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População de Estreito pede 

afastamento de Claro Dentista 

Cerca de 5 mil pessoas vão hoje às ruas pedir a cabeça de Claro Dentista 

O ato tem o apoio do presidente da câmara de da maioria dos vereadores. 
Associações de Moradores, 

■ informes 

Jornada 

termina 

• Termina boje a IV Jor nada 
pintada LrpjaoLKatttiíta, 

Él está semlo realizada tio 
H—#IP tie Lxiwísicáo. tum 

mito sucesso. Auronioçao 
e de en! idades íjue 
a>n«:rccrani o segmento na 
culuF. 

Pa}<'st ras, d< bal es, eu rsos 
e out ras atívida des 
continuam sendo 
desr;nvolvi<ias. MaL detalho 
na Página 1 -2. 

INDICADOR 

ir Comercial 
dmpi a   RS 1.0583 

Dólar Comercial 
Vrnda _ RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
C ompra  RS 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda   RS 1.039 
Dólar Turismo 
Compra . RS 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda RS 11.95 
Poupança 
Reiidiiuciilu — 1.1275",. 
üfif 
Valor RS 0.9108 
Salário Minimo 
Agosto   RS 120.00 
Salário Família 
Valor RS 7.66 

■ Imperatriz 

Urgente 

O Grito dos 

Francisco Do Valkv 
autK-nta a n-allzaçáo dogrilo 
dtis Kxcclutdos, um 
inovànento(m^eçado jw Ia 
Igreja Católica e que 
Itrolestou contra a injustiça, 
desemprego, pedindo Icrra 
e traliollio. 

Confira naP^ina 2-2 
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Banhistas prometem lotar o BIC - Balneário Iate Clube em mais uma domingui ira Dançante 

Capital 

Social 
ragi na 2 1 

Sindicatos, Igrejas, Lideranças 
I x ilil icas realizanu i na tan lede ln )je 
um alo de protesto contra a 
administração do prefeito de 
F.sl rei! o. 

Na 11 lanili 'slacai > i invista | nua 
ás 18;(K) horas deste domingo, um 
abaixo assinado de mais de d mil 
assinatura será apresentado. 

0 manifesto será encalx^çado 
pelo Dr. Benedito Moreira, 
segundo colocado na última 
eleição. Peco e Clcuza Chaves, 
terceiro e quarta colocada na 
disputa pela prefeitura no ano 
I «issadi > e aiiu la i leio | insidenleda 
eâmara < le V(-reac l( ires Zezinln >. 

Asiluacã xle Clan 11 Xnlista uai > 
é das melhores, ele perdeu a 
mai< uia n< > 1( gislíit iv< i, e até o a| )oio 
de correligionários imixirlantes 
como o ex-prefeito João Duarte 
seu antecessor e principal 
rcsiMinsávcl jior sua eleição. 

1 hinmte conversa que manteve 
eom (> J< irnalista josaíá kamalho. o 
Dr. Benedito Moreira disse que 

"Estreito foi entregue ao caos" ele 
acrescentou qut^Cláio Dentista 
até agora não fez uma prestação 
de a mtas dos n cursí is que enlnun 
n<>s cofres iiiibliccis e nem de que 
forma o dinheiro esta sendo 
usade i". 

Para o medico, " Todas as 
evidencias levam a crer no 
envolvimento do prefeito em 
corrupção, desmandos 
administrativos e práticas de 
neiMilismo", o que segundo ele, 
assegura a cassação de mandato 
do prefeito. 

Os organizadores da 
manifestaçãc • (lisseram a intara >m 
a presença de no minimo ."i mil 
jiessoas no ato que vai iKxlir o 
afastamento de Cláro Dentista do 
comando do municíjiio, jiara isso 
foi mobilizado toda a sociedade 
organizada que na ojKirtimidade 
deverá está portando faixas e 
cartazes, numa caminhada jxJas 
principais ruas da cidade e que 
culminará com um ato público em 
frente a prefeitura. 

% 

b; 

Polícia Militar ocupa 

distritos na periferia 

Apenas o 2° Distrito Policial 
ainda não tem a ocupação da 
Policia Militar. As delegacias do 
;; e f)" DP já estão desde da 
última segunda-feira sob a 
responsabilidade da PM, por 
determinação do secretário de 
segurança do estado Raimundo 

Cutnm. 
A delegacia do Terceiro 

1 Úslrito Policial e uma das mais 
acionados devido o falo de ter 
que atender vários bairros 
como; Vila Eiquenc, Parque 
Senharol, Parque Alvorada II, 
Parque Airton Sena e outros. 

Janduí terá reforço 

para o 

Para a partida deste 
domingo o técnico dojanduí 
Rodolfo Carvalho terá a volta 
de trésjogodores importantes 
que estiveram afastados da 
equipe por problemas de 

contusões e expulsão. 
Ri h folio Carvalho djsseçstá 

otimista para a j>artkla contra o 
Volta Redonda, ás I0;00hs no 
Frei Lpilanio D'Abadia. 

Confira na Página 2-3 

Autoridades incetivam 

esporte local 

Cerca de duzentos alunos são 
assisl idos jieloConmel Diogenes 
Dantas Filho do StF Bis.Em 
torneio realizado durante a 
semana o Marwel que sagrou-se 

campeão.foimuito elogiado (íelo 
trabalho que desenvolve em 
favor de crianças com o apoio de 
autoridades locais. 

Os detalhes na Página 2-3 

j G lança t revista 

Assaltos a 

As policias de Imperai ri/ 
vem agindo para coibir os Io 
assailos a ônibus < < 

ônibus são coibidos 

Na cidade muitos casos já um policial que foi morto ao 
ram regislrado> inclusive abordar um grupo de mal 
mi vn imas iaiais, denire elas leitores. 

Polícia investiga 

vigilantes 

A Policia eslã investigando |KMisavam ser bandidos, já que o 
supostos vigilantes que foram local onde o ocorreu o episódio 
delidos usando armas de eslava escuro.A principio, a 
fabricação caseira. afirnuiao dos elementos para se 

Aos homens da Eei. os verem livres, não convenceu, já 
delidos disseram que rei ebram (|iie os prolisionais da vigilância 
a policia a bala, por que nao usam armas de tal origem. 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

junto ao público leiotr, notadarnente os segmentos voltados para 
as áreas de negócios, economia e finanças. 

Vale conferir. 

EÍEIVlÉRidES 

Comemora-se hoje, o Dia da Cruz e também o Dia do Frevo. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenler. sob 

a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

NOTA DE DESAGRAVO 

Os Juizes de Direito da Comarca de 

Imperatriz - MA, signatários da presente, vêm de público 

manifestar seu veemente repúdio às notas de desagravo 

publicadas na imprensa local, por membros do 

Ministério Público Estadual desta Comarca, nos dias 

11 e 12 do corrente mês, contra o Exm0 Sr. Juiz de Direito 

da 1a Vara Criminal, Dr. FERNANDO MENDONÇA DE 

SOUSA, uma vez que as afirmações contidas nas 

referidas notas não traduzem a conduta pessoal e 

funcional do preclaro e experiente magistrado, haja 

vista que o referido Juiz, ao longo de sua, carreira, 

sempre se pautou pela legalidade, ética, tolerância e 

cordialidade no trato com todos aqueles que fazem a 

administração da Justiça. 

Por tais razões hipotecamos a 

nossa solidariedade ao colega magistrado, FERNANDO 

MENDONÇA DE SOUSA, reiterando o nosso 

reconhecimento de seu trabalho em prol da Justiça e 

da Sociedade. 

Imperatriz, 12 de setembro de 1997. 

José tofe e silva 

JUl^DE/ftHteirO DA ri- vara oe FAMÍLIA 

JOSÉ AMÉRICO ABREU COfiTAT ^ 

PUIZ PE DIREITO DA «T VARA CÍVEL 

Jq ^ 
CÚZfÁ h MADEIRO NEPOMtlCBMA, 

JUÍZA DB DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE n 

f.U 

NELSON MELO DE MORA ESFREGO 
JUUE te ommmtM 9* VARA O#V»L 

G ENI VALD^ÊH! RA SILVA 

JUIZ DE ÉIRÉlVp^A ^VARA CÍVEL 

ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO 

JUIZ DE 0IREÍTO DA 2a VARA DE FAMÍLIA 

MARIA JOSÉ DE SOUZÀ ROMA 

JUÍZA DE DIREITO DA 3K VARA CRIMINAL 

Materiais para 
Jjlhsihjsl escritório, escolar, 
U/slU/ilU' bobjnas 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 
• V 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

363, Cep. 65.901- 490 

Imperatríz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

IMPERATRIZ 

DIA € nOIT€. 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

lillJHMICaulilKTillJ 

Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2J23. fax: (098) 723.110" 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gelúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098) 722 2139 
A D VAIS CE PALACE HOTEL 
A\ Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

Rodovia BR-OK). s/n. fone: 723.2374 
LEBLON MOTEL 
A\. Pedro Nei\a de Santana. 523. fone; (098) 723 3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721,4021 

Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (cm frente ao BIG BOX) 

  IITTLW1 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone (098) 722.3075 
ESTAÇÃO LAZER (Eventos c Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098) 721 7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone; (098) 723.2788. 

Av. Bernardo Sayão d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721 0592 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Vargas. 1863. esquina c/ a Alagoas, fone; (098) 721 3 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721 3565 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

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. 

INTERU)Hl)OíU(RSrrcar)^^^^^^^ 
Av Dorgival P, de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721 315; 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-OK). 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 84.3. 

0 XMKIIIfAlIfl ífj 

Rua Piauí, 1045. fone: (098) ~2 1 3836 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone "2 I "3 |p 
AMÉRIC A VÍDEO 
Rua Luís Dommgucs. 1599 láiic (09S|~2I ""182 

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

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

ALU LAKINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagen 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone; (098) 721.5291 

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

 Sf 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

CLINICA LAB. E PET SHOP 
(-onsnllus, (Cirurgias, Vacinações, lixames 

I yaboralorías e Atendimento ú propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Morio dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 • Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 



Fique por dentro 

das principais 

broncas policiais 

que acontecem na 

Regino Tocantina 

Página 1 -4 

Social 

Lmda X/sJoso os 

fofos que são dosfaque na 

sociedade Impe^afri^ense 
Página 2-4 

mg 

ifi Página 1-2 

Os basfido^es polí+ico de 

Região 

oomenfados sob a ofioa de 

T-roneisco do Vale. 
Página 2-2 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Arrumando 
a Casa 

PMDB tcnla a todo c usto 
coloc ar ordem na casa, o 
Prefeito lldon Marques em 
são l.uis juntamente com o 
pode roso chefão Deputado 
Federal João 
A 1be rio,d vc r e t ou 
intervenção no pari ido aqui 
na terra do I rei. i) PMDB 
continua sendo o maior 
partido do Pais. se prepara 
(tara disputar a eleição 
presidencial, lendo como 
possível candidato o Fx 
Presidente e atual Senador 

pelo Amapá José Sarney. O 
PMDB por ser um partido de 
tradição não deve ficar de fora 
desta disputa, na eleição 
passada, o Partido escolheu o 
Fx Governador de São Paulo, 
()restes Quercia que por sinal 
teve um fraco desempenho, 
checando a perder para o 
minúsculo Ivneas. A^ora, dizem 
os caciques, a coisa vai ser 
diferente, vamos mostrar a força 
do nosso partido, declarou o 
Senador Jader Barbalho (Pa), 
que é candidato ao Governo, 
um dos poderosos do Partido. 
Resta saber quem será o 
candidato aqui no Maranhão, 
creio que o PMDB deve apoiar 
a Governadora Roseana Sarney 
para a reeleição. 

Polegada 

O assessor do Prefeito lldon 
Marques Raimundo Carvalho, o 
famoso Polegada, homem de 
larga experiência política, já foi 
Vereador em Imperatriz, 
assessor do ex Deputado 
Federal Cid C arvalho, foi o 
escolhido para ser o interventor 
do PMDB . Histórico dentro do 
partido. Polegada não vai ler 
muito! rabalht». vai a| unas rc 'tirar 
aqueles que queriam fazer 
oposição ao Prefeito lldon 
Marques, que com esta medida 
passa a comandar o PMDB na 
Região Tocantina. Quem viver, 
vera. temos dito desde finando 

aqui chegamos, lldon Marques 
seraem breve, umadas maiores 
forças políticas no Fstado do 
Maranhão. 

Lei 
Eleitoral 

Governislas querem mais 
uma vez, dominar a D-i Fdeitoral, 
todo ano de eleições o lenga 
lenga é o mesmo, mudam as 
regras do jogo, como se muda 
uma camisa, o pior de tudo é que 
as mudanças so beneficiam , 
justamente aqueles que já estão 
no poder. ()s parlamentares que 
dão apoio ao Presidene 
Fernando Henrique Cardoso já 
estão se mobilizando no sentido 
de assegurar a reeleição do 
mesmo. Brasil o País da 
democracia, onde o brasileiro é 
obrigado a servir as Forças 
Armadas e a exercer o direito 
do voto. Isso é Democracaia 
plena? uma boa pergunta!! 

PM 

Mais um fato lamentável 
envolvendo homens da Gloriosa 
Policia Militar. os 
srquestradores da lilha do 
Deputado e Fmpresãrio 
Fsteves. todos pertencem a 
policia, fatos dessa natureza 
fazem com que a população 
deixe de acreditar nos policiais, 
imaginem, um Tenente 
envolvido em seqüestro, éo fim 

dapicada. Certa vez ví um adãgio 
popular que dizia, quando voce 
for roubado não chame a policia 
sem antes perceber se o ladrão 
não é da policia. Ainda bem que 
os bandidos da policia são 
minoria, breve com certeza 
teremos uma policia limpa e 
honesta. É verdade. 

Crise no 
Troca-troca 

A crise parece que afetou 
também o troca troca do 
mercadinho, lugar que outrora 
era movimenladissimo, agora já 
não se movimenta quase nada 
em cifras, a reclamação é 
unanime por parte dos 
vendedores. No entanto aindaé 
um bom lugar para se realizar 
grandes negocios, que vai da 
venda de botijão de gas, até 
veículos. 

Duas 
chapas 

Pelo andar da carruagem, 
apenas duas chapas devem 
disputar o governo estadual do 
próximo ano. De um lado. 
Fpilácio Cafeteira, e do outro, a 
governadora Roseana Sarney 
disputando a reeleição. O PTé 
que pode discordar da dicotomia 
e i«rtir com candidatura própria. 
Mas sem chances de alcançar o 
Palácio Henrique De Ta 
Rocque. 

Entre Linhas 

Vereador Simpüdo Zuza Neto, continua vigilante com 
relação a merenda escolar, o edü está fiscalizando a compra 
da merenda pelas diretoras das escolas. Vale ressaltar que a 
idéia da escolarização tia Merenda foi do V( reador. que copiou 
de uma outra ciodade brasileira. Na vida nada se cria, tudo se 
copia. Querm será o autor desta frase ??????? 

Todo cuidado é pouco com os candidatos paraquedistas, 
no entanto, se os partidos colocarem mais de quatro 
candidatos a deputado estadual, corremos o risco de eleger 
mais mna vez apenas uni. a exemplo dos dois últimos pleitos. 

Onde estão os nossos representantes no Congresso 
Nacional ? Maiores informações aqui jmra a coluna Rota 2(KK) 
do Jornal Capital. Os dois Deputados Federais tomaram um 
chá de sumiço, antigamente ainda se via o Deputado 
Sebastião Madeira andando pelas avenidas da cidade, ou na 
esquina nwis movimentada da cidade 

Hoje é Domingo, pernas pro ar que ninguém é de fero. 
após mna semana de muita batalha, vamos parar mn pouco e 
refletir o que de bom fizemos na semana que ora finda, será 
que voce ajudou alguém ? se não o fez faça agora na semana 
que inicia amanha. I hn bom Domingo e até terça-feira quando 
estarei devolta com mais informações e comentários sobre 
os acont eciraenlos da regiáf > l< >eanli na. 

Com o objetivo de explicar todos os detalhes do funcio- 
namento da futura fábrica de celulose, técnicos daCelmar 
orientavam os visitantes sob todos os aspectos, do processo 
de clonagem das mudas nas casas de vegetação do viveiro 
até o corte da madeira, produção final e ex|)ortaçâo da celu- 
lose, A avaliação da participação da Celmar na Fxsxa-ma foi 
bastante positiva, comentou o Fngenheiro Florestal Rildo 
Almeida de Paula, administrador de contratos da Celmar. 
que esteve em São Fuis participando da Fxpocma. 

Sociedade em 

Expressão 

dáRedáçãõ 

m 

m k 
» 

A? mi 

mm 

h. 

A colunista Soraya Luixa, Leia Lacerda, Jane Vasconcelos, 

SoSlnha e Solange Pereira 

Duas modelos mostrando o charme da mulher açailandense 

em recente acontecimento social 
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Janduí terá a volta de três titulares contra o Voltaço 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Frei Epifànio 
O gramado do Estádio 

Municipal Frei Epifànio 
vem sofrendo vários 
jogos e nenhum reparo 
por parte da Liga 
Imperat rizense de 
Futebol. Apenas o corte 
do gramado esta sendo 
reparado pelos dirigentes 
da LIF 

Inter 
Mesmo perdendo para 

o ,1 uvenl ude a equ jpe do 
Internacional de 1'orlo 
Alegre continua 
liderando o Campeonato 
Brasileiro da Primeira 
Divisão. O atacante 
Cr i st ia n um dos 
artilheiros do brasileirào 
foi desfalque na última 
partida do clube. 

Zagalo 
O técnico Zagalo terá 

mais uma vez a 
oportunidade de 
observar os jogadores 
que atuam no Brasil. O 
próximo amistoso da 
Seleção Canarinho está 
previsto para Belém do 
Pará. A Federação 
Parense de Futebol já 
tem um fracasso na renda 
uma vez que os jogadores 
principais do Brasil, 
como é caso de 
Honaldinho e Romário 
poderão não participar da 
partida. 

Santos 
A equipe do Rei Pelé 

ficou numa posição difícil 
apos a ull ima rodada do 
Campeonato Brasileiro A 
invenção do técnico 
\ anderley Luxemburgo 
acabou comprometendo 
todo o elenco diante do 
Calo Mineiro. 
Luxemburgo barrou o 
atacante Arinelson para 
entrada do zagueiro 
Narciso do setor do mejo- 
campo. 

Reapresentação 
Os jogadores da 

Seleção de João Lisboa se 
apresentam a comissão 
técnica na próxima terça- 
feira. 

Os trabalhos visando a 
equipe do Galletti no 
próximo domingo 
deverão ser 
intensificados. De acordo 
com o técnico Duílio a 
equipe precisa ganhar 
mais entrosamento 

Beneficiados 
Com a suspensão do 

amistoso quem saiu 
ganhando foi os clube 
amadores de João Lisboa 
que tinham 
compromissos neste final 
de semana. 

A comissão técnica 
visando o 
engrandeci mento do 
esporte da gameleira 
cancelou o amistoso e 
liberou todo o elenco. 

Hoje 
íialletti c Comercial 

lazem jogo importante 
neste domingo no 
Estádio Pedro Maranhão. 
O jogo é de vida ou morte 
para o Comercial Esporte 
Clube de Dom Elizeu que 
já perdeu duas partidas 
seguidas no Copão. No 
primeiro confronto das 
duas equipe o Galletti 
conseguiu um importante 
resultado em Dom Elizeu 
ao empatar em 1 a 1 

Expectativa 
A torcida ainda 

continua descon fiada 
com a indicação de Duílio 
e Pelé para o comando 
técnico da Seleção. 
Apesar da vitória elástica 
de 7 a 2. os torcedores 
ferrenhos acreditam que 
sua seleção não está cem 
por cento para brigar 
pelo titulo do Copão 
Maranhão do Sul. Para a 
partida contra o Galletti 
Futebol Clube os 
torcedores garantem 
superlotar às 
dependências do 
Caldeirão 

Cameleira 
O futebol em João 

Lisboa está em alta. O 
é ampeonalo Amador 
recém iniciado já teve 
mais de vinte gols em 
apenas trés partidas. A 
competição está sendo 
desenrolada pela Sedei - 
Secretaria de Desporto e 
Lazer, uma vez que a 
Liga Esportiva de Lisboa 
que continua desativada. 

Grêmio 
O Grêmio Futebol 

Clube vem recebendo um 
apoio direto do prefeito 
Sálvio Dino que segundo 
informações dos 
desportistas daquela 
cidade é o patrono do 
clube. 

Na partida de abertura 
do Campeonato Grêmio 
goleou o Rosário Central 
de Bom Lugar pelo placar 
de 7 a 2. 

Volta Rcdcndo entra em campo em busca da primeira vitória na divisão de elite 

Embalado pela vitoria diante •      —— -  
do Guarani Futebol Clube do 
técnico Batatinha, a equipe da 
Sociedade Esportiva Janduí 
entra em campo de olho na 
classificação para a próxima 
fase do Campeonato. 

A vitoria de 3 a 2 diante do 
bugre imperatrizense deu 
animo ao elenco que entra em 
campo com um único o objetivo 
"a vitoria". Com treze pontos 
ganhos no Campeonato 
Amador da Primeira Divisão, a 
Soceidade lísportiva Janduí 
vem sentido a falta do seu 
principal artilheiro. Capacete, 
que encontra-se em fase de 
teste em Goiânia. 

Para a partida de hoje o 
técnico Rodolfo Carvalho terá 
a volta de três jogadores 
importantes que esiiveram 
afastados da equipe por 
problemas de contusões e 
expulsão, como é o caso do 
goleiro Paulo Henrique, 
expulso contra o Marília em 
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Soi icd.idr Esportiva Jandm entra campo cm busca de mais fres pontos 

mês passado no campo da 
Guninadora. 

Alem de Paulo I lenrique, o 
treinador já tem garantida o 
retorno do lateral Dodi. 
alastado por contusão na coxa 
esquerda. O atacante 
Neurisvan que esteve ausente 
da última partida do clube 
devido o compromisso com a 
seleção de sua cidade é outra 

treinador. 
Já a equipe do Volta 

Redonda vem numa incomoda 
posição, ultimo lugar e 
ameçado ao rebaixamento para 
o proximo ano Jandúi e Volta 
Redonda esta previsto para 
lOhOO deste domingo no 
Estádio Municipal Frei Epifànio 
D" Abadia. 

Ficha Técnica 

Local: Frei Epifànio D' 
Abadia 

Horário; lOhOO 
Arbitro Central: José Wilson 

(biciclelão) 
\-.sisp-u'i s: não divulgados 

Janduí: Paulo Ih ni i ji : 
1 )odi. Jailson. Cláudio ejuuior. 
Estilo, Neurisvan, Paulinho 
Herênho e Jerri; Kricati e 
Bodinho. Técnico Rodolfo . -i i■ | ,    * ,v"" < < v 11iva nouuuio pai lida realizada no linal do peça que eslara a disposição do Janduí x Volta Redonda Carvalho. 

Marwel Recebe apoio de autoridades 

Ceica dc duzentos alunos sào assistidos pelo coronel Diógenes Dantas 

èJk 

>í:: 

O prefeito Hdon iSIarqoes de Souza e empresários em 
recente visita a escolinha 

Foi realizado com suci^sso 
o torneio interno do Mawel 
Esporte Clube no último final 
de semana. () grande campeão 
Marwel C, foi bastante 
elogiados pelos torcedores 
que compareceram as 
dependências do bt) BIS. 

Estiveram presente as 
autoridades do munícipio e 
empresários da região. O 
prefeito lldon Marques de 
Souza e o diretor do Fórum Dr. 
Peruando Mendonça, além do 
empresário lido Paigénio 
Coslenaro- Dir. da Duninadora 
Paraná (sócio do Marwel) 
elogiaram o trabalho do 
experiênte Moreira Si1, N.. 
discurso do prefeitu. 
lembrou (pie os alb la> da 
escolinha estavam bastante 

privilégiados. ja que recebélm 
em sua sede as visilaya!e 
grandes autoridades. O Pfr. 
Peruando Mendonça elogiou o 
grande trabalho desenvolvido 
nestes 17 anos. 

Assim como a dedicação de 
Moreira Silva e o apoio do 

I P.M - CEL Diógenes. O 
empresário lido "da 
Laminadora Paraná falou que 
o apoio da indústria continuará 
com mais força. Elis da 
Tocauto disse que vai ajudar 
com prazer no crescimento do 
Marwel, O TEM - CEL 
Diógenes recebeu o 
certificado de pai do ano. e 
d'>>i .liluPl •Mie v;ii i oiik i. -•■ i) 
r.díi.jlvo (b 

esi olinha 
padrão. 

equipai 
com unild 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da Sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.l, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o Píênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

Local: Estrada de João Lisboa «5 

Residência do sr. Domingos. 

Damíão Benícío dos Santos 
Presidente da S.A.l. 

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 

rL 

iriv 

Venha e comprove! 
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Linda Veloso 
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Clinica cie Çinecobgia e Obstetrícia 

Pr'4- - "N a; t a'. Est e-r 'l-d a-d-e Coinijpiüg"®"., Prev^KH-ção d 

'GÁmeoclóg-nco Vbeoí.ajpairoá.cojpU, VíideacolpoíícopJ^u 
VÍudí■-"■'..Lih'tsj cíjí ■ )'#<:opnailJKtjr •disojniowr.diitdi At-eiOid-r UmÍos oí? çowvêiiMCtó. 

Rua Paraíba, 708 - Centro - Telefax - 723-2380 / 722-3795 

Dr. Ame lio Mai qiu-s L)rn, Cristina (. élia Di. K\aldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 3055 CRM-MLA 2230 CRM .MV. 2123 CRM MA 2919 

VENHA 4 CAPRl VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PRÜMÜCÍUNAIS 

' PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESFECLAIS. 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
Fonet 722-2]22 Fa\: (O^S) 7;7-2666 
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Francisco do Valle 

Especial 
A coluna Imperatriz 

Urgente deste domingo 
destaca a preocupação da 
Igreja Católica com os 
"Kxcluidos". 

O grito 
() "(irito dos Excluídos" 

surgiu em 1995, através das 
pastorais sociais da CNDI). Foi 
realizado em cerca de 180 
cidades, sob o lema do "A vida 
em primeiro lugar". 

A partir de 1990, esse 
projeto • foi assumido 
oficialmente pela Igreja 
Católica, através da Assembléia 

da CNBB através do Brojeto 
Rumo ao Novo Milênio. Em 
1990, ele se inspirou-se na 
Campanha da Fraternidade e 
adotou como lema "Trabalho e 
a terra para viver".Em 1997, o 
lema é "Queremos Justiça e 
Dignidade", também baseado 
na CF. 

Por que Gritamos 

* Forque a Justiça não 
é igual para todos 

* Forque não se 
respeita os direitos dos 
presos v presas 

* Forque não há 
recursos públicos para 
segurança, saúde, 
educação, moradia... 

* Forque não se faz 
Reforma Agrária, com 
uma política para a 
agricultura familiar 

* Forque milhares de 
trabalhadores são obrigados 
a deixar sua terra, sua 
cidade, sua família, em busca 
de trabalho e melhoria de 
vida. 

* Forque os meios de 
comunicação pertencem aos 
poderosos 

* Forque o governo não 
demarca as terras indígenas 

* Forque o modelo 
econômico gera desemprego 

em massa 

* Forque a fome continua 
presente no dia-a -dia dos 
brasileiros 

^Forque aumenta a 
violência a cada dia 

* Forque cresce a cultura 
da indiferença e da falta de 
solidariedade 

* Porque se destrói a 
natureza em nome do 
progresso 

O 

*Que os pobres 
tenham acesso à Justiça 

*Que se respeitara os 
Direitos Humanos, em 
especial dos presos e 
presas 

*Que termine a 
impunidade 

*Que haja controle 
social Foder Judiciário 

*Que haja políticas 
sociais claras e com 

que queremos 

recursos suficientes. 

*Que não se desviem 
recursos públicos das áreas 
sociais para outras finalidades 

*Que haja uma Reforma 
Agrária Integral, acompanhada 
de uma política agrícola aikxiuada 

*Que aconteça demarcação 
imediata das terras íik lígenas 

*Que construamos um modelo 
econômico que garanta emprego 
e remuneraçà() justa 

*Que tenhamos uma 
sociedade sem violência e sem 
vingança 

*Que aconteça a 
democratização dos meios de 
comunicação social 

*Que tenhamos um 
desenvolvimento que resjx-ite o 
meio ambiente 

*(íue não se pague a dívida 
externa com juros que 
prejudiquem o | kívo 

Deu na Imprensa 

O vereador Arnaldo Alencar poderá 

mudar de partido nos próximos meses. De 

acordo com o vereador que foi eleito com 

o apoio do ex-governador do Estado José 

de Ribamar Fiquene a mudança se deve 

ao fato das próximas eleições estaduais. 
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O secretário da Sedei, Valdeei Ferreira, também é leitor do Jonal Capital 

Ondas Curtas 

Hoje é domingo... 

E dia de Santa Teresa D' Ávila... 

® E por falar em Santa Teresa D' Ávila... 

® Um abraço ao produtor do programa "Criatura" 

® Napoleão Neto... 

® Este sim é uma verdadeira "Criatura" 

® Virgem que riqueza II j 

® A capital também é itinerante... 

® 0 programa do Chico Velho... 

® Entrou na onda... 

® A audiência do velho já chegou em Marabá... 

® Josélia Melo... 

® Uma das grandes profissionais do jornalismo local... 

® Afinal ela vem da escolinha Marcelo Rodrigues... 

® Todo dia é dia de festa na Bahia... 

® E em Imperatriz também... 

® Beirão... 

® Na terra do Frei. 
Á 

® Raimundo Primeiro...., 

® Também é itinerante? 

® Na onda do Amado 

® Deixe o nosso filho nascer... 

Cade o 

Sumano 

as cuãndo! 

Zitinho. 

Q 9 

w (r^ 

Oi Fsntit minlui 

him i Sonde 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

01- Domestica 
01- Mecânico de 

motos 
01- Patrulheiro de 

base 
01-Operador de retro 

escavadeira 
01 - Operador de 

espargi dor 
01- Operhdor de rolo 

compíKãador 
01-Operador de rolo 

22-Vendedores 
externos 

01- Fiscal de loja 

IABORATORIO ClcStO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-3411 
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Condicionador de ar 10.000 BTUs 
RS 685,00j v/sfa ou 
1+23 Mensais de 

51,40 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 147,60 

Cônsul^ 

• 220 VoltS 10 PECAS 

Condicionador de ar 7.500 BTUs 
RS 485,00 j visto ou 
1+23 Mensais de 

36 40 

* 220 Volts OU 1+4 CHEQUES DE R$ 104,50 10 PECAS 

▲ 

èr 

Medidor Eletrônico 
c/ as funções: 

* Cronômetro ascendente 
* Contagem de distância 
* Calorias 
* Hodômetro 
* Selin anatômico e regulável 
* Velocidade máxima 

Caloicicle Eletronic 
RS 248,00^ vista ou 
1+11 Mensais de 

27 

10UND 

,90 

ou 1+3 cheques de 62,00 sem juros 

í iominal Ca/o/ 
R 109,00/7 visto ou 
s. 1 Mensais de 

í \ 

12,20 

OU 1+3 cheques DE R$ 27,25 sem juros 

r 

I 
' Excelente p/ Abdominais 
* Fácil p/ guardar 

/ 

10UND 

Medidor Eletrônico 
c/ as funções: 

Contagem de distância 
Calorias 
Velocidade máxima 

Esteira Ca/o/ 
RS 268,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

30, 

10 UNO 

00 

ou 1+3 CHEQUBOEffí 67,00 sem juros 

Estante de Aço 
RS 37,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

6 Prateleiras 

4 10 

OU 1+4 CHEQUES Dl RS 7,98 

—ÍÍ^^nI— • f.XJVEB tE PCOW 

100 UND 

Micro computador c/ monitor 15" 
RS 1.980,00/7 visto 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 Expansivel até 128 MB 
•Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 

COMPAQ. 

PRESAfílO 

212 00 • 

1 i . M r* ** 

■ww» ÍS. - ' 

OU 1+3 CHEQUES DE r$ 495,00 sem furos 05 PECAS 

TV 20" 
RS 349,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

TOSHIBA 

'Controle remoto 
* Sintonia automática de 
* ON SCREEN - maior 

funções 
* Timer 
* Em Cores 
* Entrada de áudio e video 

26 ,00 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 75,20 
50 UND 

Telefone S/Fio 
RS 115,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

' Baixo nível de ruído 
' Super prático 

12,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 24,80 

TOSHIBA 

Com. Som 
RS 378,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

PHILCO f 
TEM COISAS QUE SO A WILCO F« ?RA VOCÍ 

Duplo Deck 
Auto Stop 
CD Player 
C Rack 

28,40 

OU 1+4 CHEQUES 01 RS 81,50 
10 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 20/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11) juros de 4,9%, e 6% a.m. Plano 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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3° e 5o DP já estão sob o comando da PM 

Policiais graduados ocuparam as delegacias desde da última segunda-feira 

Apenas o 2o Distrito Policial 
ainda não tem a ocupação da 
Policia Militar. As delegacias 
do 3o e 5o DP já estão desde 
da última segunda-feira sob a 
responsabilidade da PM, por 
determinação do secretário de 
segurança do estado 
Raimundo Cutrim. 

A delegacia do Terceiro 
Distrito Policial é uma das 
mais acionados devido o fato 
de ler que atender vários 
bairros como; Vila Fiquene, 
Parque Senharol, Parque 
Alvorada II, Parque Airton 
Sena e outros. 

O último Civil a responder 
pelo Terceiro Distrito Policial 
foi. o delegado George 
Miaranda afastado do cargo a 
cerca de trinta dias. George 
Miranda vinha realizando um 
brilhante trabalho frente 
aquela especializada. 

Por outro lado o Delegado 
Regional ainda não se 
pronunciou com relação ao 
afastamento do delegado que 
ainda st1 encontra em 
Imperatriz a espera de uma 

■1 

■ 

■ ú ■' 
Polícims graduudos ocup.un delegacias da periferia 

possível transferência para a 
capital do estado. 

Foi ventilado no início do 
mês que o delegado George 

Miranda seria transferido para 
avizinha cidade de Cidelândia 
onde vem ocorrendo vários 
crimes. Recentimente dois 

elementos armados de 
revólveres assassinaram o 
motorista Fredson Bom Fim, 
22 anos de idade. 

Polícia Civil preocupada com vigilantes 

Os dois vigilantes presos na última sexta-feira estão a disposição da Justiça 

A delegada Vânia colocou 
a disposição da justiça os 
quatro elementos presos na 
periferia da cidade. De 
acordo com a delegada os 
vigias Abdias Silva Souza, 24 
anos de idade e Antonio Silva 
Souza, 26, estavam portando 
armas de fabricação caseira. 

Os dois foram conduzidos 
para o plantão central (DRF), 
onde foram autuados em 
flagrante e indiciados em 
inquérito policial acusados 
de formação de quadrilha, 
porte ilegal de arma, e ainda 
tentativa de homicídio. 

Os dois elementos alegam 
que confundiram a Polícia 
com bandidos pelo fato do 
local ser muito escuro e eles 
não linha visto direito o 
veículo. Toda esta 

preocupação da Polícia é 
pelo fato dos freqüentes 
casos de homicídio 
envolvendo vigilantes. 
Somente no mês de agosto 
foram dois casos 
registrados. Em um dos 
casos a Polícia Civil 
conseguiu prender o 
elemento Domingos Pereira 
( que está sendo assistido 
pelo delegado criminal), Dr. 
Wilson Filho. Domingos, 
assassinou com um tiro de 
revolver uma garota de 
programa nas imediações do 
Primeiro Distrito Policial. 
Damião Bento da Silva, 
paraibano (foto) está sendo 
procurado pela Polícia 
acusado de ser o principal 
acusado na morte da jovem 
Kclv Cristina Cardoso. 

PiCiS ■': ('AZFk 
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O homicida Damião Dento da Silva, procurado pela PC 

Agente baleia assaltante dentro de coletivo 

Quatro assaltantes que vinham agindo na prática de assaltos foram supreendidos 
.. . . . - . /• % 1 1 *1 1 17 -    v ! ., -. - V .. 1 I «I si». \L\t\l \ £>111 
Na tarde da última sexta-feira 

o agente Carlos Sérgio trocou 
tiros com quatro elementos de 
alta periculosidade que vinham 
agindo dentro dos coletivos da 
empresa TCI. 

A cerca de um ano a Polícia 
Civil perdeu um dos seus 
melhores agentes policiais. O 
crime ocorreu quando o agente 
Chocolate desconfiou de 
quatro elementos que estavam 
dentro de um coletivo da 
empresa Transportes Coletivos 
Imperial. 

Ao tentar abordar o 

elemento conhecido pelo 
prenome Francisco os 
comparsas reagiram e 
detonaram vários contra 
Chocolate que mesmo baleado 
conseguiu responder ao tiroteio 
acertando todos os elementos, 
um deles morreu no local. 

No noite do crime o delegado 
George Miranda que estava de 
plantão (2o DP) da rua Ceará 
acionou todos seus agentes e 
conseguiram localizar os 
assaltantes que mesmo 
baleados trocaram tiro com a PC 
e acabaram levando a pior. 

Francisco, o lider da 
quadrilha só foi pego no dia 
seguinte iM'la Polícia Rodoviária 
Federal. O elemento foi preso 
com a pistola do policial e mais 
uma arma usada na troca de 
tiros. Ao ser entregue para os 
policiais ele reagiu e acabou 
sendo morto a tiros. 

Um ano depois, assaltantes 
desconhecidos voltaram a 
atacarem Imperatriz. Como não 
havia viatura, Carlos Sérgio 
retornava para o plantão em um 
ônibus, quando foi 
surpreendido iielos assaltantes. 

Programa Shotu ia Tarde 

de segunda a sexta-feira, das IShDO ás HhOO na sua Rádio 

A/ 
Capital RIU 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Diomedes Araújo Filho, 

maranhense, 45 anos de idade, 
residente no bairro Nova 
ImiKTatriz, esteve na Delegacia 
de Polícia comunicando que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e 
outros 

Furto de bicicleta 
Maria de Oliveira Sousa, 

maranhense, casada, 
comerciante, comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram a bicicleta Moutain 
bick do seu filho menor das 
inicias A.t ).S. 11 anos de idade 
quan< lo o n lesmo 1 rafegava | )elo 
bairro Juçara. Falo este 
ocorrido na tarde da última 
sexta-feira 

Perda de documentos 
Juciê Rodrigues Pereira, 

piauiense, casado, 34 anos de 
idade, pedreiro, filho de; 
Expedito Dias Pereira e Maria 
Rodrigues Pereira, residente na 
Rua P, 735- Vila Nova, esteve 
lia Delegacia de Polícia 
comunicando que foram 
perdidos todos seus 
documentos pessoais, sendo; 
C arteira de Identidade Civil- 
SSP PI. Carteira Nacional de 
Habilitação -A /C-Delran TI. 
além de Iodos os docnmenios 

da moto YAMHA, ano 80, placa 
não lembrada, ainda en nome 
do proprietário naterior, cor 
marrou. De acordo com o 
queixoso o falo se deu em via 
pública. 

Arrombamento 
Marcos Antonio da Silva, 

maranhense, solteiro, 
resident e na Rua Santa Teresa 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato este 
ocorrido na madrugada da 
última sexta-feira. 

Perda de documentos 
Antonio Roberto Machado, 

gaúcho, residente na BR 010- 
próximo ao viaduto comunicou 
que perdeu sua porta cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de Identidade 
Civil, C.P.Fe outros 

Perda de documentos 
Antonio Francisco de 

Araújo Neto, maranhense, 
solteiro, residente na Rua SC 
Paulo- esteve na Depol pa ^ 
comunicar que perdeu «- 
Carteira de Identidade Civil 
Fato este ocorrido na tarde 
desta última quinta-feira 
quando trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz 

PIANTAO POUCIAL 

Domingo, 14/09/97 

Um dos elementos foi pego em 
flagrante quando tentava furtar 
um aposentado que se 
encontrava no interior do 
coletivo. Ao ser abordado o 
assaltante reagiu e foi baleado 
pelo policial, que em seguida o 
levou para uma clínica onde foi 
atendido e em seguida foi 
entregue ao delegado de 
plantão. Os quatro elementos 
de acordo com os policiais são 
do vizinho estado do Pará 
(Marbá) e estão em Imperatriz 
acercado quatro dias praticando 
assaltos. 

Io Distrito 

Delegado 

Iranildes 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Wallacc 

Agentes 

Wllian e 
Chumbinho 

Perito 

Dr. Machado 

Telefone de Plantão 

720-1502 

PLAMTAO POLICIAL 

segunda-feira, 15/09/97 

2° Distrito 

Delegado 

Reginaldo 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Lindoso 

Agentes 

Lolò, Euzèbio, 

Urbano e 

Eudes 

Perito 

Joacilo 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografamos aniveLtsBrio, casamaitcs, batizados e eveitos on geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 
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