo que será 
levado ao ar a partir desta 
segunda-feira 25 todos os 
dias sempre após o Cidade 
Alerta da Rede. As 
mudanças também irão 
continuar acontecendo 
durante o més de setembro. 
O Cidade Alerta (local) a 
partir do dia 1° de setembro 
terá novo ancora. Clélio 
Silveira estará de volta a 
telinha. 

Reunião 
Na reunião realizada na 

ultima quarta-feira na sede 
da Sedei - Secretaria de 
Desporto e Lazer João 
Lisboa ouve muita confusão. 
Os dirigentes de clubes não 
estão conformados com a 
posição tomada pelo 
secretário de desporto 
daquela cidade Euripedes 
Batista pelo falo da recusa 
do prefeito em não bancar às 
arbil ragem no Campeonatu 

Mais estréia 
O programa Cidade 

Alerta que estava ameaçado 
de ter sua estréia adiada 
devido os fios que foram 
queimados na altura do 
Camaçari, finalmente foi 
confirmado. Na manhã de 
ontem ouve uma intensa 
r eu pião onde ficou tudo 
definido para a estréia. 

Uma das três unidades 
móveis ira visitar os 
bairros periféricos e suas 
comunidades 

Madeira 
O repórter Ilelder 

Madeira também faz sua 
estréia na programação da 
Capital Ana. Além de 
reportar para o programa 
Cidade Agora Ilelder 
Madeira, que não é 
parente do deputado irá 
fazer externas para o tele- 
jornalismo Imperatriz é 
Notícias que também 
estréia nesta segunda. 

Aurino Brito 
O repórter pesado 

Aurino Brito, também foi 
contratado para fazer 
parle da equipe de Rádio 
da Capital Am. "O pesado" 
como e chamado pelos 
companheiros da 
imprensa local tem um 
largo conhecimento dos 
latos políticos e em geral 
de Imperatriz. Bom 
trabalho. 

Lobão 
O bairro da Vila Lobão 

Será o primeiro a receber 
a presença da unidade 
móvel da Rádio ( apitai 
AM. O bairro que 
recentemente recebeu o 
apoio da prefeitura 
Municipal de Imperatriz 
está sendo considerado a 
menina dos olhos do 
executivo. Por outro lado 
o prefeito de Imperatriz 
ressalta que todos os 
bairros irão receber uma 
atenção especial. Vamos 
agu ar dar. 

Deu na imprensa 

A ex-vereadora Conceição Formiga é 

candidata a Deputada Estadual nas próximas 

eleições estaduais. Conceição Formiga que 

abraçou a campanha do deputado Federal 

Sebastião Madeira na última eleição confirmou 

a intenção a nossa reportagem. Deu no 

programa Thompson Mota. 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Na onda do brega... 

Júlio Nascimento, Frank Souza e Edson Fernandes 

O Três só tem duas estrelas 

Leidiane e Dalziza. 

E uma confusão que não tem tamanho... 

Frank Souza e Edson Fernandes... 

Até se estranharam. 

Virgem que riqueza II 

O Timoteo tem razão. 

E uma molecagem. 

E zé-fini. 

O jornalista Zé Filho continua inovando. 

Vem a revista regional. 

Amanhã o bicho vai pegar... 

O cabo Thompson... 

Esta de volta ao Rádio... 

Qué maravilha! 

A Capital AM vai esta aonde o povo está. 

O repórter do Povão é o bicho 

Hoje é domingo... 

E dia de Santa Teresa D' Ávila 

O bom dia de hoje para o einegratlsia Henrique (Ascom-Segov 

Capital AM 

em festa 

VA 

Os Fantas ^minhas 
Gosto - O Pensador 

Si ne Emprego 

Fone: 722 3317 

Ol-Eníermeirodo 

trabalho 

100- Vendedores 

externos 

01-Representante 

^ 01- Cozinheira 

01- Encarregado 

01-Zelador 

lASORÂTORIO CLESIO FOMSE 

Exames: sangue, fezes, urina 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

EUA QUEREM ENFRAQUECER 

O IVÍERCOSuL, diz SARNEy 

O cx-prcsidcnU' c aluai senador pelo PMDB do Amapá, José 
Sarney, usou a tribuna do Senado na ultima quarta-feira, 20. para 
protagonizar a mais emocionada reação no País às negociações 
de uma aliança estratégica entre a Argentina e os listados Unidos 
(o presidente FIIC está tentando conter o incidente). "O governo 
brasileiro não pode dizer, mas eu posso denunciar," disse. José 
Sarney acusou o governo norte-americano de estar interessado 
em enfraquecer o Mercosul e disse que o presidente argentino, 
Carlos Mi nem, está sendo usado como um instrumento dessa 
estratégia. (César Delicio, de Brasília para a Gazeta Mercantil. 
21/8). 

Estréías 

\!c<la segunda-feira, 2o, a Rádio Capital estreia com nova 
programação. 

Conor Farias e sua equipe levarão aos ouvintes os fatos que 
marcam a cidade e a região. 

Das 8b as 11b, Conor Farias e Frederico Luiz estarão no 
comando do "Cidade Agora", enquanto o programa" lliompson 
Mola", estreia no borário das 11b às 12b. Estréia também o 
"Jornal da Manbã", às 7b e depois do lliompson, o "Meio-Dia 
de Notícias", com Francisco do Valle, Josafá Rainalbo, Josélia 
V } e Aurino Brito. 

Hercado- 

fú^ancelro- 

PoüpANÇA 

Hoje :  1,18% 

Amanhã  1,09% 

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

UFÍR (FEdERAl) 

íAtS  R$0 9108. 

UrFí (MunícípaL) 

: 11 Agosto/97  R$09,11 

UFr (ESTAdüAl) 

Agosto/97.... R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97 R$ 13,99 

DóLar 
* Paralelo   R$ IJ4 

* Turismo R$ |J0 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 22.08.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 22.08.97 

 -  11,50 
SaUrío Mínímo 

Agosto/9 7«  R$.120,00 

SaUrío FamíIía 

Julho/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 Simplicio Moreira. 1478, 

Centro, com o fone 722-1478 eo fax 722-1400 

Vale conferir, sem dúvida. 

iMpERATRÍZ INoTÍcÍAS 

A noite, também nesta segunda-feira, estréia na TV Capital, 
Canal 05 (Record), o telejornal Imperatriz Notícias, a partir das 
181155. 

Apresentação das bonitas Lina Coelho e l-enir Lima. que se 
integram ao timaço da Capital na busca de melhor informação, 
da crítica, da sugestão, da opinião, enfim do melhor para o 
telespectador, que deseja estar sempre bem informado. 

EpEMÉRÍdES 

Comemora-se boje, o Dia dos Artistas e o Dia da Sogra, entre 
outras efemérides. 

Amanhã, 25, o calendário lembra o Dia do Soldado 
(comemorado ontem nas unidades militares) e também o Dia do 
Feirante. 

Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter sob 
o comando do Dr. Tadeu (721-8921 e 722-2930) 

A;' 
mwm 

S 

Destaque também hoje, para a consagrada a conceituada 
colunista social Maria Leônia, que acaba de entrar para 
o quadro social do Marwel Esporte Clube, ao aceitar 
com carinho e satisfação, o convite formulado pelo 
presidente Moreira Silva, que, de público, lhe dá as 
boas-vindas. Maria Leôpia aparece na foto (junho/97) 
com o prefeito Ildon Marques de Souza (ladeando o 
fotógrafo Pinheiro) durante visita ao chefe do Poder 
Executivo municipal. Vale o registro. 

Humor 

A recém-casada confessa à amiga: 

- Desde que me casei, o Paulo nunca 

mais me beijou... 

- Nossa! Pede para ele dar o divórcio! 

- Mas ele não é meu marido... 

(Playboy/ Abr/92) 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

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. Getdlio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

IMPERATRIZ 

DIA € DOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323. fax: (098) 723.1109 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna, 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax; (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone; (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (cm frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savào c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO A MÃO 
Av Getúlio Vargas. 1863, esquina c/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAI!R.ANTES 
ZERO GRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722,1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; («98) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone; (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) v 
Rodovia BR-010. 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. ^ 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599, fone: (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
FLY BACK 
Av. Beira Rio. fone; (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325, Bairro Juçara, fone: (098 
721.6184. 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone: (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 
ALÒ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagens 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações, Conquistas, 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

Fundada no dia 3 de agosto de 1924 pelas Irmãs Capuchinhas Judite, Eleonora, Águeda e Júlia, a Escola Santa Terezinha está comemorando 73 anos de existência, 

contribuindo para o crescimento da cidade através de sua rígida mas sempre inovadora ação voltada para o ensino e o aperfeiçoamento continuo do homem. 

Sob a Direção da dedicada e experiente Irmã Janice (com o apoio de suas auxiliares Iara Paiva, Mônica Marques e Vilma de Uma Silva), e responsável pela base 

educacional de várias gerações de homens e mulheres se destaque na Região e no Pais, a Escola Santa Terezinha merece todas as nossas homenagens e o reconhecimento 

da sociedade pelo laborioso trabalho realizado em Imperatriz durante essas quase oito décadas. 

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Maranhão é campeão nordestino de Leishmaniose 

Números do Ministério da Saúde colocam o Estado como terceiro maior do Brasil em número de casos 

O Maranhão é o campeão 
nordestino de casos de 
Leishmaniose tegumentar 
americana, doença também 
conhecida como "ferida 
braba". 

A Leishmaniose é 
caracterizada pelo 
aparecimento de ülceras que 
não se cicatrizam com o 
tratamento convencional. 

De acordo com a Fundação 

Nacional de Saúde, FNS, foi 
constatado no Maranhão, em 
1996, 3.794 casos da doença. 

A média do Estado é de 
71,58 casos para cada grupo 
de cem mil habitantes. 

A Organização Mundial de 
Saúde, OMS, considera como 
baixo, o coeficiente de 3 
casos para grupo de cem mil. 
O índice é médio quando 
situado entre 3 e 11 casos 

para cada grupo de cem mil. 
O mesmo critério afirma que 
é alto, o índice entre 11 e 71 
casos para grupo de cem mil. 
Acima disso a Organização 
considera o índice, muito alto. 

Em número de casos, 
cosiderando todos os demais 
Estados da Federação, o 
maranhão ocupa a terceira 
colocação em maior número 
de casos. 

Números de casos de Leishmaniose 
Região Nordeste 

1996 

Bahia 

19 Sergipe 

Alagoas 

Pernambuco 

173 Paraíba 

42 R.G. do Norte 

Ceará 

94 Piauí 

Maranhao 

3.591 

2.766 

3.794 

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

Números de casos de Leishmaniose - por grupo de 100 mil habitantes 
Região Nordeste 

1996 

Bahia 

Sergipe |Pl»1® 

Alagoas ■P 3,30 

Pernambuco liiii» 19,50 

Paraíba M 5,13 

R.G. do Norte P 1,60 

Ceará 

Piauí lip 3,41 

Maranhão 

2em 

40,71 

71,58 
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Número de casos de leishmaniose 

região nordeste - 1996 
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Quarta-feira 

Aguardem!!!! 

O primeiro Estado em 
ocorrência de leishmaniose é 
o Mato Grosso, com 4.195. 
Em seguida, o Fará, com 
5.042 e em terceiro, o 
Maranhão. 

A região tocantina tem a 
maior concentração de 
leishmaniose e Grajaú, é o 
município com maior 
incidência da doença. 

O comerciante Juarez 

Inácio, morador de João 
Lisboa, denunciou, 
recentemente, que a região 
ainda não dispõe de 
tratamento médico a contento. 

De posse de farta 
documentação. Juarez Inácio 
mostrou que conseguiu sua 
cura, apenas, porque se 
deslocou até o Hospital 
Emílio Ribas em São Paulo. 

'Aqui, eles me deram uma 

injeção que não resolveu nada. 
a sorte foi que recebi o 
tratamento médigo, gratuito, 
de mais seis meses em São 
Paulo", disse Juarez. 

Na semana passada, a 
Fundação Nacional de Saúde 
promoveu treinamento para 
capacitar melhor os médicos 
e para-médicos da região 
tocantina, na indentificação e 
tratamento da doença. 

A pressa perfeita da 

municipalização 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

Pressa. Muita pressa. 
Assim deve ser tratada a 
questão da municipalização da 
saúde em Imperatriz. 

Faz-se necessário, até 
mesmo, certas medidas que 
atropelam e passam por cima 
certas convenções. 

L preciso atropeiar a 
hanseníase, a leismaniose e 
uma serie de outras mazelas 
que atormeulam 
imperatrizense. 

O governo do Estado já 
mostrou, demonstrou e 
provou sua ineficácia na 
gestão da saúde pública da 
região tocantina, e em 
particular, de imperatriz. 

E não poderia ser 

diferente. Por isso mesmo, o 
Sistema Uuieo de Saúde 
recwmeuda a municipalização 
do setor. 

Com o Conselho Municipal 
de Saúde defiuiudo as 
prioridades. E também 
lisealizaudoa correta aplieaçao 
do Puudu Municipal de Saúde. 

As recentes medidas da 
governadora Ihweaua Sarm-v 
encorajam os detentores da 
saída do Estado da gestão dos 
recursos para a saúde. 

A indicação de um 
superintendente regional, e de 
um diretor -do Hospital 
Regional, comprometido com 
as mudanças, já é um bom sinal. 

E a cidade precisa muito 

mais do que um sinal. 
Afinal, uma cidade que se 

propõe a ser um pólo de 
educação. Cm catalizador da 
industria tecnológica. A 
vanguarda no setor de 
serviços do meio-norle 
brasileiro, não pode 
apresentar aos invesiidórt -- 
estatísticas tão degradant e 

ser vii i eampeào uacio.nil 
de hanseníase e campeão 
nordestino de leishmaniosí,' 
são títulos que não combine t 
com o espírito 
empreendedor do 
imperatrizense. 

Por isso, é preciso pressa. 
Muita pressa. Nesse caso, a 
pressa é amiga da perfeição. 

Número de casos de leishmaniose 
Brasil -1996 

Brasil 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

CAC Central de Atendimento 
ao Cliente 

expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 
Estados do País. 

Expresso Açailândia, IranporlandO cargas e encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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BIC " O doínt do seu FínaI de semana 

:: 

Restaurante BIC 

com cmDÁPto mmo, 

mcm £ 0<AMe MÉDICO 

cmuno 

Programação do fínal do Verão/97 

- Dia 31/08 - Júlio Nascimento - o brega-român tico 

Setembro 

/// Faimp - Festival Aberto Imperatrízense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro m 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Sovia: heresia 

Domingo: Domingneira Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

Biç tjuestão (k im/ 

ac 
Segunda-feira, dia 25 

AM 

i í Í? ■ <« 

( onor Farias Frederico Luiz 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÀO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

;ora das 08h00 às IlhOO - Conor Farias e Frederico Lui 

m Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás 

mm** 

. 6ii£ 

DliiL 

í'••j; í;tí';í?íí'.í 

> - "J/i* * 

A 

ital AM - 950 Khz 

wats de potência 

m 
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Brasileirão tem seqüência hoje 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Amador 
O Campeonato amador 

de Imperatriz, teve a 
abertura da sétima rodada 
, na quinta feira 21, no 
estádio municipal , com a 
realização de dois jogos. 

Sena 2x1 Janduí 
Guarani 2 x 1 Marília. 
Ontem sábado tivemos 

.Ajuventus x Novo 
Horizonte. 

Amador II 
O Presidente da junta 

governativa do futebol 
amador , Artur Moura dos 
Santos, definiu os 
seguintes jogos para hoje 
domingo, confira: 

Plaza x Riengo 
Local : JV Liderai 
Horário: 8: 00 hs 
Botafogo x Volta 

Redonda 
Local : J V Liderai 
Horário ; 10 horas 
Americano x Bananal 
Local : Laminadora 
Horário ; 9 :00hs 
Portuguesa x 

Tiradentes 
Local : Campo da. 

Lowem 
Horário : 16 horas. 

Copào 
Três jogos serão 

realizados hoje . 
Porto Franco x Edson 

Lobão 

Local; Porto Franco 
Horário: 16 horas 
Comercial x Galletti 
Local: Dora Elizcu 
Horário : 16 horas. 
Balsas x Riachão 
Local: Balsas 
Horário: 16 horas. 

João Lisboa 
O treinador Edmar 

Pereira deverá mandar a 
campo na farde hoje em 
Tocantinópolis . no jogo 
amistoso com os donos da 
casa. com a seguinte 
formação: 

Valdo , Babão ( Tatá) , 
Valdo Montes Altos, Batata 
( Vagner ) e Fernando ; 
Rodson , Biro , Paulinho e 
Nerisvan : Zé Neto e 
Marquinhos 

Galletti 
O único representante 

de Açailândia , fará a sua 
estréia logo mas as 16 
horas na Cidade de Dom 
Elizeu , diante do time do 
Comercial. 

Os jogadores do Gallo , 
estão motivados após o 
jogo de domingo, quando 
conquistaram o tri 
campeonato . 

A motivação dos 
dirigentes é imensa e 
todos estão confiantes em 
uma vitória na estréia do 
time. 

O Líder Internacional 
enfrenta o seu arqui-rival do Rio 
Grande do Sul, o Grêmio e 
pretende manter a 
invencibilidade e a liderança do 
Campeonato Brasileiro, da 
série "A ". 

O Inter , soma 24 pontos e 
tem 3 pontos , na frente do 
segundo colocado, a 
Portuguesa que soma 21 
pontos. 

Os jogos que serão 
realizados hoje. 

Domingo 24 / 08 /97 
16h - Grêmio x Inter - 

Olímpico 
16h - Santos x Vasco - Vila 

Belmiro 
16h- Criciúma x Paraná - 

Heriberto Hulse 
16h- juventude x Vitoria - 

Vários jogos movimenta a série '"A " 

Alfredo Jaconi 
lóh- Coritibax Bragantino- 

Couto Pereira 
17h-Atlético MG xSport - 

Mineirào. 
O Vasco da Gama , time 

Carioca de melhor canpanha no 
Campeonato Brasileiro , joga 
hoje em Santos , buscando a 
vitória para encoostar nos 
líderes. 

O Vasco, tem 17 pontos e 2 
jogos a menos que , o líder 
Internacional que soma 24 
pontos. 

O Juventude joga em casa e 
só interessa a vitoria , o time 
soma 12 pontos , na 
classificação geral do 
Campeonato . e vem de um 
empate no último jogo . no 
estádio Alfredo Jaconi em 1 x 1 

com o Santos. Os jogos deste 
domingo , serão importantes , 
todos os times buscam vitórias 
para melhorar na tabela de' 
classificação. 

Três jogos movimentam 
Copào 

Porto Franco recebe Edson 
Lobão no Estádio Manoel 
Panelada. 

Foto; Galletti 
Legenda; Galletti estréia 

hoje no Copão. 
O Copão Maranhão do Sul, 

terá seqüência hoje domingo 
dia 24 de agosto , com a 
realização de três jogos confira: 

Sei. Porto Franco x Sei. 
Edson Lobão 

Local> Estádio Manoel 
Panelada (Panelão) 

Cidade: Porto Franco 

Horário: 16 horas. 
Balsas x Riachão 
Local: Estádio Municipal 
Cidade: Balsas 
Horário: 16 horas 
Comercial x Galletti 
l.ocal: Estádio Municipal 
Cidade; Dom Elizeu 
Horário: 16 horas. 
O Copão leve a sua 

abertura na Cidade de J. 
Lisboa ,com o empate da 
seleção local 3 x 3 com o Sena 
de Imperatriz. 

No dia 17 de agosto , 
domingo próximo passado 
.tivemos dois jogos na 
seqüência em Montes Altos, 
Juventus 1 x 1 Tocantinópolis 
. Na Cidade de Estreito a 
seleção local, empatou em 0 
x 0 .com a Sei. de Carolina. 

João Lisboa joga amistoso 

A Seleção de João Lisboa , 
joga amistosamente neste 
domingo as 16 horas no 
Estádio Municipal de 
I ocantinópolis, com o time do 
mesmo nome. 

O treinador Edmar Pereira, 
comandou durante os treinos 
no decorrer da semana , 
visando este amistoso, que será 
de fundamental importância , 
para o próximo jogo Copão , 
que será no dia 31 de agosto ,na 
Cidade de Açailândia. 

Edmar , não contará com 
Duílio , que sentiu uma 
contusão no tornozelo 
esquerdo e não viajará com a 
delegação. A novidade no time 
, será a estréia de Valdo , ex 
técnico do Sena, que foi 
contratado para as disputas do 
Copão. 

'Ví: 
Seleção de João Lisboa joga amistoso 

O treinador disse que -erá 
um jogo difícil v-ém 
Tocantinópolis, mas que o seu 
time irá buscar a vitória . pra 
começar a semana motivar e 
treinar firme para vencét o 
Galletti e m Açailândia , único 
resultado que interessa. 

O Treinador Edmar Pereira 
, deverá mandar a campo na 
tarde de hoje , a seguinte 
formação: 

Valdo , Babão , Valdo 
Montes Altos , Batata (Vagner 
) e Fernando ; Rodson . Biro , 
Paulinho e Nerisvan . Zé Neto 
e Marquinhos. O Jogador 
Valdo . deverá entrar no time , 
no segundo tempo. Edmar 
Pereira . pretende começar o 
jogo , com a mesma formação 
que entrou jogando com o time 
do Botafogo 

Oferta de 

de uma Enfermeira 

do Trabalho. 

com 

Elleth Fernandes na CAIMAN, 

Rua Tamandaré, lOSZ - Jardim 

São Luí s. 

COMUNICADO 

ín 

A TCI informa aos Srs. Usuários 

que no período do Verão/97, haverá 

integração de bairros (tarifa única) 

de todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

i aom ©yi wscl 

íKiCQMmÃ @ imTOiíi 

Venha e comprove! 
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preto e prazo 

MAIS QUENTES 

Freezer Horiz. 
RS 569,00ít vista ou 
1+23 Mensais de 

0] Electrolux 
Líder mundial em eletrodomésticos 

! Puxador ergonômico 
' Fechadura com chave auto-expulsiva 
Dreno frontal 

' Sistema dupla função 
Rodízios em nylon 
304 litros 

42, 80 

Ot/7+4 CHEQUES DE 11$ 122,50 

Ferro Seco 220V 
RS 17,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Design moderno e arrojado 
' Leve; não cansa para passar 
' Cabo fechado para melhor empunhadura 
' Regulagem para jeans 
' Mais estável na posição de descanso 

1 30 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 3,70 

Colchão Maxim um Extra 
RS 115,00/7 vista ou .^çrfíZjO) 
1+23Mensais de ( 5^ S 

8 

OU 7+4 CHEQUES OíRS 24,80 

Estante de Aço 
RS 37,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

2 80 

OU 1+2 CHEQUES DE R$ 12,34 SCItl jUTOS 

t. ■■ 
? ■: v. : 

08 PECAS 

WALITA 
Faz Com Carinho 

WAUTA 

50UND 

-wM: D-ií 

10UND 

ripANDIN 1~" 
«MOVBSCEACO» 

6 Prateleiras 

Micro computador 
RS 2.292,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de COMPAQ 

PRESARIO 

completo pacote de software 

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

245 00 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 494,00 

« 
> >~ r ~ '„ •'' • 

04 08 PECAS 

Radio gravador MECOA 
RS 35,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

*AM FM 
* Tape deck 
' Anterna telescópica 

2, 65 

OU 1+4 CHEQUES ÜIRS 7,00 SEM JUROS 15 UNO 

Fogão Essencial Next 
RS 169,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

* 4 bocas 
* Mesa Inox 
' Botões embutidos 
* prateleiras do forno 
com trava de segurança 

" Tampa de vidro 

12, 
70 

0*7 7+4 CHEQUES DE P$ 36,50 

na compra de 

qualquer produto 

ConsuM 

UMA CAIXA 

cervefa 

(24 IONG NECK) 

10UND 

; 

r 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

c6m 

Ofertas válidas até 3008/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
j s lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11) juros de 49% a.m e 24X (1 +23) juros de 6% 

a.m. Plano cheque 5X (1 +4 )juros de 3,9% a.m Plano com ou sem entrada pgtos. de 30 
em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é 

j reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . Jorge Braga 
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Gotínuam às investigações do acidente 

que envolveu veículo da PC 

~ àc ínvfctioíirnpQ nam r.hepar aos resn 

policia □ Domingo, 24 de agosto Je 1997 Editor responsável: Francisco do Valle 
JORNAL CAPITAL 

Delegado Regional intensifica às investigações para chegar aos responsáveis 

O delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu abriu 
inquérito e uma sindicância 
para apurar o acidente 
envolvendo viatura 140 da 
Polícia no início da semana. 
A viatura estava sendo 
conduzida pelo elemento 
Marcelo de tal, que segundo 
informações da própria 
Polícia estava embriagado. 

O delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu informou a 
reportagem que o caso será 
totalmente elucidado nos 
próximos dias e que os 
culpados serão punidos 
severamente. 

Por determinação do 
delegado regional o acusado 
que desenvolvia às funções 
(le mecânico assistente nas 
viaturas, fazendo pequenos 
reparos, já tinha sido proibido 
de continuar desenvolvendo 
as funções. 

No acidente foi vítima a 
jovem E. C. P., lb anos de 

idade, residia na Vila Macedo 
e que trafegava pela Rua 
Silvino onde estava 
retornando para sua casa. 

A sindicância interna de 
acordo com o delegado 
regional irá apontar o 
responsável pela liberação da 
viatura que devia esta no pátio 
da Delegacia Regional à 
disposição do Plantão 
Central. 

"Eu não posso admitir que 
fatos desta natureza aconteça 
dentro da Polícia Civil, o 
delegado responsável pela 
liberação da viatura será 
punido" disse Abreu bastante 
aborrecido. 

E.C.P, de 17 anos de 
idade, chegou a ser 
socorrido pelo próprio 
acusado, ao chegar no 
Hospital ele teria dito aos 
funcionários de plantão que 
a jovem era sua irmã. Ela não 
resistiu aos ferimentos vindo 
a falecer «mu .seguida. 

Kl m 

No acidente foi vítima a resistiu aos ferimentos vindo 
'em E. C. P., 1 b anos de a falecer em .seguida. 

"Neguinho" ameaça família inteira 

Acusado de praticar vários assaltos e homicídio, o elemento 

ameaça vítima de morte 

Esteve na Delegacia de 
Polícia do Primeiro Distrito 
Henrique Alves Cardoso, 40 
anos de idade, maranhense, 
residente no Conjunto 
Vitória, para comunicar que 
vem sendo ameaçado de 
morte pelo elemento 
identificado apenas por 
"Neguinho". 

O acusado de acordo com 
a vítima e autor de vários 
assaltos e arrombamenlos 
naquele bairro, "Neguinho 
também é acusado de ter 

assassinado um jovem a cerca 
de dois meses. Henrique 
disse a reportagem que a 
origem da tentativa de 
homicídio iniciou quando ele 
denunciou "Neguinho" de ler 
roubado na residência do seu 
irmão cerca de R$ 
1.300,00(Um mil e trezentos 
reais), além de vários objetos 
como; TV em cores, bicicleta 
e outros. 

Na época segundo 
Henrique, o elemento foi 
denunciado por um comparsa 

e em seguida ele comunicou 
o fato a Polícia Militar, que 
seguindo a vítima o conduziu 
para a Delegacia de Policiado 
Primeiro Distrito de onde ele 
teria fugido da permanência 
daquele Depol. 

O queixoso disse a 
reportagem que após sair da 
delegacia o elemento já 
procurou sua residência por 
diversas vezes. "Neguinho" 
teria dito a família do mesmo 
que iria mata-lo aonde 
encontrasse. 

Acusado de mandar Homem é acusado 

matar a própria mãe 

continua foragido 

Polícia de João Lisboa ainda não 

conseguiu localizar o homem que 

mandou matar a mãe a pauladas. 

de roubar grade de 

Cerveja 

Bebeu, dormiu no bar e acabou sendo 

acusado de praticar furto 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de documentos 
Maria Gonçalves Martins, 

maranhense, solteira, residente 
na Suikt Quadra b02- Ruab Casa 
19 comunicou que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Pato ocorrido na última sexta- 
eira quando a comunicante 
retornava para sua residência. 
De acordo com a comunicante o 
referido documento estava 
dentro de sua agenda. 

Brasília comunicou que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido à alguns dias. Contatos: 
723 3022 ou 977 4130. 

Perda de documentos II 
Quem também reclamou da 

perda de documentos foi o 
jovem Osvaldo da Silva Filho, 
residente na Rua A, Casa 289, 
bairro Vilinha. O queixoso disse 
a reportagem que quando se 
deslocava para o bairro Nova 
lm|)eratríz jHTcebeu a faltada 
bolsa. Além dos documentos 
estavam dentro da |x»rta cédula 
cerca de R$ 40,00 (Quarenta 
reais). 

Furto de bicicleta 
Joaquim Mathias de Souza, 

maranhense, solteiro, promotor 
de vendas comunicou que 
elementos desconhecidos 
visitaram sua residência e 
levaram uma bicicleta Moutain 
Bike, cor branca. Fato ocorrido 
quando a bicicleta estava 
estacionada ao da área de sua 
residência. 

Perda de documentos III 
Clodomir de Souza 

Nneueira maranhensr. 

Furto de toca-fitas 
Manoel Andrade Lima, 

paraense, solteiro, residente na 
Rua Jader Barbalho em Dom 
Klizeu comunicou que 
elementos não identilicados 
1« 'varam de dentro do veículo Fiat 
Cno Mille-um toca-fitas e uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais do 
comunicante 

Conforme ele o elemento 
acusado também já tentou 
atear fogo em sua residência 
e só não conseguiu o objetivo 
devido o comunicante ter 
anunciado que a Polícia 
estaria chegando ao local. De 
posse de dois revólveres e na 
companhia de outro elemento 
"Neguinho" vem 
atormentando a família de 
Henrique. A Polícia Civil já 
tomou conhecimento do falo 
e a qualquer momento poderá 
prender o acusado. 

casado, residente na Coriolano 
Milhomem- Bairro Bacuri 
comunicou na Depol que 
perdeu sua porta cédula 
contendo vários documentos 
jx-ssoais, fato ocorrido na tarde 
da última quinta-feira quando 
trafegava jxJo centro comercial 
de Imperatriz. 

Perda de documentos IV 
Roberto Antonio Machado, 

paranaense, casado, residente 
na marginal esquerda da Belénv 

Arrombamento 
Daniele Vitorino de Arã "^i 

maranhense, casada, residi ..a' 
na Rua Paraíba- bairro Juçj 
comunicou que sua caí 
arrombada por elementos 
identificados. Fato ocorrido na 
tarde da última sexta-feira. De 
acordo com a queixosa que se 
encontrava no trabalhos os 
elementos além de levar vários 
objetos fizeram o maior quebra- 
quebra dentro da residência. 

Domingo. 24/08/97 

Io Distrito 

Delegado 

Ttnoco 

Escrivão 

J. Pinheiro 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Francisco Carlos 

e Ellano 

Perito 

Júlio Sérgio 

Telefone de Plantão 

720-1502 

Raimundo Pereira da Silva, 
maranhense, casado, 40 anos de 
klatk', residente no povoado do Pé 
de Galinha, município de João 
Lisboa acusado de ter mandado 
matar sua própria mãe na última 
terça continua foragido. 

A vítima Maria Isabel 
Conceição, maranhense, de 68 
anos de idade, ajjosenlada residia 
com o filho acusado, a nora e os 
netos. De acordo com às 
primeiras informações fornecidas 
I)ela 

Policia Civil, Raimundo Pereira 
da Silva, maranhense, 48 anos de 
idade, teria forçado os filhos à 

matar a avô que andava muito 
doente. 

A vítima conforme vizinhos 
sofria de mãos tratos, Maria Isabel 
também recebeu uma queimadura 
na perna direita jx)ssivelmenle de 
água quente. 

O caso só foi esclarecido por 
uma filha do acusado que ao 
perceber o desajíarecimento da 
avô, comentou o faíoa uma vizinha. 

A menor disse ainda que ao 
comentar o desaparecimento da 
avô coni um dos irmãos ele teria 
dito que tinha matado a mesma e 
se ela falasse \ ara alguém também 
iria mata-la. 

Luis 1 lenrique da Silva Filho, 
maranhense, solteiro, residente 
no bairro Nova Imperatriz foi 
entregue na Delegacia de 
Polícia do Primeiro Distrito 
sobre a acusação de ter 
roubado uma grade de cerveja. 

De acordo com às 
informações da vítima que nega 
todas às acusações ele não tem 
conhecimento do 
desaparecimento do objeto 
roubado e que estava 
embriagado sem às mínimas 
condições de lembrar de 
alguma coisa. 

O acusado conforme às 

primeiras investigações obtidas 
pela rejKirtagem trabalha em 
uma casa de venda de frangos 
em Imperatriz. O delegado de 
plantão irá analisar a denúncia e 
cm seguida tentar localizar um 
outro elemento que também se 
encontrava no bar. 

O proprietário do bar 
informou a reportagem que o 
outro elemento ainda não 
identificado é amigo de Luis e 
que os dois são susjíeitos de 
terem levados a grade de 
cerveja que segundo ele teria 
comprado fiado para atender 
seus clientes. 

PLANTÃO POUCIAL 

Segunda-feira, 25/08/97 

2° Distrito 

Delegado 

Augusto Gabina 

Escrivão 

Torquato 

Comissário 

Urbano 

Agentes 

Simião e 

Wallace 

Perito 

Mário Amorin 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINHCIRO 
Fone: 

Fotografarce aniversário, casamaitoG, batizados e evortos on ç^ral • 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhao 

721-709 


