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MMSAL CARIAI 
Esta Edição contêm 

16 Páginas e 
dois cadernos 

MA; R$ 1,00 Outros Estatbs; R$ 1,50 

■ Por dentro 

da imprensa 

Diana é 

enterrada 

O enterro de Lady Diana 
Spencer, ex-prineesa de 
(íales, ocupou o maior 
espaço na telínha. Coultra 
lambem a nova guerra 
travada no ar. As novidade 
da imprensa na coluna 
assimtda por João F st rada 
Branco. P^ina 2-1 

■ informes 

Especiais 

Regras 

menos 

rígidas 

^ Os cot isórcbs terao regras 
ais flexíveis. As 

.Jministradores podem 
montar grupos para pacotes 
turísticos comidos, ou |>ara a 
reforma de uma casa. Saiba 
também da estréia do TV 
Shopping. Confira a coluna 
assssinada ijoi-Vlachaíio Neto 
e que conta ainda com as 
seções, Imperatriz Dia e 
Noite. Humor Amuersaruitòes 
ACÍl eMercada Financeiro. 

INDICADOR 

f 
Dólar Comercial 
Compra  R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

Jl$ 1.1350 

_R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra —  R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda j 

RS 1.0350 

_ RS 11,95 
Poupança 
Rendimento  1,1275% 
Ufir 
Valor    R$0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto   RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

em 

Capital 

Social 
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Igrej a lidera Grito dos Exdmdos com 

a participação de José Rainha Jr 
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O cantor Paulo Babilônia será a atração do Bic neste domingo. Ele se apresenta na tradicional Domingueira Dançante. 

A Igreja Católica, com apoio 
dos partidos de esquerda, 
sindicatos e organizações 
populares, lidera hoje o Grito dos 
Excluídos. 

Em Imperatriz haverá missa 
solene seguida de ato político. 

O Bispo D. Afonso Felipe 
Gregory disse que a Igreja 
apoiará o ato, classificado de 
democrático, pela autoridade 
religiosa. 

O líder nacional do 
Movimento dos Sem Terra, José 
Rainha Júnior está em Imperatriz 
e participa do Grito. 

Ele também acompanha a 
Marcha para São Luís, com início 
previsto para a segunda-feira. 

Os integrantes do MST 
esperam ser recebidos pela 
governadora Roseana no dia 17. 

Mais na Página 1-3. 

Gôncavo 

e 

Gonvexo 
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Banhista adere à Campanha 
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Praia do cacau está mais limpa 

Os banhistas da Praia do 
Cacau aderiram a Campanha de 
Limpeza promovida por 
intermédio de uma parceria 
entre a Universidade Estadual 
do Maranhão, Sebrae e 
Prefeitura Municipal. 

Lançada ontem, 06, já é 
possível perceber o aumento do 
nível de consciência do banhista. 

A Fundação de 
Desenvolvimento Comunitário, 
Fundeco, eo restaurante Paladar 
também apoiam a iniciativa. 

Mais na Página 1-6 

■ Dia da independência 

Desfile comemora 

independência 

Estudantes, entidades civis e militares 

desfilam na Dorgival Pinheiro de 

Sousa 

Brasília 

Lobão quer dinheiro 

dos Fundos 

Senador advoga tese da "responsabilidade social" 

Muito bem capitalizados, è 
nadando em dinheiro, os 
Fundos de Pensão poderão 
emprestar parte do seu rico 
patrimônio ao governo federal. 

Essa é a proposta do 
senador Edison Lobão, PFL 
MA, que insiste em afirmar 
que as "responsabilidades 
sociais" desses fundos são 
subestimadas. 

A proposta de Lobão 
também prevê dinheiro dos 
Fundos para programas 
emergenciais, como o 
combate à seca og a enchentes 
que causem grave comoção 
social. 

Mais na Página 1-3. 

í 

Senador Edison Lobão quer parceria entre governo e 
Fundos de Pensão 

A Prefeitura Municipal de 
Imperatriz e o 50° Batalhão de 
Infantaria de Selva organizam a 
solenidade oficial de 
comemoração do Dia da 
Independência. 

Estudantes da rede pública e 
privada, entidades civis, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros e 

50° Bis estarão desfilando na 
Avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

O palanque oficial será 
montado na Praça Brasil. O 
Desfile, a exemplo do anos 
passado, deve começar 
rigorosamente às 08hl0, com 
previsão de final para as lOhOO. 

i MEB 

Dia internacional de 

alfahetizaçao será lembrado 

O Míwjipeítto <lc Educação Q provi preotõ é o 
de Base {MEB) vai réSponSáVel pela reduão db 
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■ FEF 

Cafeiteira responsabiliza 

o F EF por greve de 

prefeitos 

O senador Fpitácio cafeteira 
do PPB-MA, ao usar a tribuna do 
senador responsabilizou a 
aprovação do Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF) pela 

greve dos prefeitos 
maranhenses. 

Para Cafeteira, o movimento 
serviu como um alerta aos 
senadores. 
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Lavradora denuncia seqüestro ao dep. Madeira* 

Jornal Capital publica íntegra da carta de Luíza Pereira dos Santos 

Sou Luíza Pereira dos 
Santos, brasileira, solteira, 
lavradora, residente e 
domiciliada na barranca do Rio 
Tocantins, Chácara Aurilândia, 
no local conhecido por Serra 
Quebrada, município de 
Senador Kdison Lobào, neste 
Kstado, e suplico a Vossa 
Excelência, como pai que é. e 
nosso representante na Câmara 

Quatro 

homens 

'ncapuzados e 

armados de | 

revólveres, os 

quais 

chegaram no | 

local numa 

lancha 

voadeira, 

I disparando 

vcirios tiros, 

levando, então, 

1 tneufilho 

dos Deputados, a misericórdia 
de entender e ajudar-me neste 
cruel momento, cujos fatos, 
vividos neste presente, 
dcstroem a mente de uma mãe, 

quais  

levando-me o mais profundo 
desespero moral e social. 

No dia 29 de maio do ano em 
curso, dia de Cor pus Christi, 

maio do ano 

em curso, dia 

de Corpos 

Christi 

seqüestraram 

meufilho 

menor, Edvan 

dos Santos 

seqüestraram meu filho menor. 
Edvan dos Santos I ima. de sele 
anos de idade, quando 
encontrava-se na Ilha de Serra 
Quebrada, próximo ao povoado 
Bananal, município de 
Governador Edison bibão. 

Tal seqüestro foi executado 
por quatro homens 
encapuzados e armados de 
revólveres, os quais chegaram 
ao local numa lancha voadeira, 
disparando vários tiros, levando, 
então, meu filho, cujo paradeiro, 
até o momento, as autoridades 
competetenles não 
conseguiram qualquer notícia, 
apesar de haver comunicado, na 

data do fato, tanto à Polícia 
Judiciária, quanto à Curadoria da 
Infância e da Juventude e ao 
Judiciário. 

Para um melhor 
entendimento tenho que 
informa-lhe de alguns fatos 
ocorridos: 

No dia 15 de novembro de 
1993 a criança Paulo Henrique 
Sales dos Santos, filho de César 
Ronaldo Medeiros dos Santos e 
de Jeanne Sales dos Santos, 
desapareceu após naufrágio de 
uma canoa que atravessava a 
criança e vários adultos, da Ilha 
de Serra Quebrada para a terra 
firme maranhense. 

Naquele dia. pelo que se 
soube, várias pessoas de 
Imperatriz foram fazer uma 
farra na ponta de cima da Ilha 
de Serra Quebrada. Já no final 
da tarde, embriagados, não 
respeitaram a capacidade da 
canoa que iria conduzi-los e, no 
meio do Rio Tocantins, esta 
naufragou, quando morreu um 
jovem e desapareceu a criança 
Paulo Henrique, cujo corpo 
nunca foi encontrado. 

Nesta época eu morava em 
São Domingos do Lago, estado 
do Tocantins, alguns 
quilômetros acima do ocorrido. 

No final do ano de 1996, 
exatamente em 11/12/96. fui 
surpreendida ixda presença, em 
minha casa, de um jovem 
chamado Hélio, filho da Sra. 

FORTALEZA 

WMmèi 

x : 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 12:00 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E WUMIÍeM 

Marina Chaves de Sousa - tia- 
avó do menor Paulo Henrique, 
cujo corpo não foi encontrado - 
acompanhado do Sr. Antônio 
Dentista e mais do policial 
federal Juliosmar, lotado na 
DPE de Imperatriz, os quais, 
mediante ameaças, conduziram- 
me e ao meu filho Edvan, para 
Imperatriz, sob alegação de que 
meu filho Edvan era o filho de 
Jeanne, sobrinha de Marina, 
naufragado em 15/11/93, no 
Rio Tocantins. O Conselho 
Tutelar, no dia 13/12/96, 
determinou que eu retornasse 
à minha casa, com o meu filho 
Edvan. 

No entanto, na mesma noite, 
uma pessoa conhecida 
vulgarmente por Nena, e sua 
esposa que é filha de Marina, 
foram à minha casa e, sob 
ameaça de prisão, levaram meu 

Naquele dia, 

pelo que se 

soube, várias 

pessoas de 

Imperatriz 

foram Jazer 

uma farra na 

ponta de cima 

da Ilha de 

Quebrada 

filho Edvan para a casa de 
Marina, o que obrigou-me a 
apelar para o Conselho Tutelar 
liara ler meu filho de volta, o que 
só ocorreu após o dia de natal. 

Inconformados, a suposta 
nVáv, Jeanne Sales dos Santos, e 
seu esposo César Ronaldo 
Medeiros dos Santos, com o 
aiioio financeiro da Sra. Marina 
Chaves de Sousa, munidos da 
certidão de nascimento de 
Raulo Henrique, desaparecido 
no naufrágio, adentraram no 
Juízo da Infância e da Juventude 
da Comarca de Imperatriz, com 
uma Ação de Guarda e 
Responsabilidade (processo n" 
733/97), na tentativa de 
conseguirem a]xisse e aguarda 
do menor Edvan. 

Insurgi contra tal pretensão, 
tendo o processo seguido seu 
curso normal, onde foi 
determinado <1 Exame de DNA, 
cujas despesas ocorreram 
exclusivamente por conta dos 
supostos pais do menor 
desaparecido no naufrágio, com 
o suporte financeiro da Sra. 
Marina Chaves de Sousa. 

A coleta do material genético 
liara a realização do exame de 
DNA foi realziado pelo 
Laboratório Salomão Fiquene, 
situado na rua do Outeiro n0 475, 
na cidade de São Luís. O sangue 
foi remetido para o LID - 
Laboratório de Investigações 
Diagnosticas que, por sua vez, 
remeteu tal material para o The 
Center for Faternity and 
Immmunogenetics, em Buffalo, 
New York, EDA, e constatou 
que eu sou a mãe Biológica do 
menor Edvan dos Santos Lima, 
com possibilidade de 99,99%. 

Dessa forma, ficou definido 
que o menor Edvan, em 
hipótese alguma poderia ser 
confundido com o menor Paulo 
1 lenrique, fulminando, assim, a 
pretensão dos supostos pais. 

A lide estava definida a meu 
favor. 

Todavia, quando tudo já 
eslava definido, aconteceu o 
absurdo. 

No dia 29 de maio próximo 
passado, dia de Corpus hristi, 
por volta das 13 hs. quando 
meu filho Edvan encontrava-se 
na Ilha de Serra Quebrada, 
perto do povoado Bananal, no 
município de Governador 
Edison Dibão, nas barrancas do 
Rio Tocantins, lá chegaram 04 
(quatro) homens armados de 
revólveres e, atirando, 
seqüestraram <1 meu filho, o 
qual até a presente data 
encontra-se em local não sabido. 

Meu marido, Edmilson 
Barbosa Lima, recorreu 
imediatamente, à Polícia 
Judiciária de Imperatriz, onde 
recebeu a informação de que 
nada poderiam fazer, pois, tal 
fato ocorreu na Ilha de Serra 
Quebrada, que não era 
circunscrição de Imperatriz. 

Edmilson procurou o 
Conselho Tutelar que 
contaclou (sic) com o Promotor 
Dr. Márcio Thadeu que, de 
pronto, determinou ao 
Subsecretário de Segurança 
Publicada Região Tocantins, Dr. 
Luciano de Abreu, que 
instaurasse o compentente 
inquérito policial, o qual 
designou o Delegado do Io 

Distrito Policial, Renê de 
Almeida, para o caso. 

Este Delegado determinou a 
abertura de Inquérito Policial e 
designou agentes de polícia 
para as investigações. Até aí 
tudo ocorreu normalmente, 
foram ouvidas várias 

Meu marido, 

Edmilson 

Barbosa Lima, 

recorreu 

imediatamente, 

à Polícia 

Judiciária de 

Imperatriz, 

onde recebeu 

a informação 

de que nada 

poderiam Jazer 

testemunhas e suspeitos, tendo 
chegado à conclusão preliminar 
de que a autoria do seqüestro 
de meu filho Edvan, direcionava 
para Marina Chaves de Sousa, 
César Ronaldo Medeiros, e sua 
mulher Jeanne Sales dos Santos, 
os quais indignados com o 
resultado desfavorável do 
exame de DNA, ao invés de. se 
quisessem, recorrer a novo 
exame, preferiram apelar para o 
Seqüestro, forma violenta, 
desumana, para apossar-se de 
meu filho Edvan. 

Em conseqüência, o 

Delegado encaregado do 
Inquérito Policial, encaminhou, 
no dia 07/06/97, ao Juízo da Ia 

Vara Criminal desta Comarca, I )r, 
Eernando Mendonça, um pedido 
de prisão temporária para os 
suspeitos Marina, manoel 
Barbosa Moraes, vulgo Natal, e 
Aldean, o qual só foi sentenciado 
em 05/08/97. 

Enquanto o Ilustrado 

Dr. Márcio 

Thadeu que, 

1 de pronto. 

de Segurança 

Publicada 

| Tocantins, Dr. 

| Luciano de 

Abreu que 

instaurasse o 

compentente 

inquérito 

policial 

I J 

Promotor de Justiça, Dr. Márcio 
Thadeu, curador da Infância e da 
Juventude, desde o dia do 
seqüestro, quando lhe foi 
comunicado tal ocorrência, 
empenhou-se pessoal e 
profundamente na questão, 
requerendo ao Juízo supra 
mencionado medidas como 
escuta telefônica e quebra do 
sigilo bancário da principal 
suspeita, Marina, além de 
impulsionar o delegado 
designado (sic) as urgentes 
investigações, as demais 
autoridades envolvidas 
quedaram-se na burocracia legal. 

Veja só: o Juiz da Ia Vara 
Criminal, Dr. Fernando 
Mendonça, ao despachar, nf 1 
29/05/97, o pedido de qulL a 
do sigilo bancário (processo 
375/97), negou-o. Todavia, 
determinou que fosse efetuada 
a escuta telefônica (processo ny 

377/97), |iorém, a administração 
local da Telma S/A, comunicou- 
lhe, verbalmente, que não tinha 
condições para cumprir tal 
determinação, pois, não 
dispunha de equipamentos 
adequados, e que se fosse 
remetido o equipamento e 
designado o local 1 ara instalação a 
Telma o faria. Ficou nisso. O MM. 
Juiz não providenciou tal 
equipamento que lhe fora 
oferecido [xir meu advogado na 
noite de 20/05/97. 

No entanto, ao sentenciar o 
pedido de prisão temporária 
(processo n0 379/97), em 05/08/ 
97, negou tal pedido, alegando 
que poderia ser feita escuta 
telefônica e quebra do sigilo 
bancárk i. ()ra, não diligenci( 1111 ara 
a ocorência do primeiro, e negou 
o segundo, no caso o sigilo 
bancário, isto na noite do dia 
acontecido, istoé, em 29/05/97. 

Continuação na Página 
1-5 

So 

yj?. 
üi 
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Lobão sugere parceria oficial com fundo privado 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Educação 
Tributária 

O centro de Treinamento 
da Seíaz com o apio do FAT, 
através do IDRII, inicia o 
Treinaniento de 
Multiplicadores para o 
programa estadual de 
Educação Tributária. O curso 
será realizado nos turnos 
matutino e vesjxTtino, as aulas 
serão ministradas na Delegacia 
Sindical do Sintaf. Um dos 
principais objetivos do 
programa, está na busca da 
conscientização da importância 
social do tributo, visando 
sobretudo estimular o 
cumprimento voluntário das 
obrigações tributárias e 
desenvolver o espírito crítico 
da fiscalização da correta 
aplicação dos recursos 
arrecadados. 

v Educação 
' Tributária II 
O curso será ministrado 

pelo presidente do Sintaf José 
Gomes de Oliveira, Imperatriz 
é a segunda cidade a receber o 
curso. As inscrições ainda 
podem ser feitas na Delegacia 
Sindical com Aldenora ou pelo 
telefone: 722-1738. 

Bolsos 
vazios 

A proposta do Orçamento 
Geral da União para o ano 98, a 
ser enviada ao Congresso 
Nacional pelo governo ainda 
este mês, não estabelece 
nenhuma concessão de 
reajuste aos servidores 

úblicos federais. O dinheiro 
.ae faz alguma referência ao 

funcionalismo será destinado 
apenas as indenizações 
trabalhistas e o aumento do 
número de funcionalismo 
inativos. 

Há mais de três anos os 
servidores não possuem 
qualquer tipo de aumento 
salarial e nesse tempo incluir- 
se os funcionáriosa públicos 
estaduais. E bom lembrarmos 
que o ano que de 98 é ano de 
(re) eleição e que outros 
novos tempos, que não o de 

hoje, poderão acontecer. 
Controle 

no orçamento 
O senado vota na próxima 

semana, em segundo turno, 
o projeto de lei que proíbe a 
assessoria de empresas 
privadas para a liberação de 
recursos federais a estados c 
municípios. 0 projeto foi 
aprovada em primeiro turno, 
na semana passada por 
unanimidade. 

Pela proposta aprovada, 
são considerados crimes o 
pagamento e a constatação de 
qualquer tipo de 
intermediação na liberação de 
verbas públicas, caso 
contrário o infrator fica sujeito 
a processo por improbidade 
administrativa. 

Controle 
no orçamento II 

A proposta de autoria do 
senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP) é uma resposta 
tenha as recomendações da 
CPI do Orçamento, ocorrida 
no período 93/94 onde se 
comprovou que empresas 
fantasmas funcionavam como 
ponte entre prefeituras e os 
deputados que faziam parte 
da Comissão Mista do 
Orçamento. 

Inconstitucional idade 
A Fenafisco ingressará 

com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade ADIN, 
através do advogado Aristides 
Junqueira contra o sistema 
Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das 
Micro-Empresas e das 
Empresas de Pequeno Porte, 
o Simples. 

Para a Fenafisco, o Simples 
fere o pacto federativo e não 
se harmoniza com o Sistema 
Tributário e a Constituição 
Federal. 

Além disso, essa 
legislação comete 
ingerências em matéria 
tributária, afastando a 
competência dos estados e 
municípios para legislar a 
cobrar o ICMS e o 1SS. 

Lanchonete MC BRUNITS 

SUCOS, VITAMINAS, SANDUICHCS, TIAA 

GOSTOS CM GCRRL, SflLGRDOS. 

CCRVCJRS, RCFRIGCRRNTCS, PORÇÕCS CTC. 

RV€NIDR G6TÚLIO VRRGRS, 1352 - 

C6NTRO (ÇM FR6NT6 RO 6RRD6SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

O senador Edson Lobão 
(PFL-MA) anunciou que 
apresentará pessoalmente ao 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso um projeto de 
resolução autorizando os fundos 
de pensão a concederem 
empréstimos especiais ao 
governo para financiamento de 
programas destinados á 
proteção da infância e à melhoria 
do sistema penitenciário 
brasileiro. 

Ele justificou sua iniciativa 
lembrando que, apesar de os 
fundos de pensão terem 
contribuído para o 
desenvolvimento econômico do 
país, a responsabilidade social 
dessas entidades 
previdenciárias tem sido 
subestimada. 

- E chegada, pois, a 
oportunidade, de óbvio 
interesse nacional, para a 
conjugação de esforços do poder 
público e dos fundos de pensão, 
para dar combate eficaz, e até 
mesmo cabal, a muitas das 
lamentáveis situações sociais, 
como a dos presidiários c dos 
menores de rua, a que estão 
submcl idas i tam -Ias < -x i m -ssivas 

:í>: 

ü 

I^ihno: fundos tem RS 80 bilhões 

da nossa população 
acrescentou. 

Depois de lembrar que o 
patrimônio total dos fundos de 
pensão chega a R$ 80 bilhões, 
Edson Lobão sugeriu que as 
entidades emprestem ao 
governo até 20% de seus 
recursos para investimentos na 
área social. 

Como garantia do 
empréstimo, o senador propôs 
o aval do Tesouro Nacional e a 
vinculaçào dos Fundos de 
Participação dos Estados e dos 
Municípios à adimplência dos 
devedores. 

Para concluir, Edson Lobão 
disse que os empréstimos 
oferecidos pelos fundos 
poderão, de acordo com decisão 
do Conselho Monetário 
Nacional e de programas sociais 
como o Comunidade Solidária, 
ser dirigidos para problemas 
emergenciais. 

"Se em determinada 
conjuntura o problema 
emergencial for a seca no 
Nordeste ou forem as enchentes 
no Sul. para tais regiões se 
dirigirão os recursos dos 
fundos", afirmou. 

Grito dos escluídos será realizado hoje 

rnmm 

Dom Afonso defende o Grito como uma forma democrática 
de expressão 

Programado para ser um esquerda, entidades não 
repúdio a as comemorações tia 
independência do Brasil, o Grito 
dos Excluídos acontece hoje na 
cidade. 

Na nova Imperatriz, a partir 
das 14:00 Hs, partidos de 

governamentais e a igreja 
Católica fazem uma caminhada 
pelas ruas tio bairro e encerram 
a programação com a 
celebração de uma missa e um 
ato público. 

Para o momento litúrgico 
estão elaboradas diversas 
apresentações de movimentos, 
pastorais e associações que 
procuraram mostrar o que ainda 
falta para que de fato se 
comemore a Independência. 

Em entrevista concedida ao 
Jornal Meio Dia tle Noticias da 
Rádio Capital, o bispo de 
Imperatriz Dom Afonso Felipe 
Grégory disse que o Grito é um 
ato democrático e que a igreja, 
apoiará o movimento 
celebrando uma missa campal 
na praça de Fátima. 

Para ele, este é um 
momento importante, por que 
a população está mobilizada a 
discutir os problemas da 
sociedade. 

A celebração de logo mais a 
tarde na catedral, está sendo 
preparada pelas CEB^s 
(Comunidades Eclesiais de 

Bases) que no roteiro, procurou 
dar ênfase a participação das 
comunidades, de forma que 
cada uma expresse às suas 
dificuldades, lutas e conquistas. 

Para o Grito dos Excluídos, 
a expectativa maior está em 
torno da presença do líder do 
Movimento dos Sem Terra José 
Rainha Júnior, ele chegou a 
cidade ontem, quando se reuniu 
com estudantes, lideranças 
políticas e religiosas. 

O principal objetivo de sua 
vinda a Imperatriz é participar 
do início da marcha que 
trabalhadores sem terra farão 
até São Luís, com início previsto 
para esta segunda feira, e 
chegada a capital do Estado dia 
17, quanto manterão audiência 
com Roseana Sarney. A chefe 
do executivo maranhense, ainda 
não informou se receberá às 
lideranças no MST. 

ICMS é evitado com importações incentivadas 

O problema deixou de ser resolvido pelo parlamentares que não poderiam ter 

aprovado a lei complementar 87/96 
No momento de grande 

déficit comercial, aumento 
abusivo das 
importações,dificuldades nas 
exportações pela perda de 
compertitividade do produto 
brasileiro, em que se procura 
de todas as formas reunir o {tais 
num esforço de crescimento 
das exportações, os estados 
brasileiros mantém na 
lagislação do ICMS um um 
incentivo às importações que 
há muito deveria ter sido 
revestido. 

E a isenção do ICMS nas 
operações de matéria-prima a 
sere~m utilizadas em produtos 

que serão exportados, 
enquanto as mesmas 
operações internas são 
tributadas. São as chamadas 
operaçães de draw-back. 

A cosequência é que, para 
reduzir custos, empresas 
exportadoras brasileiras 
importam matérias-primas e 
componentes usados nos 
produtos que vendem para o 
exterior. Em vez de comprar 
do fornecedor nacional, o 
fabricante fez um drawback 
importação de matéria-prima 
para ser usados em produtos 
destinados à exportação, que 
é isenta de ICMS. 

Isto muito é ruim para o 
produto nacional e bom para os 
exportadores de outros país. 
Assim, incentiva-se a 
importação e dificulta a 
produção local. A alternativa 
seria isentar de vez todas as 
operaçães com matérias- 
primas destinadas a industrias 
de exportação. 

Os legisladores 
perderam uma boa 
oportunidade para resolver o 
problema com a lei 
complementar 87/96 e, de 
quebra, resolver os problemas 
de estados que, como o 
Maranhão, hospedam 

indútrias que produzem, com a 
utilização de matéria-prima dos 
outros estados. 

Entenda como 
funciona:Com a lei 
complementar, a Alcoa não 
paga ICMS na venda de 
alumínio para exterior.No 
entanto, compra a matéria- 
prima no Pará, operação em 
que paga o ICMS. Neste caso 
fica com um crédito para 
aproveitar no Maranhão. Se ela 
não fizer vendas interna 
tributadas para usar o crédito 
na apuração, pode pedir para o 
governo lhe devolver o ICMS 
pago ao Pará. 

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 
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Perigo 

Atenção galera que 
freqüenta a Praia do 
Cacau, o perigo é 
eminente, 
lamentavelmente todo o 
final de semana acontece 
uma trageidia, banhistas 
desaparecem no Rio 
Tocantins. Quem bebe 
tem que ler muito 
cuidado, a Praia é cheia 
de armadilhas, buraco pra 

todo lado, existem pessoas 
que retiram areia da Praia, 
sem se dar conta de que 
pessoas podem perder a 
vida. numa fração de 
segundos, todo cuidado O 
pouco. Não se deve levar 
crianças para a Praia nos 
finais de semana, se isso 
acontecer fique de olho, 
como diz aquele velho 
ditado, agua não tem cabelo. 

Governo 
Itinerante 

A Governadora Hoseana 
Sarney está percorrendo 
todo o Hstado do Marnahão 
com todo o seu 
Secretariado, anunciando 
obras a nossa Governadora 
continua liberando verbas 
para todos os Municípios 
que visita, só em Imperatriz 
na restauração da Rodovia 
MA 122 serão investidos 20 
milhões de Reais, a estrada 
do arroz anunciada a sua 
recuperação quando de sua 
primeira visita serão 117 
kilometros, folego nos 
sabemos que a Governadora 
está tendo para percorrer 

todo o Estado, é preciso 
saber se a Governadora tem 
recurso suficiente para 
atender todas as obras 
anunciadas até o presente 
momento. Pelo discurso nos 
palanques Roseana Sarney e 
candidata a reeleição, isso 
nós não temos dúvidas, é só 
esperar e conferir. 

PMDB 

A crise que passa o maior 
partido da America latina 
em nossa cidade, nada mas 
é que a falta de comando, o 
presidente Empresário João 
Matiole não está 
preocupado sequer com as 
próximas eleições para 
eleger o presidente do 
Diretoria Municipal,, a 
realidade é que o PMDB 
está dividido, o Prefeito 
Ildon Marques que se elegeu 
através desta sigla , diz que 
vai aguardar o 
posicionamento dso demais 
membros, para depois tomar 
uma decisão, se fica ou sai 
do Partido, é bom salientar 
que o Ildon Marques já tem 
convites de outros partidos. 

inclusive para dirigir uma 
sigla a nivel estadual. A 
movimentação partidaria 
deverá acontecer até o dia 3 
de Outubro, dia que encerra 
pela Justiça Eleitoral o prazo 
para domicilio eleitoral e 
filiação partidária. 

Saúde 
Bucal 

E um dos programas 
desenvolvidos pela 
Secretaria de Saúde do 
Município e que será 
intensificado. A campanha 
visa levar as escolas a 
orientação necessária para 
todas as crianças, no sentido 
de prevenir as cáries, 
orientação para o uso do 
flúor, Segundo uma pesquisa 
realizda recentemente, os 
brasileiros estão na frente 
com o numero maior de 
desdentados. Aí está a 
explicação poque os 
Políticos gostam tanto de 
financiar dentaduras para os 
eleitores. Gnaham os votos 
pela boca, isso é uma 
vergonha, como diria Boris 
Casoy. 

Entre Linhas 

Dr. Francisco Holanda, médico responsável ex 
candidato nas ultimas eleições, ^ara assegurar uma 
vaga na Assembléia Legislativa, o Médico acredita ainda 
no seu partido o PTB. fundado pelo saudoso Getulío 
Vargas, que foi presidente do nosso pais. Está eleição 
será uma das mais disputadas em todo o Brasil. 

Não sabemos precisar se a emenda a lei eleitoral , 
que trata de reeleição de Governadorese Prefeitos, vem 
também com outra novidade, Não teremos mais segando 
turno para Governadores e Prefeitos, o que sem dúvida 
favorece para a esquerda, é bom lembrar que esta 
medida pode ser aproveitada ainda para a eleição do 
proximo ano, caso contrario só valerá para a outra. 

Hoje é 7 de Setembro Dia da Independência do Brasil, 
o desfile cívico/ militar acontece logo mais na Av. Getulio 
Vargas em frente a praça Brasil, vamos todos prestigiar 
. A cootrdenação como se mpre acontece é da Secretaria 
Municipal de Educação com o ai>oio do 50 Bis, que tem 
á frente o grande amigo Coronel Diógenes Dantas. 

Por ser Domingo é dia de tomar todas, pelo menos 
até IHhOO. vamos nos encontrar daqui a pouco no 
Senadinho í>ara tomar aquela gelada, bater papo furado 
e tentar traçar o destino da nossa cidade. Um abraço 
para o fofoca. Professor Eneas do colégio Rui Barbosa, 
que está investindo pesado no Curso Pre Vestibular, local 
de feras. 

Porque hoje é domingo! 

Hoje é domingo. 
Dia universal da 

reflexão. Da meditação, li 
porque não dizer, da 
preguiça. 

E a melhor ocasião para 
procurar imóveis. Seja nos 
classificados dos jornais, 
ou nas casas, nas redes, 
nas camas e nos sofás. 

Mas a semana que 
passou foi agitada. Como 
diria os colunistas sociais, 
agitadérrima. 

Hoje é Domingo. 
Ontem o mundo deu 

seu último adeus a 
princesa Diana. Foi o falo 
que mais repercutiu em 
Imperatriz e nas demais 
partes do globo. 

Na sexta-feira, a 
governadora Roseana 
Sarney deu início as obras 
de asfaltamento da MA 
122. ligando João Lisboa a 
Amaranle. 

Na hipótese do ex- 
prefeito de João Lisboa. 
Raimundo Cabeludo, 
ferrenho adversário da 
governadora, cumprir sua 
promessa. Junto com a 
inauguração da rodovia 

nós vamos assistir a 
Micarudo. Com o sisudo 
Cabeludo vestindo saia, 
colocando brinco, passando 
batom e usando sapalto alto 
em plena Dorgival Pinheiro 
de Sousa. 

Hoje é domingo. 
Na quinta-feira, Ildon 

Marques classificou de 
pardieiro o PMDB de 
Imperatriz. A sigla, começa 
com "P" v tem um "D" no 
meio. E é alvo de ladrões de 
geladeira, de fogão, de ... 
Virou um furdunço só, o 
Partido na cidade. Mais 
partido e quebrado que 
farinha branca de terceira. 

Na quarta-feira foi 
finalmente instalado o 
governo inspecionante. 
Antes, a presença do Estado 
na cidade era derprionante. 
Aí veio o itinerante. Depois 
o dito cujo. Agora, todos 
esperam pelo inaugurante. 

Hoje é domingo. 
Na terça-feira. Alarne 

falso. A maior notícia foi que 
não houve notícia. A 
governadora Roseana licou 
em Brasília, a pedido de 

FIIC, para garantir os votos 
do Maranhão à aprovação do 
orçamento para o próximo 
ano. 

Na segunda, dia 
internacional da ressaca. Da 
água de coco. Do guaraná. 
Do café amargo. Da água 
gelada, o cadeirudo deu uma 
folga na cidade. Foi um dia 
calmo. 

Hoje é domingo. 
Quisera publicar o artigo 

de Edmilson Sancbes sobre 
o passado de Imperatriz. 
Uma cidade que olha para o 
futuro. Mas um tal de doe, 
disfarçado de rtf continua 
brigando com nossos 
computadores. 

Tudo por causa de uma 
tigresa de olhos negros e íris 
cor de mel. Como é bom 
locar um instrumento. 

Hoje é domingo. 
Que vontade de assistir 

Casablanca. F torcer para 
Rick pegar o aviao. deixando 
Victor a ver navios. Ou 
melhor, a ver os alemães e 
seus canhões. 

Porque pela minha lei; 
• Hoje é domingo. 

O Jornal Capital é uma publ i cação do 

Sistema Tu<anu's de Produções 

MarUso Pires 
Diretor Presidente 

Rétiy Brito 
Diretora Financeira 

dança Coelho 
Diretor Comercial 

JORNAL CAPITAL 
Super Quê&a 602. Rua 4. Casa 3 - CEP 65900-000- Tetetox (098) 723-3022- Imperatriz-MA 

Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Aitton dos Santos Cardoso 
Rua Bom Futuro. 583- Fone: (098) 722-í338/723-3022 - Imperatriz-MA 

Representante Nacional 
Formato • Fone: (011) 214-1634 - Sio Paufo-SP 

Frederico Luiz Eliene Franç* Cláudia Pinheiro 

Diretor de Redação ^ Diretora Gráfica Diretora Informática 

Subeditores: Francisco du Valle, Josaía Ramalho 
Colaboradores: Machado Neto, Linda Veloso, Soraya Luiza, Renilson Sousa. Jorge 
Quadros Thompson Mota e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Clodomir Alves 

O jornal Capital rcccbc noticiários da Agência Fstado c Voz da Amérka 
Os artigose notas assinadas nas Colunas, bem como os ensaios iniblicados, náorefk-iem 

E»Çi-es8ari;unentc a opinião do jornal 
Fotos o matérias enviadas não serão devolvidas, mesmo que não publicadas 

x 
Curto e Grosso 

♦ 

♦ 

* 

* 

* 

« 

♦ 

* 

Hoje é o dia da Inde|)endência do Brasil. 

35 milhões de milseráveis. 

Atenção Pilotão! Sentido! 

Mãos no iH-ito e cabeça erguida, cantemos o Hino Nacional! 

Cantemos a maior das mentiras! A Inde|)endência. 

Enquanto uns celebram a fantasia ensinada nas escolas, 

Outros juntam as vozes no Grilo dos Excluídos! 

Brava gente! brasileira! 

Ouviram do Ipiranga, às margens da sociedade, que é preciso não calar! 

A voz rouca do |>ovo, vai ecoar das ruas. 

Que nos ouçam os que detém nas mãos as chaves dos grilhões nos tiram a liberdade! 

A liberdade de vestir. 

A liberdade de calçar. 

O direito a Moradia. 

O direito a educação. 

O direito a vida e vida em abundância! 

Que viva esta brava gente brasileira, que lula por Independência!!! 

Que o novo Brasil que ainda há de vir!!! 

w 

Utilidade Pública 07/09/97 

Polícia Militar    190 
Delegacia de Plantão 1 722-1287 
Corpo de Bombeiros 193 
Hospital de Plantão (Geral)  721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) 721-8174 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem  723-2260 
Hemomar  722-2737 
Tropigás  721-4528 
Paragás  721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal  722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque     ; 721-0404 
Disque Boi na Moita \ 722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar i 196 
Caema i 722-2505 
Correios ^ 721-0136 
Receita Federal  721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Policia Federal  722-1071 
Policia Rodoviária Federal 722-3048 
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Lavradora denuncia seqüestro ao dep. Madeira* 

Continuação 

Nesse ponto fica 
caracterizada a contradição de 
entendimentos do Ilustrado 
julgador "a quo", quando em 29/ 
05/97 posicionou-se contrário à 
concessão da quebra do sigilo 
bancário, não obstante, na 
setença prolatada em 05/08/97 
nos autos do pedido de prisão 
temporária, admitiu que: 

"Há medidas mais 
apropriadas para obter 

Jornal Capital publica íntegra da carta de Luíza Pereira dos Santos 

se ÍIÍÍÍÍÍSÍ 

, í/O 

telefônico. 

Por quê não 

diligenciou 

fXiro d 

efetivação 

da mesma? 

Ficou só no 

P- - ■ 

bancário da suspeita Marina 
Chaves de Sousa, encontra-se 
engavetado pelo MM. Dr. 
Fernando Mendonça, em que 
pese este encontrar-se de 
licença, respondendo por sua 
Vara o MM. Dr. Gervásio 
Protássio dos Santos Júnior. 

Outro fato que merece 
destaque é que, por volta das 22 
hs daquele dia 29 de maio, parou 
na porta do Fórum o Dr, 
Franklin Magno, ex-Juiz da 
Comarca de Imperatriz, e 
indagou ã testemunha Clêudes 
de Jesus o que estaria 
acontecendo e se o mesmo 
estava necessitando de ajuda. 
Indagou por duas vezes, face à 
resposta negativa foi embora, 
porém, no dia seguintem, o Dr. 
Wilson Pilho, que mantém 
escritório junto com o Dr. 

é elaborado com bastante 
antecedência: Mas, naquele dia 
não havia Juiz plantonista. De 
mais, fica o questionamento: Por 
quê naquele dia, feriado 
naciona, não havia Juiz de 
Plantão? 

Por outro lado, o Delegado 
designado para proceder o 
Inquérito Policial, após o pedido 

elementos de prova mais preciso 
do que a prisão dos suspeitos, 
tais como quebra do sigilo 
telefônico, do bancário..." (grifo 
tia autora da carta) 

Assim, como enetender o 
posicionamento do ilustre 
julgador, se no mês de maio 
entendia desnecessária a 
quebra do sigilo bancário, 
como, então, no mês de agosto, 
no bojo de uma sentença, 
admitiu como meio apropriado 
para obtenção de prova mais 
preciso do que a prisão dos 
suspeitos? Ininteligível... 
SA. È quanto a quebra do sigilo 

.fónico. Por quê não 
t. ienciou para a efetivação da 
mesma? Ficou só no papel... 

O processo n0 i>75/97, onde 
é requerida a quebra do sigilo 

das 22 hs 

daquele dia 

29 de maio. 

puronua 

pona do 

Fomm o Dr, 

Franklin 

Magno, ex- 

d-i 

Comarca de 

Imjxratriz 

Franklin, compareceu com o 
jovem Aldean Silva Santos, na 
Delegacia do Io Distrito Policial 
para acompanhar o depoimento 
daquele jovem e, ao mesmo 
tempo. registrar uma 
cocorrência policial dizendo que 
o Dr. Clêudes de Jesus o havia 
ameaçado de morte, sendo que 
no Inquérito Policial está 
provado que não existiu tal 
ameaça. 

Merece ainda destaque o 
fatode queo plantão dos Juizes 

concluso para 

a MM Juiy.a. 

Drn. Luzia 

Dessa forma, estou numa 
situação de angustioso 
desespero, sem qualquer apoio 
das autoridades, inertes, por 
não ter destas qualquer notícia 
do meu filho seqüestrado, 
vendo a falta de empenho e de 
interesse das autoridades, cujo 
dever é produzir o respeito às 
I>eis e à tranqüilidade da família 
e da sociedade. 

Nesta situação, só me restou 
recorrer à Vossa Excelência, 
apelando e suplicando para o 
sentimento de pai que também 
o é, para, impulsionando as 
autoridades competentes, fazer 
valer o direito desta mãe, em 
desespero, para ter em meu 
seio o filho brutalmente 
seqüestrado por pessoas de 
forte poder aquisitivo, enquanto 
que tenho apenas o amor para 
impulsionar-me a viver em 
parca tranqüilidade, que 
consubstancia a minha tão 
[KHica felicidade de que do tudo, 

de prisão temporária ao Juízo já 
mencionado, não mais 
prosseguiu nas investigações, 
estando parado o referido 
inquérito, cuja abertura foi 
determinada pelo Ilustre 
Promotor de Justiça, Dr. Márcio 
Thadeu. 

Devo ressaltar que o 
processo de Guarda e 
responsabilidade n0 733, 
encontra-se desde o dia 20/06/ 
97 concluso para a MM0 Juíza, 
Dra. Luzia Madeiro 
Nepomucena, com a finalidade 
de proferir a sentença, o qual 
só ocorreu em 18/08/97, 
todavia ao julgar extinto o 
processo, sem julgamento do 
mérito, a MMa deixou em 
aberto a possibiliade de, outra 
vez, adentrarem com outro 
pedido idêntico, o que não 
poderia caso julgasse 
"improcedente" o pedido, aí. 
sim, teriam que recorrer, o que 
os denunciariam. 

Itnjudsionoivii) 

as 

autoridades 

competentes, 

fazer valer o 

direito desta 

mãe. em 

desespero, 

para ler em 

meu seio o 

filho 

brutalmente 

seqüestrado 

praticamente, na minha 
pobreza nada mais tenho. 

Devo ressaltar que 
MARINA,, seus filhos e seu 
genro, além de NATAL, estão 
corretamente fazendo visitas à 
região onde moro, em que pese 
não ter, eles qualquer inteesse 
econômico naquela localidade. 
A simples presença dessas 

pessoas na "Serra Quebrada"ou 
"Túnel" amedrontam as 
testemunhas, e me deixa 
intranquila, pois são pessoas 
perigosas e sem escrúpulos. 

Finalizando, quero tentar 
mostrar quem são as pessoas 
que, dentre outras, dão suporte 
ou que estão envolvidas no 
seqüestro: 

- MARINA CHAVES DE 
SOUSA, fiscal do estado irmã 
do Sr. ARNALDO BARBOSA, 
que cumpre pena pelo 
assassinato do prefeito 
RENATO MOREIRA; 

- CELSO e HÉLIO, filhos de 
Marina, um dos quais acusado 
de matar o próprio cunhado e 
de ter roubado a Balsa que faz a 
travessia do Rio Tocantins. 

Quero 

tentar 

mostrar 

quem são 

as pessoas 

que, dentre 

outras, dão 

suporte ou 

que estão 

envolvidos 

no 

seqüestro 

dizem que são puxadores de 
carros; 

- NENA, genro de Marina, 
pistoleiro perigoso; 

- MANOEL BARBOSA 
MORAES, vulgo Natal, 
perigoso pistoleiro e dono de 
uma "boca de fúmo" na Beira 
Rio. Foi alvejado por uma bala, 
no braço, por Nemias, por 
disputa de território para a 
venda de tóxicos. Natal é 
acusado de matar o seu 
cunhado, Francisco Almeida 
Chaves, processo n 0 <)()H/97. 
em trâmite na 2a Vara Criminal 

da Comarca de Imperatriz, e, 
quando das investigações do 
crime de homicídio, estava na 
Serra Quebrada vigiando-me; 

- TELES E PICA-RAU, 
ambos pistoleiros perigosos. 

Por conseguinte, suplico a 
Vossa Excelência que, sob a 
égide de sua autoridade maior, 
busque junto ao Secretário de 
Segurança Pública do Estado 
do Maranhão a designação de 
outro Juiz para acompanhar o 
caso, indicando, para tanto, o 
Dr. Manuel Aureliano Ferreira 
Neto ou Dr. Gervásio Protásio 

::::::: liip ss: 

mm 

dos Santos Júnior. 
Espero contar com a sua 

ajuda. 
Luiza Pereira dos Santos 
em anexo: 
Processo nQ d77/97- Pedido 

de Escuta Telefônica 
Processo n0 379/97 - Pedido 

de Prisão Temporária 
Processo n0 733/97 - Ação 

de Guarda e Responsabilidade 
InqiCérito Policial em 
Andamento. 

Certidão de Ocorrência , 
Ameaça de Morte Inexistente 

Petição do Ministério 
Público e Relatório Policial do 
Processo n0 088/97 - 
Homicídio. 

*Republicado por 
incorreção 

Senador pede aprovação da lei de Imprensa 

José Fogaça defendeu a criação de uma lei que aplique penas como pagamento de multas e de 

prestação de seviços à comunidade. 
O senador José Fogaça 

(PMBD-RS) defendeu a 
aprovação pelo legislativo 
de uma lei de Imprensa que 
não iniba o trabalho de 
investigação jornalística, 
mas que garanta o direito 
democrático ã informação. 
Referia-se ao projeto 
votado no senado e 
aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça vda 
câmara e que deverá ser 
submetida ao plenário 
daquela Casa. 

Relator desse projeto no 
senado, Fogaça contestou a 
tese que o Brasil não 

precisa de uma lei de 
imprensa e de que os 
códigos Civil e Penal 
poderiam punir os crimes 
cometidos pelos meios de 
comunicação. O senador 
salientou que a idéia é até 
razoável, porém é 
impossível de ser aplicada, 
visto que, há 30 anos, o 
governo militar outorgou 
uma lei de imprensa que 
vigora até hoje. 

José Fogaça explicou que 
a única forma de se varrer 
do mapa legislativo uma lei 
danosa 'democracia é 
colocar-se no lugar uma lei 

voltada para a liberdade de 
informação. Ele também 
discordou da idéia de se 
aplicarem penas de prisão 
para crimes de imprensa. 
Defendeu a aplicação de 
penas pecuniárias e as de 
prestação de serviços à 
comunidade. 

O senador apontou ainda 
a inviabilidade das penas 
pecuniárias de alto valor, 
destacando que, se houver 
punições com limites e 
amparadas no dom senso, 
no fim vai triunfar na 
imprensa a cultura da 
verdade. 
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Fogaça; pena pecuniária 

Jornal 

Capital 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 
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■ Praia do Cacau 

Campanha de limpeza teve início 

Prefeitura Municipal, Sebrae e Uema unem-se para 

Editor responsável: Thompson Mota JORNAL CAPITAL 

Ura passeio para a 
apresentação das equipes e 
distribuição do material de 
coleta de lixo marcou a 
abertura da "Campanha de 
limpeza" que foi deflagrada 
ontem, (6), na praia do Cacau. 

A Campanha é uma parceria 
da Prefeitura de Imperatriz 
com a Uema e Sebrae. 
Universitários (45 pessoas), 
dos cursos de Geografia e 
Biologia estarão trabalhando e 
conscientizando banhistas, 
barraqueiros, seguranças e 
turistas em geral. 

Eles estarão explicando 
aos freqüentadores do local, 
sobre a importância de manter 
a área limpa, cuja a finalidade 
maior é a preservação da 
natureza. 

O trabalho de 
conscientização será feito ao 
estilo corpo a corpo com 
orientações diretas dirigidas a 
cada grupo. 

Haverá também palestras 
sobre o meio ambiente que 
serão realizadas aos sábados e 
domingos, sempre pela 
manhã. 

Os coordenadores da 

preservar a natureza 
9HHH8Si9ãSI ' ' iii i   um   
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Campanha de limpeza foi deflagrada na Praia do Cacau 
Campanha estão preparando 
gincanas e brincadeiras 
dirigidas às crianças no 
sentido incentivá-las a "colocar 
o lixo no lixo", através da 
coleta. Os vencedores serão 
premiados com pequenos 
brindes patrocinados pelo 
comércio local.Os 
universitários irão buscar 
I>arceria junto ao empresariado 
local, que deverá patrocinar os 
brindes para a gincana, 
material de coleta de lixo 
(sacolas), lanche para as 
crianças participantes e etc. 

O Fundo de 
Desenvolvimento Comunitário 
(Fundeco) também está 
colaborando com a campanha, 
com o fornecimento de 
camisetas e o restaurante 
Paladar, com fornecimento de 
comida para os participantes 
da campanha. O evento vem 
somar forças com o trabalho 
de limpeza que vem sendo 
realizado no local desde o 
início do período de veraneio, 
pela Prefeitura, através da 
Secretaria da Iníraestrutura 
(Sinfra). 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTREIA, 

A PARTIR DAS OBHOO 
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TV Capital 
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Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 
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FKTfOTT enfim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, fríqobar, música e telefone J 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n" 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

 — 3T 

Programa Rádio Povo 

     ~ ^ \ m AI 01.01. ^ 441/ F ^ ;a — ■ A àA 
das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

AR RE S E MT ACAOí FRANCISCO DO VALE 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Mandem 
sugestões 

líssa coluna c um espaço 
aberto a toda imprensa 
i mperatrizen sí1 . Mandem 
sugestões, críticas e matérias, 
listamos esperando. O 
verdadeiro dono da verdade é 
o grande público. 

Lady 
Diana 

Ontem, as televisões 

locais, a exceção da Rede 
Record, destacaram o enterro 
de Ixidy Diana Spencer, ex- 
mulher do príncipe Charles, 
herdeiro do trono inglês. 

O destaque ficou por conta 
do duro discurso do irmão da 
princesa. Ele não poupou 
críticas aos paparazi's e a 
própria Família Real. "Diana 
mostrou que não precisava da 
Família Real para se destacar 
no interesse dos mais fracos", 
disse. 

Guerra 
dos Motéis 

Em nível nacional, o 
telespectador já presenciou a 
guerra das cervejas, a guerra 
das margarinas e muitas outras. 
Em nível local, estamos 
assistindo a guerra dos motéis. 
Styllus, Leblon e Jóia estão 
travando duelo no ar para 
atrair o público. 

Cidade 
Alerta 

De segunda a sexta. Clélio 
Silveira comanda o Cidade 
Alerta na TV Capita/Rede 
Record. No sábado, é a vez 
de Francisco do Valle na 
telinha. 

G/7 de 
Ferran 

Hoje tem disputa brasileira 
na Fórmula Mundia, a ex-F-lndy. 
A Difusora/SBT mostra o duelo 
entre o líder do campeonato, o 
italiano Alexandro Zannardi e o 
brasileiro Gil de Ferran.No 
último domingo, Maurício 
Gulgemin venceu sua primeira 
corrida na competição. Há dez 
anos que o piloto não sentia o 
gostinho da vitória. A última foi 
na Fórmula 3000, quando lutava 
para chegar ao top do 
automobilismo mundial. 

Rádios Capital, 
Mirante e Imperatriz 
As rádio AMs, Capital, 

Imperatriz e Mirante, 
transmitem o Copão Maranhão 
do Sul. Hoje eles disputam a 
audiência do torcedor. Em João 
Lisboa, às 16 hs, a Seleção local 
enfrenta a fraca equipe do 
Comercial de Dom Elizeu-PA. 

JC melhora 
visual 

Conor Farias está 
adquirindo uma impressora 
Laserjet HP 5MP. 

Vai melhorar a resolução 
gráfica do Jornal Capital. 
Principalmente em relação a 
qualidade das fotos. 

Thompson 
Mota 

Quem deixou a assessoria 

legislativa da Câmara 
Municipal foi o 
publicitário Thompson 
Mota. 

Ele continua, no 
entanto, mantendo 
estreitos laços com o 
presidente do 
Legislativo, vereador 
Valmir Izídio. 

Windows 98 
vem aí 

As redações vão ter 
que se adaptar. Bill Gates 
promete para janeiro do 
próximo ano, seu novo 
programa operacional, 
trata-se do Windows 98. 
Todo ele voltado para a 
Internet. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

A Lua acentua a 
capacidade regenerativa do 
seu organismo e psiquismo 
e lhe dá condições de se 
rrcuperar. 

O sábado será propício para 
você dar um trato na saúde e 
reavaliar seus hábitos 
alimentares, verificando se são 
mesmo coerentes. 

Leão 

No que depender da Lua, o 
final de semana será muito 
favorável para você permanecer 
mais em casa, relaxando e 
repondo suas forças físicas. 

Touro 

Libra 

De um modo geral, este 
promete ser um dia muito 
produtivo. Você poderá colocar 
suas coisas em dia e executar 
tarefas com maior objetividade. 

Sagitário 

Além de Marte, o Sol 
tensiona seu regente Júpiter, 
por isso você não deve assumir 
compromissos formais ou 
desgastantes. 

Câncer 

O Sol está em leve tensão 
com Júpiter e aconselha você 
a não permitir que o excesso 
de atividades o impeça de 
curtir plenamente. 

As boas vibrações que a Lua 
envia ao seu Sol natal anunciam 
um período em que você estará 
com a corda toda, capaz de 
curtir plenamente a vida. 

IQ) 
Virgem 

rri 
Escorpião Capricórnio 

O Sol, no seu signo, está em 
leve tensão com Júpiter, 
assinalando uma fase em que 
você deverá manter a 
estabilidade. 

Pode parecer que a família 
anda querendo jx^gar no seu pé, 
mas nem por isso crie atritos 
com os seus e faça vista grossa 
às provocações. 

Evite compras impulsivas e 
conserve uma atitude prudente 
em relação às finanças, para 
não sair do orçamento nem 
gastar demais. 

Aquário 
xWA 

Além de Júpiter, Urano 
vibra de modo tenso em seu 
signo, aconselhando você a 
conter seus ímpetos e a não 
agir com inconsequência. 

Pó Peixes 

Procure não agir de 
forma ciumenta ou 
possessiva com quem você 
mais gosta e evite alimentar 
desconfianças infundadas. 

PROCRAMAÇAO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 

O.TOO Igreja da Graça 
()6:()() Boas Novas 
()7:()() Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:1!) Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:4!) Amaury Júnior 
11:35 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 30 Cine Slar 
00:30 Jornal da Noite 

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

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

7 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

Cana 
21 

TV 

Tocantins 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta ' 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Francisco do Valle 

Domingueira 
dançante 

Hoje acontece no BIC- 
Balneário late Clube mais 
uma grande domingueira 
dançante. O cantor e 
compositor Paulo Babilônia 
chegou ontem a tarde a 
cidade de Imperatriz e 
promete um grande show a 
galera dançante que for ao 
BIC. Com um apresentação 
única em Imperatriz, 
Babilônia vem de uma turnê 
pelos principais centro do 
País. 

BIC 
Acontece hoje a 

inauguração do campo 
soçaite do BIC - Balneário 
Iate Clube. Várias equipes 
foram inscritas na tarde de 
ontem e prometem fazer 
uma disputa acirrada no 
"Torneio da 
Independência". 

Semus 
Muita movimentação no 

centro de saúde tres 
poderes 

A secretaria de saúde do 
município apesar de 
dificudades enfrentadas 
com a escanssez de 
recursos está procurando 
reestruturar os dez Centros 
e Postos de Saúde(zona 
urbana e rural) para melhor 
atender a comunidade 
carente. Todos os serviços 
básicos de saúde são 
prestados pela nidades da 
rede municipal. 

Priorizar 
O Centro de Saúde três 

Poderes, é um dos mais 
procurados pela população. 
E segundo Tarcísio Lopes, 

administrador desse 
estabelecimento, o objetivo do 
prefeito Ildon Marques é 
priorizar o atendimento aos 
mais nacessitados. aqueles que 
não tem acesso.(por falta de 
recursos) a rede particular." 
Dentro das possibilidades, 
breve, o três poderes ampliará 
a prestaçáode prestação de 
serviços, um processo em fase 
dc exercução e que graças ao 
apoio e determinação do chefe 
do exercutivo já podem ser 
observadas as mudanças, os 
primeiros passos em busca de 
dias melhores" declarou 
Tarcísio Lopes. 

Central 
No Centro de Saúde Trçs 

Poderes, funciona a central de 
Programa de Planejamento 
Familiar. 1 )m núcleo está sendo 
implantado na Vila Nava e 
futuramente com a ampliação 
do convênio com a BENFAM - 
Sociedade Civil Bem Estar 
Familiar - Ma, será extensivo a 
outro Postos e centros de 
Saúde. Um médico 
ginecologista atende a cliantela 
do programa, no Centro de 
Saúde Três Poderes. no horário 
das 10:00 àsl2:00 h. Segundo 
técnicos do Planejamento 
Familiar, esse é um direito 
humano básico e não quer dizer 
ter menos ou mais filhos. Quer 
dizer somente que mulheres, 
homens ou casais devem 
decidir sozinhos e por vontode 
própria como irão constituir 
suas famílias. 

Distribuição 
de métados 

Através de um convênio; 
Prefeitura/ BENFAM, o 
Programa foi implantado em 
Imperatriz e oferece: palestras- 

Deu na Imprensa 

Essa é a medida tomada pelo presidente do 

Palácio Dorgival Pinheiro de Souza na última 

sexta-feira. As sessões que eram acompanhadas 

por uma equipe de produção não terá mais o 

trabalho. Outras mudanças no quadro funcional 

também serão definidas na próxima semana, o 

que significa que mais gente vai dançar. 

■ 

Raimundo Cabeludo, também leitor assíduo Jornal Capital 

educativas, orientação e 
distribuição de métados 
anticoncepcionais,após consuta 
com médico credenciado que 
fica acompanhando o dia a dia 
dos pacientes cadastrados, pela 
equipe do Planejamento 
Familiar. 

Atendimento médico 
O Centro de Saúde Três 

Poderes está colocando à 
disposição da comunidade 
atendimento médico nas áreas 
de: ginecologista atende no 
horário das 7:00 às 9:00; clinico 
- geral: 8:00 às 10:00; pediatra 
13:30 às 15:30; Setor de 
Imunização: 7:00 às 17:00; 
oferecendo vacinas básicas: 
Sarampo, B.C.G. 
(Tuberculose), Tríplice/ 
Diíteria, Tétano e Coqueluche) 
dentre outras; Médico do 
Planejamento Familiar, 
exclusivo para a clientela do 
Programa: 10:00 àsl2:00. 

Nesta segunda 
E a partir da próxima 

Segunda - feira, (08/09) o 
Centro de Saúde Três Poderes 
prestará atendimento 
odontologico para adultos no 
período da manhã e às 15:00 
será reservado somente para as 
crianças, sendo que uma 
odontóloga da área de i tediatria 
do quadro da SEMUS já foi 
designada para esse serviço. Se 
fazia necessário, odonto - 
pediátrico porque é alto o 
índice de criança com doença 
bucais, principalmente cárie 
dentária e inflamação de 
gengivas. Os Três Poderes 
orientará gestantes e mães do 
como previnir as doenças da 
boca e prestará assistência 
preventiva e curativa as criaças 
de acordo com o risco de cárie. 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 
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® 
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® 

® 

® 
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Ei você ai me dá uma calcinha...ai... 

Me dá uma calcinha ai.... 

A coisa está feia para o lado dos dirigentes do Sena 

E como a bomba só explode do lado mais fraco... 

E só aguardar! 

Justino Filho é fichinha na frente de certos cartolas. 

Chico Almeida vai mesmo assumir o Sena. 

Só Deus sabe. 

Hoje é domingo é dia de BIC 

Vamos dar uma BICada... 

A galera está em alerta. 

E o bom de bola... 

Será que aparece hoje. 

O amor é lindo... 

Um toque todo especial para a gatinha... 

Fonte... 

Fonte de beleza também 

Olha o cadeirudo ai gente... 

Hoje é tudo ou nada para a Seleção da Cameleira 

lolete Dino está de olho... 

Se perder de novo... 

Muita gente vai dançar... 

I 

Fonte 

 r*í; i f r , 
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Os Fanfas&vMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

03-0peradores 

de moto serra 

01-Operador de 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

02-Patroleíro 

de base 

02-Promotoras 

01-Vendedor 

lABORATOSdO CLESIO FONSECA 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Machado Neto Domingo, 07 de setembro de 1997 □ economia □ 1-7 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

EFemericIes 

Mercadxy- 

fCnconcelro- 

PoupANÇA 

Hoje     1,17% 

Amanhã  1,08% 

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

UFír (FeòeraI) 

Setembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

I Getembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsiAdüAl) 

Setembro/97 RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro/97 RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo  RS 1,12 

* Turismo  RS 1,10 

* Comercial  R$l,09 

Cotações de 05 09 97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 05.09.97 

RS     ,...11,49 

SaUrío Mínímo 

Setembro/97 R$. 120,00 

SaUrío FamiLía 

Julho/97  " R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: rS 2,12; bobinas para calculadora 

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

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

Comemora-se hoje, 7, o Dia da Independência do Brasil. 
Amanhã, 8, será comemorado o Dia da Alíabetização. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter (nariz, 

garganta e ouvido), sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921 
e 722-2930). 

LoJas BrasíL 

CoNSÓRCÍOS qANhAIVI 

RECjRAS MAis FLexÍVEÍS 

Grupos podem ser fomrados para financiar pacotes turísticos 
e a compra, reforma ou construção de imóveis comerciais. São 
regras mais felxíveis para os consórcios, com novidades. 

As novas regras estão em vigor desde o dia Io deste mês, 
depois de definidas há dois meses pelo Banco Central. 

A aquisição de terrenos também foi autorizadoa. E o prazo 
máximo de pagamento aumentou de 100 para 180 meses, 
aliviando o peso das prestações. 

Maiores informações sobre as novas regras dos consórcios, 
ligue para: Banco Central. Tel: 414-2401, onde o interessado 
poderá obter o texto na integra via fax. 

Estréías 

Depois de assumir e emprestar o seu vibrante estilo ao 
"Cidade Alerta", o apresentador Clélio Silveira estréia hoje com 
dois outros programas na sua TV Capital, Canal 05 (Record). 

Das 9h às lOh, Clélio Silveira estará dando o pontapé no 
programa "TV Shopping", cora grandes novidades para o público 
consumidor. 

K. a pari ir da^ lOb. no Balneário late Clube será a vez do 
"Domingo Alegre", com grandes atrações para os 
telespectadores e muito mais ainda para quem se fizer prsente 
ao BIC. 

Vale conferir. 

Prevista para amanhã, 8, a inauguração na av. Getúlio Vargas, 
centro, da Ixijas Brasil, de propriedade de Francisco Almeida, 
ex-gerente do Armazém Paraíba. 

A inauguração da Lojas Brasil, deverá ser prestigiada pelo 
grande círculo de amizades do conceituado e carismático 
Francisco Almeida, além é claro, do grande público, onde estão 
antigos clientes do Paraíba que naturalmente vão prestigiar a nova 
loja, que abre portas oferecendo a mesma linha de produtos e 
muitas novidades. 

Vale conferir, sem dúvida. 

: 
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Destaque boje para o aniversário do Médico Veterinário 
José Lopes da Fonseca Filho (leia-se Servet). A 
comemoração, em família, aconteceu ontem, mas ele deverá 
certamente, receber muitos cumprimentos dos amigos. Vale 
o registro com o nosso tim-tim. (Na foto de arquivo, o Dr. 
José Lopes assume o termo de posse no cargo de vice- 
presidente no Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Maranhão (CRMV/MA) em 17 de janeiro de 95). 

Humor 

No parque, o menino vê dois cachorrinhos 
transando e pergunta para o pai: 

- Paiê, o que eles estão fazendo? 
- Estão fazendo cachorrinho, meu filho. 
No dia seguinte, o menino entra no quarto dos 

pais e pega os dois no flagra, transando. Curioso, 
pergunta: 

- Paiê, o que vocês estão fazendo? 
- Um irmãozinhos pra você - diz o país, sempre 

didático. 
- Ah, pai, vira a mãe de costas. Eu prefiro um 

cachorrinho! 
(Jefferson S.D./Aracaju-SE p/ a revista Brazil 

Sex Magazine) 

Aniversaríantes 

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. 

IMPERfiTRIZ 

£>//) € nOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSE1DON HOTEL 
Rua Paraíba, 740, Centro, fone: (098) 723.2323, fax; (098) 723.1105 
(113 aptos., 4 suítes, 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 (em frente ao B1G BOX) 

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

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayão 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 Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 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) 
Rodovia BR-010. 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
V1DEOMANLA 
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-OK). fone; (098) 977.2767, 

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
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 

 SP 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para 

Jjl/)SlhJS7 escritório, escolar, UMlÁXJUUy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

f-romoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
- J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I /ahoralorias c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Clênia 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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Vacinação da SEMUS apresenta bom desempenho 

Nos Postos e Centros de saúde de Imperatriz, registra-se grandes índices de imunização 

Nos dez Postos e Centros de 
Saúde da rede municipal supera 
expectativas 

Legenda: O serviço de 
vacinação de rotina prestado 
pelos dez Centros e Postos de 
Saúde da rede municipal está 
apresentando bom 
desempenho e até superando 
as expectativas. De acordo com 
o mapa mensal elaborado pela 
divisão de Imunização da 
Secretaria de Saúde do 
município, o índice de 
conscientização dos pais quanto 
a importância da imunização na 
vida de seus filhos está 
aumentando significativamente. 

O setor de imunização de 
cada Posto ou Centro de Saúde 
registra a produtividade em 
formulários específicos de 

acordo com a procura da 
comunidade. E no final do mês 
a chefe da Divisão de 
Imunização. Marias das Graças 
Jorge Bezerra computa esses 
resultados e confecciona o mapa 
que é repassado a Secretaria de 
Estado da Saúde. 

No mês de agosto, o serviço 
de vacinação derotina registrou 
18.528 (DEzoito mil, 
quinhentas e vinte e oito) doses 
de vacinas. A campanha de 
Multivacinaçào, realilzada no dia 
17 de agosto obteve o seguinte 
resultado geral: 31.897 (Trinta 
e um mil, oitocentas e noventa 
e sete) crianças menores de 
cinco anos vacinadas nos postos 
fixos e volantes instalados pela 
prefeitura. O total de menor de 
uma ano, 4.407 (Quatro mil, 

quatrocentas e sete) atingiu 
100,29% e superou a meta 
exigida pela Secretaria de 
Estado da Saúde, 4.394 (Quatro 
mil, trezentas e noventa e 
quatro). 

E além da vacinação de 
rotina, e da campanha de 
Multivacinaçào, vale registrar 
que a Secretaria municipal de 
Sáude está vacinando em todas 
as edições do "Sábado Cidadão", 
imunizando milhares de 
crianças nesse 
programaidealizado e 
executado pelo prefeito Ildon 
Marq ues para facilitar o 
acesso da população aos 
serviços de saúde,entre tantos 
outros benefícios oferecidos: 
lazer. expedição de 
documentos,etc. 
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Carlos .Amorim, satisfeito com desempenho de sua pasta 

MEB celebra dia Internacional da alfabetização 

O Movimento de Educação de Base éo grande respopnsãvel pela redução do 

índice de analfavetismo entre jovens e adultos. 

No Brasil 32 milhões de 
pessoas não sabem ler e 
escrever. Em Imperatriz, de 
acordo com dados de uma 
pesquisa publica pelo Jornal 
Capital em janeiro deste ano. 
62% da população não sabem 
decifrar o código da leitura e 
escrita. 

Em Imperatriz já registram 
experiências de alfabetização 
de adultos, dentre elas, 
destaca-se o trabalho que o 
MEB (movimento de 
Educação de Base), um a 
organização não 
governamental vem realizando 
desde oano de 1984. 

Os grupos de alfabetização 
coordenados pelo MEB, estão 
inseridos num trabalho mais 
dos movimentos populares e 
comunitários,situados nos 
bairros e na zona rural, sendo 
que atualmente funcionam 

oito grupos na zona urbana e 
dois na zona rural. 

Durante esses treze anos, 
muita gente passou pelo 
grupos de alfabetização do 
Movimento de Educação de 
Base, adquirindo assim, um 
bom nível de leitura e escrita, 
e para Rosirene Martins Lima, 
integrante da equipe do MEB 
local, isso contribui para uma 
melhoria de vida dessas 
pessoas "principalmente, pro 
que proporciona garantias 
para assumirem sua cidadania" 
garante ela. 

A declaração de Hanburgo 
sobre educação de adultos em 
sua versão provisória, afirma 
"ser a educação de adultos, 
conseqüência de uma 
cidadania ativa e condição 
plena e inteira participação na 
vida da sociedade". 

"Frente aos índices de 

analfabetismo registrado em 
nosso município, a cidadade 
fica afetada", é o que afirma 
Ana Amélia da Silva Castro, 
coordenadora de alfabetização 
deadultos em Imperatriz, 
acrecentando ser necessário 
assumir o compromisso com 
a garantia de iguais 
oportunidades e condição para 
que todas as pessoas 
desenvolvam suas 
ponlecialidades. 

As experiências realizadas 
pelo Movimento de Educação 
de Base em Imperatriz, de fato 
colocam os adultos na vivência 
com a sociedade. 

O MEB exerce uma função 
primordial na missão de 
alfabetizar, o sucesso nesta 
tarefa, será celebrada nesta 
segunda quando se comemora 
o Dia Internacional de 
Alfabetização. 

mmm. 
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Alunos do curso de alfabetização adulto 

Cafeteira culpa FEF por paralização de prefeitos 

O senador atribui a responsabilidade dos deputados na aprovação, aos 

governadores que permitiram tal ato. 

O senador Epitácio cafeteira 
(PPB-MA) disse em Brasília 
durante uso da tribuna do 
senado que -a atitude dos 
prefeitos e dos deputados 
estaduais maranhenses em 
paralizarem suas atividades por 
24 horas dia 27 de agosto, 
serviu como um alerta para o 
Senado Federal- Cafeteira 
atribuiu ao FEF (Fundo de 
Estabilização Fiscal) parte das 
dificuldades enfrentadas 
peloMaranhão e demais 
estados brasileiros. 

Epitácio Cafeteira lembrou 
que a pesquisa feita pelo IBGE 
revelou que os municípios 
tiveram grande queda na 
arrecaçào. Além disso, 
observou que os 
recursosoriundos do FPM 
(Fundo de Participação dos 
Municípios vêm caindo de forma 
assustadora. Segundo o 

senador, para piorar a situação, 
os prefeitos tiveram que pagar 
salários atrasados e precatórios 
de administrações anteriores. 

Na opinião de Cafeteira, o fim 
do ICMS sobre as exportações 
e a "supervalorização"do real 
também estariam contribuindo 
para a crise dos estados e 
municípios. Ele acha que os 
governadores deveriam ter 
orientado suas bancadas para 
evitar a aprovação do FEF, que 
"foi tirado dos municípios para 
ajudar o governo federal". 

-Os governadores liberaram 
seus deputados para votar o 
FEF (Fundo de Estabilização 
Fiscal), e a governadora 
Roseana Sarney mandou 
aprovar- disse Cafeteira, para 
quem, enquanto "o governo 
federal pode emitir papel 
moeda, os estados e municípios 
nada podem fazer". 
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Cafeteira: atitude de prefeitos serve como alerta 

Ouça de segunda a 

feira das 17h00 às 19h00 na 

Rádio Capital AM, 

Programa Brasil Sertanejo. 

Apresentação: 

Compadre Chico Velho 

E no sábado das 08h00 ás 

1 lhOO 

Programa Capital do Bregâ. 

Apresentação: 

Valter Silva e 

Josafá Ramalho 

; UCiffáCOBíÇáR.; ■ 
" —'X .--iy—^ 

Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

M. à .ç,. 

L, 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

CAC 
jfg .Atendimento Expri^sso, Açailândia, além dr transportar passageiros, offníco 

lambóm o hanporle de carga e i-nconiendas nó Maranhão «Míutros 
ao C hente 

Expresso Açailândia; Iranporlando cargas o encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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B/C - O poisT do seu FênaI de semana 

tm: i ■ A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

 AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM 0 CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM 0 PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR 0 DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

gSSfímÊÊsISSmA associados regularizados com o clube que 
ymgmmjmmM em assembléia extraordinária, a diretoria 

mSJÊãSLáá^ APROVOU a extinção da categoria de sócio 

REMIDO A PARTIR DA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 1997. 

IMPERATRIZ, 1° DE SETEMBRO DE 1997. 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

a^pnL Conor Farias e sua equipe 

t jB LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

^ QUE MARCAM A CIDADE E 

Conor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às HhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das HhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás 12h0() - 

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Auríno Brito 

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

wats de potência 

\ 
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Gopão Maranhão do Sul tem jogos hoje 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Amador 
O Campeonato amador 

de Imperatriz, teve a 
abertura da nona rodada , 
na quinta feira dia 3 de 
Setembro com a realização 
dos seguintes jogos: 

19h-Sena 4x1 Volta 
Redonda 

21h- Riengo 1 x 5 
Bananal 

Sábado 
Ontem sábado tivemos: 
Janduí x Guarani 
Horário: 16 horas 
Local: Estádio 

Municipal 
Ajuventus x Botafogo 
Horário: 16 horas 
Local: Campo da Lowem 

Domingo 
Os jogos de hoje 

domingo, 7 de Setembro , 
dia da Independência do 
Brasil 

Americano x Marília 
Local: Estádio 

Municipal 
Horário: 08:00hs 
Portuguesa x Novo 

Horizonte 
Horário: 16 horas 
Local; Campo da lowem 

Tiradentes 
O Jogo Tiradentes x 

Plaza que estava 
programado para as 10 
horas de hoje , foi adiado 
devido pedido do 
presidente do time Capitão 
Brito, alegando que os 
policias estarão de serviço 
hoje em grande escala por 
que é 7 de Setembro dia da 
Independência do Brasil , 
onde irão acontecer vários 
desfiles. 

Sena 
O representante de 

Imperatriz, no Copão 
Maranhão do Sul, pediu 
afastamento do 
Campeonato. 

O Patrono do time 
Neudson Claudino e o 
supervisor Jonatas Moura 
,estão encontrando 
dificuldades financeiras 
para continuar com o time 
no campeonato e não 
tiveram outra saída a não 
ser liberar todos os 
jogadores que vieram do 
Estado do Tocantins. 

Como os ingressos do 
jogo de Açailándia estão 
praticamente todos 
vendidos, o time do Sena 
deverá jogar 
amistosamente na tarde de 
hoje no estádio Pedro 
Maranhão. 

João Lisboa 
A Seleção da Cameleira 

Joga sua sorte na tarde de 
hoje com o time do 
Comercial de Dom Elizeu 
no Estádio Cafeteirào, as 
16 horas. 

O torcedor de João 
Lisboa promete 
comparecer em grande 
escala nas arquibancadas 
do estádio local para 
incentivar o time. 

O único resultado que 
interessa para o time da 
Cameleira é a vitória. 
Outro resultado , o time 
fica em situação delicada 
na competição. 

Brasileirão 
Jogos de hoje 07/09 
17h- Flamengo x 

Cruzeiro - Maracanã 
17h-Sport x Goiás - ilha 

do Retiro 
16h- São Paulo x 

Palmeiras - Morumbi 
16h- Santos x Cricúma - 

Vila Belmiro 
16h- Curani x Vitória - 

Brinco de Ouro 
16h- Paraná x Coritiba - 

Pinheirão 
16 h-Juventude x 

América RN - Alfredo 
Jaconi 

Imperatriz 24 Horas 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

João Lisboa tem jogo decisivo com o Comercial de Dom Elizeu 

O Copão Maranhão do Sul 
terá seqüência na tarde de hoje 
com a realização de vários 
jogos , conforme a tabela 
divulgada pela Amsul .confira 
João Lisboa x Comercial ( 
Dom Elizeu) 

Local: Cafeteirão ( João 
Lisboa) 

Horário: 16 horas 
Tocantinópolis x Edson 

Lobão 
Horário: 16 horas 
Local: Tocantinópolis 
Galletti x Sena (Não deverá 

acontecer porque o Sena pediu 
afastamento do Campeonato) 

Local : Pedro Maranhão ( 
Açailándia) 

Horário: 16 horas 
Balsas x Estreito 
I-òcal: Balsas 
Horário: 16 horas 

v: •■.v.-K.V-VV , 
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João Lisboa joga com Comercial 

Juventus x Porto Franco 
Horário: 16 horas 
Local - Castilhão ( Montes 

Altos) 
A Comissão organizadora 

do Copão , decidiu manter o 
jogo Galletti x Sena, conforme 
está na tabela da competição. 
O time do Sena, havia pedido 
afastamento da competição 
.devido o time está com 
dificuldades financeiras . O 
Presidente da Comissão, 
Jailson Siqueira juntamente 
com os outros componentes, 
decidiram que os jogos serão 
realizados de acordo com 
tabela que foi divulgada e que 
todos . times tem 
conhecimento. O time que não 
comparecer para o jogo, 
pegará W x O, e ficará fora da 
competição. 

Galletti ganha pontos na Chave "C" 

O Copão Maranltão do Sul 
.começa a pegar fogocom jogos 
que passam a ser decisivos , 
visando a classificação dos times 
para a próxima fase do 
Campeonato deste ano. 

Na cliave "Choje teríamos 
jogos de Hderes, os dois times. 
GaBetti e Sena estão liderando 
com quatro {Kmtos , em dois 
jogos ,uma vitória e um empate 
cada. 

O Jogo de hoje estava sendo 
t^sjxTadocom muilaexjxxtaüva 
, por parte dos torcedores , 
jogadores e comissão técnícade 
cada time ,pots quem vencesse 
na tarde de hoje passaria a 
liderar a chave e pfãtkamenté 
com a vaga garantida para a 
próxima fase do Campeonato.O 
Timedo GaSetti jogaria em casa 
c contaria com o apoio integral 
dos seus torcedores que 
ja-ornehTam comparecer em 
grande número nas 
arquibancadas do estádio Pedro 
Maranhão. 

O Galletti tem jjor tradição 
em jogos do Copão Maranhão 

:v: 

Sena pede afastamento do Copão 
do Sul em não perder dentro dos tem João íisboa e Dom Eli/eu 
seustiomètios, por isto jogadores 
e comissão técnica estavam 
confiantes em uma vitória na 
tarde de hoje sobre o time do 
Sena. Como o Sena, não vai jogar 
pelo Copão . devido ter pedido 
afastamento, o GaBetti ganha dois 
pontos sem jogar e passa agora a 
sou lar 7 ptmlos na Chave "C que 

com 1 {xmío ganho.O Supervisor 
do Sena Jonatas Moura enviou 
um oficio á Amsul pedindo 
afastamento da competição 
alegando que não tem verbas ] wra 
levar o time até o final do 
Campeonato, Rivelino, Jeam . 
Paulo (esar. e demais jogadores 
que estavam no lime .que vieram 

de outros times .prindiialmeiôe 
do Estadoíb Tocantins já foram 
liberados. Segundo 
informações (le pessoas ligadas 
ao jogador Jeam que está (mi 
TocantinótHÚLs, diz o Jonatas 
Moura, entrou eu i contato > ' 
o jogador para que yenl 
Imperatriz, onde deverá 
})artidpar de um jogo amistoso 
neste domingo na Cidade de 
Açailándia. A Diretoria do Sena : 
,náo comunicou nada a 
imprensa , mas todos os 
jogadores foram dispensados. 
Há comentários no meio 
esportivo que o empresário 
Franscico Almeida deverá 
comandar o time. 

Mas só especufeçóes. O 
Time do Galletti , segundo 
informações da Cidade de 
Açailándia irá para campo, 
esperar o seu adversário, e não 
quer saber se o time do Sena vai 
ou não jogar. Vários ingressos 
já foram vendidos para varós 
empresas da Cidade e nv í 
torcedores também ,á 
compraram. 

Assista de segunda a sexta 

Meio-dia 

Futebol legal 

é na Capital 

Domingo- 07/09 

João Lisboa X Comercial 

Cafeteirão às 16 horas 

A Equipe da Galera vai dar 

um show de cobertura 

KOULOII SlV.;, FV.hric |.I(17, cLvcs 

Aguiar, Fnmiscv ^ Vnlle e EdvA Cnrdoso 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/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 

©yii mc 

Venha e comprove! 

I 
A N.B> \P\ 

/■ Vi \\\ 
Nl^i\ 

/■// m\ 
^4, V/? 

w::'é 
/ 
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preto e prtae 

IVUUS QUENTES 

Condicionador de ar 7.500 BTUs 
R$ 485,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

36, 

mm 

"■   

220 Volts 

50 

Ol/ i+dímmoíRS 104,50 05 PECAS 

Ventilador 30" luxo 
R$ 34,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Chave d 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm 

2, 

50 

5^ 

ARMO 

U- m 

60 

U 1+4 CHEQUES DE R$ 7,40 

Ferro Seco 220V 
R$ 17,00/7 r/tar ou 
1+23 Mensais de 

WAL1TA 
Faz Com Carinho 

* Design moderno e arrojado 
" Leve: não cansa para passar 
* Regulagem para jeans 
' Mais estável na posição de descanso 

1 30 

Alll 
/ WAUrtA 

OU 1+4 CHEQUES OEU^ 3,70 15UND 

Fogão Atlas Tropical Plus 
R$ 125,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Petrytoski 

' Tampa de vidro 
' 4 Bocas 
■ Botões embutidos 

9 40 

OU 1+4 CHEQUES viRS 27,00 20UND 

Micro computador c/monitor 14" 
R$ 2.380,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

' Proc. Pentium 150 Mhz 
' Disco Rígido 2.1 GB * Sync DRAM 16 MB 
' Memória Expansível até 80 MB 
■Modem 33,6/14.4Kbps 
' CD ROM 8X 
' Som estéreo em 3D 

COMPAQ. 
PRESARIO 

254 50 

Í&4 

OU 1+3 CHEQUES DE R$ 595,00 seiff furos 02 PECAS 

Micro computador c/ monitor 15" 
R$ 2.640,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

Proc. Pentium 166 Mhz/ MMX 
' Disco Rígido 2.1 GB ' Sync DRAM 24 MB 
' Memória Expansível até 80 MB 
Modem 33,6/14,4K bps 

' CD ROM 8X 
' Som estéreo em 3D 

COMPAQ 

PRESARIO 

282 00 

:::: 
. ' i . 

OU 1+3 CHEQUES DE r$ 66oroo sem juros 02 PECAS 

Micro computador c/ monitor 15" 
R$ 1.980,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

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

COMPAQ 

PRESARIO 

212 

Si» 

•s 

00 

m „ 7/:: ^. 
- T - t V -f X-»" '■" < 

OU 1+3 CHEQUES DE 11$ 495,00 SOlfÊ f UtOS 05 PECAS 

Bicicleta Barra Circular 
R$ 168,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

hil^iRlil 

12, 
60 

OU 1+4 CHEQUESDEP$ 36,30 07UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

s Ofertas válidas até 13/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
^ lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1 +11) juros áp 4,9% 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 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro Jorge Braga 
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Policiais graduados irão assumir distritos 

Os bairros Nova Imperatriz, Vila Lobão e Vila Nova estão sem policiamento 

A população está exigindo 
mais ação das autoridades 
policiais no sentido de definir o 
mais rápido possível a questão 
da segurança pública na 
segunda maior cidade do 
estado. 

O Comandante geral da 
Polícia Militar do Estado em 
recente visita a cidade de 
Imiieratriz garantiu que a PM irá 
continuar desenvolvendo seu 
trabalho em parceria com a 
Polícia Civil. 

Batos confirmou ainda que o 
major Francisco Melo da Silva 
será apartir de Io de dezembro 
o novo comandante do 3o BPM 
em substituição ao tenente 
coronel Emir linhares que será 
transferido. 

Ele acrescentou que o 
trabalho desenvolvido pelo 
major Melo nestes últimos trinta 
dias foi um passo importante 
para que ele vinhesse a assumir 
o 3o BPM, que conforme o 
comandante geral da Polícia 
Militar do Estado, Melo foi 
preparado o cargo. 

Manoel de Jesus Moreira 
Bastos, já retornou a capital do 
estado após a visita da 
governadora Roseana Sarney a 
região tocantina. 

Com relação ao novo 
uniforme da Polícia Militar o 
comandante deixou claro que 
até o próximo dia 30 de 
setembro todo o corpo da PM 
do estado já terá seus novos 
uniformes. 

í.;X 

ÍÍXS 

Francisco Melo da Silva, mostrou ação 
no comando da PM local 

Radige Barbosa retoma a Imperatriz 

Três mulheres ocupam cargos nos distritos policiais local 

N. 

m 

Radige lotada na Delegacia da Mulher em Açailândia 

O Delegado Regional I)r. 
Luciano Abreu confirmou na 
última sexta-feira que a 
Delegada Radige Rodrigues 
Barbosa lotada da DEM- 
Delegacia Especializada da 
Mulher em Açailândia. Em 
Imperatriz ela esteve cm quase 
todas às delegacias realizando 
um execelente trabalho. 
Radige, particijKíu diretamente 
do caso Célia Barbosa. 

O crime que abalou a cidade 
de Açailândia doi desvendado 
pela equipe do Delegado Zé do 
Campim e o auxilio de Radige 
Barbosa, designada pelo 
delegado Regional Dr. Luciano 
Abreu para comandar às 
investigações c desvendar o 

cnme. 
Após vários meses na 

DPCA e a delegacia do 3" DP 
no bairro Vila Nova. a 
delegada foi transferida para a 
cidade de Montes Altos onde 
também ficou por pouco 
tempo, e em seguida foi 
transferida para a cidade de 
Açailândia onde está a cerca de 
dois meses. 

Mesmo prestando um bom 
trabalho o delegado Regional 
Dr. Luciano Abreu fez 
questões de afirmar em uma 
recente reportagem que a 
delegada somente irar 
trabalhar em plantões que 
serão definidos pela sub- 
secretária. 

Passageira frustra seqüestro 

Mulher domina homen que tentava fugir depois de cometer crime 

Quatro pessoas viveram u ma 
á noite de pavor, quando um 
homen que acabara de matar o 
cunhado seqüestrou um ônibus 
em Duque de Caxias e mandou o 
motorista seguir para Niterói 
região serrana do Rio de Janeiro. 
Durante o trajeto, o criminoso, 
que tinha um revolve e se 
comixirtava como um alucinado, 
espancou suas vítimas, obrigou - 
as atirarem a roupae fez disparo 
contra o |)ára-brisa do veículo. A 
agonia, na entanto, terminou no 
caju, quando o ônibus entnxi num 
acesso à ponte Rio-Niterói. num 
lance de coragem, a bancaria 
Elaine Cristina de Oliveira, de 21 
anos. que 

estava entre os reféns, ] )egou 
aarjpado bandido e o dominou. 

Rendeu motorista 

Opesadelo começou {tor volta 
das 21h30m. O ônibus 033 da 
impresa Santo Antônio, que faz o 
percurso Araruama-Oramacho, 
estava indo jtara a garagem, em 
Sarapuí, Caxias. Nele viajavam 
Jeováda Silva Oliveira, de 53 anos. 
o cobrador Paulo Roberto 
Pergiro, de 4(), e os passageiros 
Robson da Rocha Murno, de 44. 
e Elaine. Robson e Elaine tinham 
pego uma carona no ponto final 
em (iramacho. Quando o ônibus 
estava a cem metros da garagem 
e precisou reduzir a valocidade 
por causa de quebras-molas, na 
Avenida Botafogo, Márcio 
Pinheiro se aproximou da janela 
do motorista com um revolver 

calibre 32 e o obrigou a abrir a 
[torta. Márcio acabara de matar o 
cunhado. Ubirajara de Paula, 
de24 anos, com dois tiros, no 
interior do favela Sarapuí, ali 
perto, após uma discurssào. 
Descalço usando bermuda e 
camisetas, o bandido se sentou 
atrás do motorista e, com a arma 
encostada na cabeça de Jeová, 
mandou seguir para Rodovia 
Washinton Luiz. Parecendo 
drogado, segundo os reféns, o 
st 'qtu-sir?w 1( tr ;igntliu o motorista 
com coronhadas | wini ol)rigá-l< >s a 
aumentai' a velocidade. Ordenou 
aindaa Robson, Paulo Roberto e 
Elaine que tirassem a roupa, 
ameaçando matá-los. Foi uma 
loucura. Ele também quis me 
obrigar a tirar a roupa, mas me 

neguei - disse Elaine na 
DP (Caxias). Robson e Paulo 
cumpriram a ordem. Quando o 
ônibus entrou na Avenida Brasil, 
Márcio disparou três tiros no pará- 
brisa direito. Além disso, começou 
a mautratar o cobrador, que é 
deficiente: tem a [terna dereita 
I tíiralisai la - Ele | tuxava (t cx tbrac 1< tr 
pelos braços e o arrastava [telo 
[tiso do ônibus cheio de cacos de 
vidros do pará-brisa estilhaçado 
pelos tiros - lembrava Elaine. 
Quando o ônibus chegou ao 
elevado de acasso à Ponte Rio - 
Niterói, no entanto um empn visto 
deixou Márcio furioso:o asfalto, 
que estava sujo de óleo e áreia, 
passava por uma lavagem e o 
trânsito, lento, circulava em 
ajtenas meia pista.. 

Gangueiros aterrorizam Bacuri 

Uma mulher gestante foi espancada por elementos de gangues 

Os jtoliciais militares e civis 
estão trabalhando 
dioturnamenle [tara amenizar 
um dos problemas mais 
sérios de Imperatriz, que é a 
permanência de elementos de 
gangue nas ruas de 
Imperatriz. A doméstica 
Maria Jose esteve na 
Delegacia de Polícia (plantão) 

desta última sexta-feira [tara 
comunicar que vários 
elementos de gangues lhe 
espaçaram e ainda ameaçaram 
de morte caso vinhesse a 
comunicar o fato a Polícia. 

A vítima que está gestante 
de seis meses recebeu vários 
socos e pontapés dos 
elementos disse a 

reportagem que os acusados 
estavam em frente a 
residência de sua tia, e que 
segundo ela pediu que os 
elementos saíssem daquele 
local. 

Revoltados eles partiram 
pra cima da queixosa e 
aplicaram vários socos e 
pontapés deixandoa mesma 

PHOTO PINHCIRO 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Melo 

O major Francisco Melo da 
Silva, será o novo comandante 
da Polícia Militar apartir de Io 

de dezembro. O anúncio foi 
feito pelo comandante da 
Polícia Militar Maranhense 
coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos. 

Furto de cheque 

Hildefonso Furtado Silva, 
maranhense, 33 anos de 
idade, residente na Avenida 
Gelúlio Vargas, 111- Beira Rio 
esteve na Delegacia de Polícia 
para comunicar que fora vítima 
de furto de um talão de 
cheques FINASA conta 
4718838-3, de número 
493.789- ao 493.800. O fato já 
é do conhecimento das 
autoridades. 

Perda de 
documentos I 

João Antonio de Jesus 
Moreira, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
João Paulo 11 - comunicou que 
perde todos seus documentos 
pessoais, tais como: Carteira 
de Identidade Civil, 
Certificado de Resevista e 
outros. Fato este ocorrido na 
última quinta-feira quando a 
comunicante trafegava pela 

Avenida Getúlio Vargas. 

Perda de 
documentos II 

Maria de Nazaré Lima, 
maranhense, solteira, 19 anos 
de idade, residente na Rua 
Duque de Caxias, comunicou 
na Depol que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
tais como CPF, Título 
Eleitoral e outros. 

Perda de 
documentos III 

Francisco Antonio 
Miranda, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Alvorada -bairro Bacuri 
comunicou que perdeu todos 
seus documentos pessoais. 
Fato ocorrido na manhã 
desta última sexta-feira. 

Agressão física 

José Maria Lima dos 
Santos, maranhense, solteiro, 
23 anos de idade, residente na 
Rua Antonio Miranda, est 1 

na Depol para comunicar 
fora agredido pelo elemento 
conhecido pela alcunha de 
baixinho. Fato ocorrido 
quando o comunicante se 
encontrava dentro de um bar 
nas imediações do setor 
rodoviário. 

PLANTÃO POUCIAL 

1° Distrito 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Lindodo 

Loté. Euzébio 

Urbano e Eudt 

Perito 

Mário Amorlm 

Telefone de Plantão 

PLANTAO POUCIAL 

Sábado, 06/09/97 

com várias lesões corinirais. O 
caso será levado ao 
conhecimento da delegada da 
DEM - Delegacia 
Especializada da Mulher. 

Após agredir a gestante os 
elementos retornaram ao 
local portando armas de 
fabricação caseira o 
ameaçando de morte. 

2° Distrito 

Delegado 

Iranildes 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Simiao, Murilo 

e Carlos Sérgio 

Perito 

Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

722-1502 

Fotografamos aniversário, casarrmtos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

)• 

4 rsi 

Fone 

1-71 
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