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encontro 

O Conselho Dioce sano (}<> 
tógos se reuniu ontem na 
Casado Dom Bosco. Nafiauta 
do T Encontro está o 
planejamento da Semana 
Social Brasileira, o Grito dos 
F.xclmdos e a elaboração do 
Estatuto Diocesano. 

Confira com detalhes na 
Pagino 1 -8 

Saúde 

lança novo 

sistema 

A Secretaria de Saúde do 
município lança segunda- 
feira um novo sistema para 
marcação de consultas; cada 
centro de-atendimento ao 
paciente terá um código e 
uma ficha rliíerenciatla 

Maiores detalhes na 
ia 1 -5 

INDICADOR 

UA 

. iar Comercial 
Compra  RS 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra  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 
Rendimento   1.1275% 
üfir 
Valor    R$0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto — RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

Gôncavoe 

Gonvexo 

Páginíí 1-3 

Fupermasul 

vai despoluir 

riachos 
A entidade que desenvolve 

I trojelos de defesa ao ambiente, 
vai despoluir os riachos que 
deságuam no Rio Tocantins, 
além disso está sendo colocado 
cm prática um projeto de 
ivarbori/ação das matas ao 
longo do rio. I )í 'talhes na Página 
1-5 

Ghiquinho França lança CD Instrumental 

Caneleiros lotou no lançamento do primeiro CD Instrumental do Maranhão 
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O Cantor e Composito r, Júlio Nascimento, apresenta-se hoje às 20 hs no Balneário Iate Clube, Bic. Já a partir das 10 
hs, a Banda Sintonia estará animando a tradicional Domingueira Dançante. Quem quiser usar o Estacionamento do 
Bic para se dirigir àPniia do Cacau, paga apenas uma taxa de R$ 1,00. Júlio Nascimento promete um show movimentado. 
Ele já ganhou um disteo de ouro. As músicas, Leidiime, Diana, Luana e Dalziza fazem parte do repertório do Cantor. 

O Caneleiros ficou 
pequeno para a multidão que 
compareceu ao show de 
Chiquinho França na última 
sexta-feira, 29. 

Ontem, 30, o sucesso de 
público se repetiu. Chiquinho 
França Instrumental é o 
primeiro CD Instrumental 
lançado no Maranhão. 

Com 10 faixas, Chiquinho 
França usou guitarra, violão 
e bandolim no trabalho 
musical que reúne desde o 
réagge dé Erasmo Dibel até 
Avc-Maria de Shubert. "Fiz 
esse CD olhando com o que 
gosto, avalio ser bonito de ser 
ouvido. 

Ele foi feito de coração", 
disse Chiquinho. 

Ele aguarda o lançamento 
também outras cidades da 
região tocantina e na capital 
do Estado.A Fundação 
Cultural de Imperatriz apoiou 
o lançamento do CD. 

O presidente da entidade, 
Adalberto Franklim disse 
que o Compact Disk 
Instrumental é mais uma 
prova que Imperatriz é rica 
em valores culturais. 
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Senador La Roque recebe R$ 1 milhão 

f ■ 
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A prefeitura de Senador I>a 
Roque recebeu este ano, 
somente de FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios) 
quase, um milhão de reais este 
ano. Faltando ser computada a 
última parcela do mês de agosto 
(confiraos gráficos). No entanto, 

í íequer o Posto Telefônico local 

tem os pagamentos em dia e a 
população fica privada do 
serviço. O presidente da Câmara 
de Vereadores de I.a Roque, 
Fdmilson Martins, reclama que 
o prefeito Alfredo Nunes, ainda 
não enviou um balancete para 
ser a| )rec iad( > pelos vereaí 1< )res. 

A emissão dos balancetes 

FPM de 1997 
Senador La Roque 

com o resumo dos gastos é 
obrigação do Poder Executivo 
e está previsto em lei. No 
entanto, os gráficos abaixo 
estão apenas com o dinheiro do 
FPM, faltando o montante 
recebido por intermédio de 
convênios, ICMS e outras 
fontes. 

Total 

Prefeito recebeu qu. ise R$ e milhão de FPM 

A qo 

J'ul 

Jun 

Mai o 

Ab r 

Mai' 

Fev 

Jan 

R$80.049,33 

R$100.629,69 

jp R$93.709,40 

R$120.652,12 

R$849.536,74 

R$118.224.73 

f R$94.276,23 

R$103.367,95 

R$138.627,29 

500000 700000 800000 

» Campanha de Vacinação 

Quase 5 mil são vacinaidos contra Paralisia Infantil 

A secretaria de St iúde do município divulgo u o balanço das doses de vacinas aplicadas nesse mês 

de agosto nos Postos de Saúde. Confira os gráficos abaixo. 

Vacinação do mi de Agosto Vacir iaçào do mès de Agosto Vacinação do m6s de Agosto 
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Cavalcante vai disputar Jogos Aheiíos de São Paulo 

l Jepois de compor a equipe 
vice-cam|)eã do Campeonato de 
Dama da Região Noroeste do 
Estado de São Raulo, 
representando a cidade de São 
José do Rio Preto, o 
imperatrizense Sérgio 
(iennano Cavalcante, 
("soldado Cavalcante") se 
prepara para participar dos 
Jogos Abertos do Estado de São 
Raulo, promovidos anualmente 
pela Prefeitura de São Paulo. 

Ontem , em visita ao 
Departamento de 
Comunicação da Prefeitura 
Municipal, Cavalcante não 
escondia o orgulho e a alegria 
de trazer a medalha de prata e 
disse que está se dedicando 
aos estudos, inclusive na teoria, 
para se aperfeiçoar ainda mais. 
Na oporunidade. o damista 
disse que estava prevista para 
ontem (29). a tarde, uma 
entrevista com o prefeito lidou 
Marques. 

Jogòs abertos 
Os Jogos reúnem ps 

melhores do mundo, a 
exemplo df)S* russos 
Chuvaskner e Pilipov, e dos 

Polícia Militar tem representante maranhense no Campeonato de Damas 

mestres brasileiros Genaldo 
Gonzaga, da Federação de 
Dama do Rio de janeiro. 
Douglas Diniz, do Distrito 
Federal, Duirival França, de São 

este vai sediar os Jogos Abertas. 
Fm Imperatriz, alem das 

suas atividades de militar e dos 
treinamentos que faz 
diariamente,.ele prepara outros 

Paulo, e Antonio Conrado, de 
Barrelos, que é vice-campeão 
mundial, todos representando 
cidades paulistas. 

F a primeira vez que um 
imperatrizense participa dos 
Jogos Abertos do Estado de São 
Raulo, deixas de ter sido o único 
maranhense a participar, este 
ano, do Campeonato da Região 
Noroeste. Previsto para a 
segunda quinzena de outubro, 
os Jogos Abertos são 
considerados a maior atração 
em nível nacional e uma das 
maiores internacionais. 

Soldado Cavalcante abriu um 
leque de participação em 
disputas até em nível 
internacional. sendo 
reconhecido e contratado pela 
Prefeit rua de Rio Preto, que lhe 

'oferece ajiida dê cíésto para a's 
.di^imtas. Depois de c<mquislar c<impeoniitqt por Rio Preto. 
^oviciH ampeonat.o;em São José Cavalcant e fez agradecimentos 
do Rio Preto, ele agora "parte ao comando do 2° Batalhão da 
para Bragança Paulista, que Polícia Militar. "Gostaria de 

damistaspara que, futuramente, 
tenham projeção nacional: 
Manoel, Acionei, Fdilson Maia, 
Zé D)bo, Fdson, Cornelio, Alan 
(camiH-ãodo Fstreito-MA), Bel 
Far (campeão de Açailândia) e 
Ivan Queiroz da Socimaq. entre 
outros. 

Alem de haver se 
classificado para disputar os 
Jogos Abertos de São Raulo, 
representando Rio Preto, 
Soldado C avalcante conseguiu 
passagem para os Jogos 
Regionais de I btuporanga, cujo 
período de realização vai de 17 
a 27 de julho de 1998 No 
Campeonato da Região 
Noroeste, a cidade ficou em 
terceiro lugar, depois de Rio 
Prelo e Araçatuba. 

Pouco mais de um més 
da cònqúlktã do vice- 

m 

agradecer, também, aos meus 
pii(i<)çinadqres; a.çervcjarj^i 
Schincariol. a Préíeitura de 
ImiKTatriz, através do secretário 
Fdmilson Sanches. a Associação 

dos Cabos e Soldados da Região, 
o Serviço S<KÍal da Indústria". 

"Agradeço, ainda, i )el<) a| )oi( > 
recebido do jornalista Antonio 
Costa, de "O Progresso", da TV 

e Rádio Mirante, do Sistema 
I ucaiués de Comunicação, da 
I V Difusora e de todos os 
veículos de imprensa e 
jornalistas que me apoiaram". 

Conscientização 

Campanha de limpeza é lançada na Praia do Caeai 

Outras entidades estão convidadas a colaborar na conscientização dos banhistas e barraqueiros 

FORTALEZA 
'RAh >i r S—' # 

••••V : 

ÍÍ30 

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 ©CM 

A Prefeitura de Imperatriz, 
em parceria com a l Iniversidade 
Fstadual do Maranhão (1 'ema), 
irão desencadear uma 
campanha de combate a sujeira 
na Praia do Cacau, o maior 
1( )gra(louro publico da cidade em 
época de veraneio. A campanha 
consistirá num trabalho de 
conscientização das pessoas 
para que não poluam aquele 
patrimônio natural A abertura 
oficial da campanha acontecera 
nos próximos dias. Iodos os 
detalhes filiais estão sendo 
acertados. 

Como parte da ( ampanha, 
haverá a distribuição de sacos 
plásticos para que os 
barraqueiroS", banhistas e todos 
aqueles que circulam no local, 
possam colocar seus lixos. 
Haverá palestras na propiiã 
praia sobre ecologia. A 
Prefeitura quer que as pessoas 
desfrutem daquele patrimônio 
natural, sem prejudicá-lo. 

Pretende-se. também, fazer 
gincanas ecológicas, onde as 

tarefas estarão voltadas para a 
preservação do meio-ambiente 
As tarefas destas gincanas serão 
do tipo; recolhimento de 
latinhas de refrigerantes, de 
co|H)S e garrafas descartáveis e 
demais objetos'que ameacem o 
meio-ambiente. As equipes que 
conseguirem recolher o maior 
numero de lixo, serão as 
vencedoras. 

Joberto Soares, 
subsecretário de governo, falou 
da importância da campanha 
para o rio Tocantins e. lambem, 
para o município de Imperatriz. 
"A campanha e no sentido de 
conscientizar Ioda a população 
que freqüenta a Praia do i ícau 
da neCe"ssidade de preservar o 
meio-ambiente, porque 
preservando ô meio-ambiente, 
você está preservando a própria 
vida", acrescentou o 
subsecretário. 

Joberto Soares disse que a 
Campanha pretende atingir, 
também, as crianças. Pois. 
segundo ele, a juventude 

precisa estar atenta para a 
questão ecológica, porque 
serão elas que cuidarão do 
futuro do planeta. O 
subsecretário informou, ainda, 
que o acumulo de lixo na praia 
pode causar o assoreamento ( 
entupimento) do rio Tocantins. 

Na manhã desta sexta-feira 
(29). o subsecretário andou 
pela Praia do Cacau observando 
como está a situação de 
limpeza naquele logradouro 
Joberto Soares constatou que 
o local apresenta um bom nível 
de limpeza, visto a instalação de 
lixeiras da Prefeitura em yár i 
pontos da praia 

() •iuh^ecr» t.u io dissi que 
o objetivo da Campanha não e 
atingir apenas a Praia do Cacau, 
nms-criar uma consciência 
mais ampla na sociedade para 
evitar o acúmulo de lixo nas 
ruase nos quintais das próprias 
casas. "() ser humano precisa 
viverem interação com o meio- 
ambiente em que ele vive", 
completa. 
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Prefeitura desobstrui via pública 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Anunciando 
voto 

A senadora Hoiiedila da 
Silva (IT-Rj) já anunc iou que 
votará favoravelmente ao 
substulivo oferecido pelo 
senador Lúcio Alcântara à 
proposta de emenda 
constitucional que atribui ao 
Senado a compelência de 
definir, para cada região do 
País, os parâmetros segundo 
os quais.os estados poderão 
conceder isenções ou 
desonerações referentes ao 
1CMS. 

Apesar disso, ela 
reconheceu os benefícios da 
"guerra fiscal" na criação de 
postos de empregos em 
lugares antes negligenciados 

1 elas grandes indústrias. "Não 
i como negar que a guerra 

do ICMS proporcionou a 
relocalização industrial e o 
desenvolvimento de outras 
regiões do Brasil. Novas 
fronteiras econômicas, antes 
nunca exploradas, estão 
surgindo a uma velocidade 
estonteante", disse. 

Mencionando pesquisa do 
IBÍjK, a senadora disse- que, 
entre 1989 e 1995, a Bahia 
gerou 400mil novas ocupações 
a mais do que São Paulo. 

Perguntar 
não ofende 

Quando o aparelho policial 
ganhara os recursos 

f necessários para desenvolver 
: seu verdadeiro papel em 

defesa da população? 
Nova 

imagem 
Sob nova administração, a 

Delegacia Regional do 
Sincficãto dos Bancários do 
listado do Maranhão (Seeb- 
MA) vem trabalhando no 
sentido de promover uma nova 
imagem para a entidade. I1", os 
primeiros resultados positivos 
já estão aparecendo. 

Busca-se, ainda, maior 
congraçamenlo entre os 
bancários tocanlinos. O 
presidente do SeelvM A é Bira 

do Pindaré, que trabalha e 
reside em São Luís. 

Policia 
Federal 

O senador Romeu Tuma 
(PM.-SP) informou que a 
Polic ia Federal encaminhou ao 
Ministério Público Federal o 
relatório final do inquérito que 
apurou as fraudes do Banco 
Nac ional. Segundo ele, a Políc ia 
Federal descobriu que as 
irregularidades eram "muito 
maiores" do que havia sido 
apurado pelo Banco Central. 

De acordo coni Tuma, o 
inquérito revelou que o passivo 
adescolKTlo da instituição era 
de R$ 9.2 bilhões, ou seja. 1,7 
bilhão acima do que os 
auditores do Banco Central 
haviam apurado quando da 
intervenção do Nacional. 

O senador informou que 
dessa investigação resultou o 
indiciamento de 29 pessoas, 
sendo todas elas enquadradas 
em artigos da lei do "colarinho 
branco" e também do Código 
Penal. 

Comentando o assunto, ele 
disse- o seguinte caro leitor: "é 
inaceitável que os res|xmsaveis 
pela destruição de uma 
instituição financeira do porte 
do Banco Nacional, que 
durante muitos anos teve uma 
participação ativa na vida 
pública brasileira, fiquem 
impunes. Assusta-me lembrar 
cpie, durante dez anos, os 
correnlislas do Nacional 
depositaram suas economias 
em um banco quebrado". 

Péssima 
administração 

O prefeito de Covernador 
Uibámar Fiquene. Raimundo 
Jorge-, ainda não conseguiu 
colocar em prática nenhuma 
obra prometida durante sua 
campanha eleitoral. 

Por conta disso, e cada vez 
maior a revolta popular. O 
pedido de cassação do seu 
mandato já chegou até a ser 
ventilado nos bastidores 
políticos do vizinho município. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADOS 

A empresa Barbosa Cordeiro e Cia Ltda, sito a 
Rua Benedito Leite, n- 1196 - CGC - 01.224.205/ 
0001,convoca , o funcionário abaixo relacionado 
a comparecer ao seu escritório e/ ou retornarem 
ao trabalho, no prazo de 72 horas, sob pena de 
serem demitidos, conforme Art. 482 Letra I do 
Decreto lei N" 5452 da CLT - Consolidações das 
Leis Trabalhistas. 

Nome 
Natal Silva Ribeiro 

CTPS 
050724- Série - 0012-MA 

Sexta (29), com o objetivo de 
impedir que calçadas e vias 
publicas continuem a ser 
desobstruídas por entulhos ou 
materiais de construção, o 
diretor do Departamento da 
1 )efesaCivil comandou ojK-ração 
que partiu do bairro Bacuri para 
o setor Entroncamento. 

Segundo Yan Carvalho, a 
operação teve início há cerca de 
quinze dias. Do dia em que 
iniciou até ontem de manhã já 
tinham sido apreendidas doze 
carradas. "Depois de 
conscientizar os proprietários, já 
apreendemos seis de material 
de construção e outras seis de 
entulhos". 

Yan Carvalho e os fiscais que 

o acompanharam, ontem, não 
avistaram nenhuma resistência 
dos donos de materiais que 
deixam de cumprir com o que 
prescreve a D-i. "Pelo contrário, 
há os cidadãos que, no último 
prazo estabelecido, resolve 
desobstruir o trânsito" — diz. 

Isso possibilita o bem-estar 
dos transeuntes e da população 
em geral e cumpre o que 
prescreve o Código de Postura 
do Município de Imix-ratriz, em 
seu artigo 91: "E proibido o 
embaraçamento ou o 
impedimento, por quaisquer 
meios, do livre trânsito de 
pedestres ou veículos nas ruas, 
praças, passeios, estradas e 
caminhos públicos, exceto para 

efeito de obras públicas ou 
quando exigências policiais o 
determinarem". 

Para fazer cumprir o que está 
disposto na Lei 221/78, a 
Secretaria da Infraestrutura 
(Sinfra) colocou fiscais dos 
departamentos da 1 )efesa Civil, 
dirigido por Yan Carvalho, e de 
Urbanismo, por Ribamar Silva, 
para, primeiro, conscientizarem 
a população, e depois disso, 
havendo necessidade, notificar, 
advertir e até multar os que a 
contrariarem. 

"Iniciamos esse trabalho há 
cerca de quinze dias. Onze 
fiscais dos dois departamentos 
nos auxiliam. Primeiro, nós 
conscientizamos os 

proprietários de construções 
que as ruas devem ser 
desobstruídas, remo prevê o 
Código. Depois, o notificamos, 
damos-lhe prazo de até dez dias 
e, se for necessário, aplicamos a 
multa cabível" — diz Yan 
Carvalho. 

Para ele, é necessário que 
haja uma conscientização da 
população de Imperatriz é uma 
cidade de grande porte e que, 
portanto, merece o respeito de 
todos. "E bom que todos se 
conscientizem que as calçadas 
são do público, do transeunte e, 
por isso, que saibam manter a 
cidade limpa nos moldes de uma 
cidade grande, como ela o é" — 
finalizou Yan Carvalho. 

FGI discute novos projetos 

O Conselho Deliberativo da. 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (FC1) reúne-se, 
terça-feira (2), para tratar de 
novos projetos. Na ocasião 
também será feita avaliação do 
I Fórum Municipal de Cultura, 
realizado dia 22, na Academia 
lm|>eratrizensede D-tras (AIL), 
e discutido o Seminário de 
Cultura Popular, em conjunto 
como Movimento de Educação 
de Base (Meb). 

Além de votar projetos já 
analisados pela FCI, a reunião 
()r( linária sí t virá i »ara a i )restaçã( > 
de contas do mês de agosto/97. 
Os projetos a ser apreciados são: 
prensagem do CD (compact 
disr) do cantor Frank Seixas; 
confecção de fita DAT (úemo 
áudio tape) da banda Místic, de 
rock heavy metal, e o 17 
Batizado e Troca de Cordéis da 
Associação Cativos de Capoeira 
(ACC). 

O Conselho Deliberativo da 
FCI, formado por 
representantes de diversas 
entidades ligadas à cultura, 
também discutirá apoio para a 
impressão do livro "Estórias que 
parecem Histórias", do 
acadêmico de Ix-lras Francisco 
Gonçalves, da Universidade 
Estadual do Maranhão, liste 
deixou de ser votado na reunião 
< )n linária do mês i)assad(»i xh* ná<) 
ter sido analisado. 

O secretário da FCI,- 
Cláudio Marconcini. informou, 
ontem (29), que o VI Batizado 
e Troca de Cordéis da ACC só 
vai acontecer em janeiro do 
ano que vem. Como o projeto 
já foi encaminhado, será votado 
agora mesmo pelo Conselho. 
Para a reunião da primeira 
terça-feira de outubro já há um 
projeto: o livro "Planeta Verde", 
de crônicas e poesias, do 
escritor Carlos Brito. 

Os Donos do Poder foi exibido ontem 

Em sua oitava sessão, o 
projeto A imprensa em tela 
apresenta, ontem, ás 19 h, no 
Teatro Ferreira Gullar, o filme 
Os donos do poder. O Projeto foi 
idealizado pelo jornalista, 
secretário do Desenvolvimento 
Integrado (Sedin) e membro do 
Conselho Deliberativo da 
Fundação Cultural de Imix-ratriz 
(FCI), Edmilson Sanches. A 
realização é da Prefeitura de 
Imperatriz. As sessões 
acontecem sempre no ultimo 
sábado de cada mês, com 
entrada franca. 

A imprensa... tem por 
objetivo discutir, com todos os 
segmentos da sociedade, o 
papel da imprensa televisiva, 
escrita, radiofônica, como um 
todo. Saber o que pensam as 
pessoas que fazem a notícia em 
Imperatriz e também o que 
1 wnsa < > teles]x-ctador, o ouvinte 
e o leitor, sobre os 
comunicadores e o material 
noticioso que chega todos os 
dias em suas casas através da 
televisão, jornal e rádio. 

A imprensa é ética? Fala a 
verdade? Há comprometimento 
do jornalista com o seu público- 
alvo? Como o cidadão comum 
I xxle interagir com os "fazedores 
de notícia". opinando, 
denunciando, sendo também 
notícia? Essas e muitas outras 
questões são levantadas a cada 
sessão do Imprensa em tela. 
Cada apresentação de filme é 
seguido de um debate, onde 
quem vai assistir tem a palavra. 
A escolha, do filme e 

coordenação do debate é feita 
por Sanches. I lá a preocupação, 
do secretário, de trazer sempre 
para uma realidade local o que 
foi exposto na tela. "O projeto 
tem por objetivo trazer para o 
conhecimento e para o debati- 
as práticas de Comunicação 
Social exploradas pelo cinema e 
questionadas a partir de sua 
comparação para o ambiente de 
Imperatriz", pondera Sanches. 

O filme Os Donos do Poder. 
que tem o título original 
americano Power, foi produzido 
em 1986. Dirigido por Sidney 
Lumet, tem 111 minutos de 
duração. 

O filme é uma sátira 
provocativa sobre o mundo dos 
consultores políticos. Richard 
Gere, do filme Uma Linda 

Mulher, é o protagonista ao lado 
de Gene Hackman. A história 
conta as artimanhas de um 
famoso relações-públicas. Peler 
St. John (Richard Gere) e seus 
clientes, polít icos na disputa de 
mandatos. Reter utiliza lodoV os 
meios, sobretudo os ilícitos e 
anüéticos, para colocar na mídia 
os políticos que lhe pagam. 
(Jrienta na linguagem, na | x)slura 
(- até no vestuário dos seus 
clientes. Vale tudo. Só não vale 
perder. Uma das "sacadas" de 
Reter St. John é orientar um 
candidato a usar, como roupa de 
campanha, a camisa suja de 
sangue de um jovem morto por 
guerrilheiros durante um 
comício. Mas o profissional de 
Comunicação Social também 
tem seu lado bom, e esse lado 

igualmente lhe trará problemas, 
grandes problemas. 

O elenco conta, ainda, com a 
participação de Julie Christie 
(Ellen Freeman), Kale Capshaw 
(Sydney Betterman), Denzel 
Washington (Arnold Billings), E. 
G. Marshall (Sen. Sam I lastings), 
Beatrice Straight (Claire 
I lastings), Rolly Rowles (Lucille 
DeWitt), entre outros nomes: O 
filme é uma produção de Reene 
Schisgal e Mark Tarlov e tem 
como diretor de arte William 
Barclay. Andrzej Bartkowiak faz 
a direção de .fotografia ,A 
maquiagem ficou por Conta de 
Joe Cranzano. Os efeitos 
especiais ficaram a cargo de 
Laurencio Cordero e Cy 
Coleman fez a trilha sonora 
original. 

SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

TOMADA DE PREÇO N0Ü14/97 

OBJETO: Serviços Gerais no Município de Imperatriz. 
ABERTURA: Em 17.09.97, 9:30 horas. 
ENDEREÇO: Rua Simplicio Moreira 1083 Centro OAB - Imperatriz - MA 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL: O Edital completo e demais informações, poderão ser 
obtidos na sala da CPL, no endereço Rua Rui Barbosa n" 201- Centro. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA 
Presidente da CPL. 

ÍC1 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregâdorgs. 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhorêS empresários que 

^ desejam fornecer Vale Transporte aos seus funeionáríos. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Troca - Troca 
Aló o fina! do ano começa 

o troca - troca, não de 
mercadorias, mais de 
partidos. Os políticos em 
vésperas de eleição 
procuram novas siglas 
partidárias para se situarem 
melhor no contexto político, 
principalmente quando 
temos eleição para a 
Presidência da República, já 
começam a surgir algufis 
nomes presidenciáveis. 

Senador José Sarney, Luis 
Inácio Lula da Silva, Eneas 
Carneiro, Ciro Gomes ( Ex. 
Governador do Ceará), Itamar 
Franco ( Ex. Presidente da 
República), além do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
que com certeza vai concorrer 
a reeleição, sem contar com os 
pentelhos dos partidos 
pequenos que lançam 
candidatos de aluguéis. K só 
aguardar e conferir, numa 
previsão futurista, segundo a 
nossa bola de cristal, teremos 
no mínimo dez candidatos a 
Presidência da República, quem 
se habilita ??????? 

Nova Lei Eleitoral 
Uma coisa que eu não 

entendo, lodo ano eleitoral o 
Congresso Nacional muda as 
regras do jogo com relação as 
eleições. Os jx^uenos ajustes na 
Lei visa beneficiar sempre 
aqueles que já estão no jxxler. 
Segundo o relator da "Nova Lei 
Eleitoral" Deputado Federal 
Carlos Apolinário, três pontos 
estão sendo considerados 
|H)lêmicos: l) Averba que será 
gasta na eleição. 2) Lso dá 
maquina administrativa pelos 

candidatos que exercem cargos 
públicos, 2) Divisão do horário 
gratuito no Rádio e Televisão, 
alem de uma emenda 
aproveitando os votos em 
branco. Uma discriminação 
continua sendo o afastamento 
dos profissionais de imprensa 
três meses antes da eleição, os 
demais permanecem 
trabalhando normalmente, como 
Médicos, Professores, e outras 
profissões que trabalham 
diretamente com o povo. A 
verdade é que os parlamentares 
tem medo , principalmente dos 
comunicadores do Rádio e 
Televisão . que segundo alguns 
parlamentares são uma ameaça 
, pois falam diariamente para 
milhares de ouvintes e 
telespectadores. Nós vamos 
continuar no quarto p<k1<t, eles 
que briguem pelos dois, 
Executivo e Ijegislativo. 

Atletas 
Imperatriz bate record de 

atletas nos Jogos Escolares do 
Maranhão, a nossa delegação 
será comixista de 2.'>>() atletas, 27 
técnicos e 5 diretores. Isso já é 
o reflexo tios Jogos Escolares 
que tivemos em nossa cidade. 

quando existe organização a 
coisa fica mais fácil. 
Acreditamos que bateremos 
recordes em número de 
medalhas, a nossa delegação 
segue no inicio do mês de 
Setembro e ficará alojada no 
Estádio Castelão. Vamos 
aguardar com muita 
expetativa, lemos certeza que 
os nossos jovens farão uma 
bonita apresentação. O apoio 
moral é nosso, o financeiro é da 
Prefeitura Municipal e da CVRD 
- Companhia Vale do Rio Doce. 

Merenda Escolar 
Polêmica na merenda em 

nossa Região, o Secretario 
Municipal de Educação 
Agostinho Noleto garante que 
depsitou o dinheiro na conta 
das escolas dos Municípios 
recém criados, por outro lado 
as Diretoras dizem que não, 
criado o impasse, agora só 
quebrando o sigilo bancário da 
-Secretaria e das escolas, para 
sabermos quem realmente está 
falando a verdade. Ainda sobre 
merenda, o Prefeito Ney 
Bandeira não abre mão. quer o 
dinheiro na sua conta, ou 
melhor, na conta da Prefeitura 

Entre Linhas 

João Maurício (EmbraUJ), grande desportista o carnavalesco 
anda me» sumido, talvez pela grande? dètxpção com o nosso 
campeonáo amador, em virtude da crise recente com a nossa liga 
ün|*TaIrizense de Ft itebol e também comaèla de a^xw»! «m colocar 
os Mocos nas ruas, 

João ( Pantera Maquinas) (arte para uma grande promoção, 
Motos, Lanchas. Motor Diesd, Motor de Popa e Motosserrasem 
até cinco ou dez prestações» o amigo João é sem dúvida um dos 
empresários queainda acredita no dcscnvoMnicittíKie n< issacidade; 

Davi Alves Silva, DejHitado Federal võjta a ser notícia em nossa 
cidade em virtude da aj jruximaçàode mais um} »k h > ele ■iionij, quase 
dois aixjs afestado da mídia, o ixilê-mk» Depitado retorna a cena 
ccmi a ãidagaçãt) doj »ovo < > dos j x jlília js, quem oDc j juLd lo vai ajx jcu- 
parao Governe> do Estado? A família Sarney <xi o Uafetrira ???? 

Ai^íguaina cidade vizinha n< > Estab doltxantíns n ^aliza l kitação 
{xini eontnüar enifresa para a coleta de lixo c limjx-za da cidatle. 
Qualro empresas particii>ant<lalidtaçàa, Piramix. 1 inij «ral, En^jave 
c? Idino Engenharia. (> nosso Prefeiá > HiIchi Marcjues bein que jxxleria 
a)Hweííar o embalo e n-alizar esta mesma lintaçãí > <m In^xa-aüiz. 

Hoje ê Domingo dia intentatioual da birita também pudera, 
ninguém ede ferro. í/igo mais a gakTa se reúne no Senadinhodo 
;unigo tHimj * conwr um jx-ixinho <l(jicioso 
éóniaqtH! gotWucu 

'loques de genialidade no primeiro CD Instrumental uo Maranhão 

por Frederico Luiz 
Da Direção de 

Redação 

O f I) Chiqu inho 
Frein ç.7 Instrumental, 
Chiqu inho França, 
gravação independente, e 
mais do que uma grata 
surpresa para os ouvidos. 

F uma peça com enredo 
envolvente, produção e 
direção esmeradas e 
protagonista com atuação 
primorosa. 

As 10 músicas 
escolhidas encantam desde 
o aficcionado por música 
clássica, até o reggae 
rasgado de liras mo Dibel. 

O CD começa com a 
velha e surrada Fissura, do 
próprio Chiquinho, navega 
na 5* Sinfonia de 
Heethoven, passando por 
Imperatriz Somos Sós, de 
Naum e ancorando em 
Czarda, de Vitorio Monte. 

Mas Chiquinho França 
chega a passar dos limites 

m 

«s 

<> 

J» ■ 

mm. 

( hiquinho França lançou C "D no Caneleiros 

em Ave-Maria de Franz 
Shubert. No jargão da 
geração punk, "ele, 
simplesmente, arrepia os 
cabelos". 

ínstrumenf al leva a 
marca da coragem. Da 
ousadia. F da disposição 
em ultrapassar qualquer 
convenção. 

Nem mesmo Papete, 
maranhense premiado 
internacionalmente e 
considerado o maior 
percussionista do globo, 
ousou lançar um CD 
Instrumental no Maranhão. 

"Com Chiquinho, o 
arremate é diferente. A 
guitarra, o bandolim e o 
violão foram os 
instrumentos escolhidos 
para atuarem nas mãos do 
protagonista. 

Os coadjuvantes também 
mostram -seu tom com a 
gaita de Fernando Sarney, 
o teclado de "Manoel Melo, 
o Baixo de Pitoniba e a 
Percussão de Serginho 
Barreto. 

A qualidade técnica do 
CD deixa de lado aquela 
regra que as gravações 
independentes são obras de 
amadores ou profissionais 
em começo de c arreira. 

1 m 

> 

r 
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}es, nós temos Chiquinho França 

A Gravação e Mixagem que nós podemos pegar 
do Stúdio RE A de São Luís 
é perfeita. E a .produção 
executiva é assinada pelo 
talentoso Fernando Piloto. 

As vezes, fazer c rític a de 
arte e uma missão parecida 
com colher bogaris. A 
gente tem a certeza que a 
flõr tem aroma agradável, e 

no caule com a certeza 
que não encontraremos 
espinhos. 

A historia da música 
maranhense, e das 
guitarras brasileiras, tem 
lugar reservado para 
Chiquinho França 
Instrumental. 

O Jornal Capital é uma publ 1 cação do 

Sistema Tutanu's de Produtôes 

Narciso Pires 
Diretor Presidente 

França Coelho 
Diretora Financeira 

José Filho 
Diretor Comercia! 
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Polícia Militar  ; 190 
Delegacia de Plantão.    722-1287 
Corpo de Bombeiros   i 193 
Hospital de Plantão (Geral)   ^    \ç 721 -1065 
Hospital de Plantão (Pediatria)   721-8174 
Aeroporto j ; 721 -0662 
Estação de Trem   723-2260 
Hemomar   ;   722-2737 
Tropigás   j 721-4528 
Paragás j 721-1795 
Alcóolicos Anônimos ; 721-7711 
Prefeitura Municipal : 722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque J 721-0404 
Disque Boi na Moita : 722-1956 
Defesa do Consumidor . l J 198 
Cemar 196 
Caema  722-2505 
Correios  : 721-0136 
Receita Federal  721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal    722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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MAIS QUENTES 

Freezer Horiz. 220 litros 
R$ 459,00^ v/sfa ou 
1+23 Mensais de 

ronsul^ 

na compra de 

qualquer produto 

Consul:<» 

U.MA 1>B CAIXA r^e 

cerve/cv 

(24IOMG NECK) 

«I tfafl 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 99,20 

■»- v vS , 

V í 

05 PECAS 

Mini System 
RS 579,00ír///Az ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

* Capacidade para 
5 discos (CD) 

* Duplo Deck 
•AM FM 
* Controle Remoto 
* Garantia de 1 ano 

43, SO 

ÍS.. 

m 

m 

OU 1+4 CHEQUES DE í 25,00 10UND 

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

WALITA 
Fax Com Carinho 

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

1 30 

-x 
£•» A- 

WAUTA 

OU 1+4 CHEQUES OEAf^ 3,70 
40 UND 

Liqüidificador Roma 220V 
RS 47,00í7 visto ou 
1+23 Mensais de 

* 3 Velocidades+pulsar 
* Copo com capacidade total 2 litros 
* Excelente desempenho 
* Baixo nível de ruído 

OU 1+4 CHEQUES DE 10,20 

% 

oi. 

WALITA 
Faz Com Carinho 

40 UND 

Micro computador c/monitor 14' 
RS 2.380,00/7 visto 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 Expansivel até 80 MB 
•Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

COMPAQ. 
PR ES AR IO 

i—» 

254 50 

A'5;'1 * i 
ím 

OU 1+3 CHEQUES DE RS 595,00 SCIfl juFOS 03 PECAS 

Micro computador c/ monitor 15" 
RS 2.640,00/7 visto 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 Expansivel até 80 MB 
Modem 33,6/14,4K bps 
CD ROM 8X 
Som estéreo em 3D 

COMPAQ 

PRESARIO 

282, 00 
:'l£ ■ > t > 

ou/+3 cheques ü[R$ 660,00 sem juros 03 PECAS 

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

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

* Tampa de vidro 

Cônsul^ 

12, 
70 

OU 1+4 CHEQUES DE 36,50 

ií...-: na compra de 

qualquer produto 

Consul^l 

DSBRINX^e 

IAMA C-AIXA V>B 

cerveja 

(24 LONG NECK) 

25 UND 

I 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

\ Ofertas válidas até 06/09/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as 
! lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11) juros de 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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CPI 
Depois de vários meses de 

solicitada pelo vereador 
Anlonio Ferreira e de ter sido 
protelada, pois a ocasião era 
impropícia, o presidente da 
câraera Municipal de 
Açailândia, criou na sua 
sessão ordinária de sexta- 
feira a comissão Parlamentar 
de Inquérito que vai 

investigar os desmandos da 
administração passada e que. 
deixou um "rombo" de mais 
de cinco milhões de reais e 
que servido de entrave para 
administração atual. 

CP/// 
Comissão Parlamentar de 

Inquérito teve treze á favor e 
um conlra. 

O voto contra foi do 
vereador Hélio Santos. Os 
membros da CPI são os 
vereadores Antonio Ferreira, 
Jeová Sousa, Valdécio Ferras, 
Kulália do Norte e Marcos 
Luvena. Por enquanto ainda 
não foi votada o relato ao 
Presidente, mais na próxima 
segunda-feira a comissão 
começará o seu trabalho de 
intensa investigação. 

CPI III 
A maior preocupação dos 

nobres e de n/io deixar a 
"peteca" cair. Ksta CPI não 
pode acabar em pizza, se não 
estarão totalmente 
desmoralizados. Por outro 
latia, a chiadeira do povo em 
querer tudo em pratos limpos 

não vai deixar que os 
parlamentares tenha sossego 
enquanto não houver uma 
resposta ao que está sendo 
propalado, isto é, dos desvios 
de verbas no final do mandato 
passado, inclusive, com 
enxurrada de cheques sem 
fu ndos. 

Agora ? 
Os políticos de carteirinha 

estão apenas se perguntando: 
Por quê só agora é que foi 
criada esta CPI se ela estava 
sendo solicitada desde o mês 
de março, quando o veriador 
Antonio Ferreira entrou com 
um requerimento e que foi 
aprovado por quase 
unanimidade, assinado até 
pelo presidente e um voto 
apenas contrário ? O tempo 
certo era no primeiro semestre 
e no início do período 
legislativo. Será que é para 
desviar as atenções ? 

Associação 
A associação comunitária e 

social de vida Ildemar que 
ainda esta em fase de. 
implantação que era o objetivo 
de profissionalizar as senhoras " 
e jovens com cursos de 
capacitação e orientação 
promovendo, entre outros 
cursos, o de corte e costura, 
tapeçaria, datilografia etc. Para 
isso está precisando contar 
com apoio da entidade e contar 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTRÉIA, 

A RARTIR DAS OBHOO 

Domingo 

Alegre 
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com apoio do SFNAC. o que 
ainda não estar descartado. 
Porém, através da Secretaria 
de Cultura do município, de 
acordo com a professora Enói, 
a referida Associação da vila 
Ildemar terá todo apoio para 
receber esse cursos através do 
município. 

Certamente 
Cantamos a pedra noventa. 

Certamente, para quem 
entende um pouquinho só de 
política não precisa ir muito 
longe para deduzir algumas 
situações, principalmente em 
município onde todo mundo se 
conhece. O prefeito tem hoje 
seis vereadores jogando no 
time contrário. Já está 
confirmado o bloco dos seis: 
Vereadores Marcos Lucena, 
Vicente Gomes, Irmão Carlos, 
Aluísio Santos, Hélio Santos e 
Nêgo Sá. 

Marcha 
Fm Açailândia, já está tudo 

pronto para a grande Marcha 
Estadual por reforma Agrária. 
Emprego e Justiça que vai sair 
de Imperatriz rumo à São Luis. 
t inia grande movimentação de 
senvlerra está sendo prevista 
para o diá do encontro de 
trabalhadores rurais aqui em 
nosso município. As lideranças 
cá de casa apostam no sucesso 
desta marcha pois entendem 
que sé) dessa forma o governo 

se sensibilizará para esta 
causa. 

Filantropia 
Estão querendo até fazer 

uma campanha filantrópica 
para ajudar os professores de 
Açailândia. Os vereadores 
adversários do prefeito 
pretendem conversar com os 
professores para que 
autorizem a arrecadação de 
alimentos não perecíveis 
através dos veículos de 
comunicação. A que ponto 
chegou a crise que se 
estabeleceu em nosso 
município. Os professores 
estão sendo tratados como 
indigentes, esmola. Segundo 
os idealizadores da campanha 
esta campanha visa fazer com 
que os professores voltem a 
trabalhar. 

Esmolas 
F inadmissível que uma 

classe que é responsável pelo 
desenvolvimento intelectual 
de uma população, seja 
desrespeitada de forma tão 
abrupta. Não se pode conceber 
que existem pessoas, que. 
tenham a mentalidade tão 
ingênua e capaz de pensar.lá 
na frente. É certo e sabido que 
os professores são hoje 
marginalizados, que vivem em 
estado de penúria, mais fazer 
política é tentar se aproveitar 
de qualquer situação é o 

cúmulo. Acho que, pelo que 
conversei com alguns 
professores, a classe não vai 
aceitar esta esmola. Por mais 
que seja boa a intenção, a 
degradação moral é pior. 
Aceitar isso de braços 
abertos é acabar a derrota 
contra a administração 
municipal. 

Desrespeito 
Por que a administração ? 

Esta é uma pergunta não 
racista, mais humanamente 
capaz de irritar qualquer um, 
quando um cliente chega ao 
banco, e isso acontece em 
qualquer agência. Os 
"bonitinhos" e 
"endinheirados jamais 
enfrentam filas e entram 
após o encerramento do 
expediente, deixando 
dezenas de "pobretões" 
esperando a boa vontade dos 
caixas e do lado de fora do 
agência. Esses caso acontece 
aos montes em Açailândia a 
cena se repete todos os dias, 
antes da novela chegar ao 
final. E atai coisa: Pobre só 
presta para fazer filho e fila. 
Não é seu gerente ? 

Cartas ou matérias 
para esta coluna deverão 
ser enviadas para Rua São 
Paulo, 106 - Centro - 
Açailândia - 978 - 1 592. 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone 

Rí V00 

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 

-FONEj 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

ARRESEMTAÇAO; FRANCISCO DO VAIE 
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Jorge Quadros 

CPI 
Depois de vários meses de 

solicitada pelo vereador 
Antonio tcrreira v de ter sido 
protelada, pois a ocasião era 
impropícia, o presidente da 
câmera Municipal de 
Açailândia, criou na sua 
sessão ordinária de sexta- 
feira a comissão Parlamentar 
de Inquérito que vai 
investigar os desmandos da 
administração passada e que 
deixou uni "rombo" de mais 
de cincQ milhões de reais e 
que servido de entrave para 
administração atual. 

CPI II 
Comissão Parlamentar de 

Inquérito teve treze á favor e 
um contra. 

O voto contra foi do 
vereador Hélio Santos. Os 
membros da CPI são os 
vereadores Antonio Ferreira, 
Jeová Sousa, Valdécio Ferras, 
Fulália do Norte e Marcos 
Luvena. Por enquanto ainda 
não foi votada o relato ao 
Presidente, mais na próxima 
segunda-feira a comissão 
começará o seu trabalho de 
intensa investigação. 

CPI III 
A maior preocupação dos 

nobres e de ição deixar a 
"peteca" cair. lista CPI não 
pode acabar em pizza, se não 
estarão totalmente 
desmoralizados. Por outro 
lada, a chiadeira do povo em 
querer tudo em pratos limpos 

não vai deixar que os 
parlamentares tenha sossego 
enquanto não houver uma 
resposta ao que está sendo 
propalado, isto é, dos desvios 
de verbas no final do mandato 
passado, inclusive, com 
enxurrada de cheques sem 
fundos. 

Agora ? 
Os políticos de carteirinha 

estão apenas st' perguntando: 
Por quê só agora é que foi 
criada esta CPI se ela estava 
sendo solicitada desde o mês 
de março, quando o veriador 
Antonio Ferreira entrou com 
um requerimento e que foi 
aprovado por quase 
unanimidade, assinado até 
pelo presidente e um voto 
apenas contrário ? O tempo 
certo era no primeiro semestre 
e no início do período 
legislativo. Será que é para 
desviar as atenções ? 

Associação 
A associação comunitária e 

social (h1 vida Ildemar que 
ainda esta em fase de. 
implantação qire era o objetivo 
de profissionalizar as senhoras 
e jovens com cursos de 
capacitação e' orientação 
promovendo, entre outros 
cursos, o de corte e costura, 
tapeçaria, datilografia etc. Para 
isso está precisando contar 
com apoio da entidade e contar 

com apoio do SFNAC. o que 
ainda não estar descartado. 
Porém, através da Secretaria 
de Cultura do município, de 
acordo com a professora Knói, 
a referida Associação da vila 
Ildemar terá todo apoio para 
receber esse cursos através do 
município. 

Certamente 
Cantamos a pedra noventa. 

Certamente, para quem 
entende um pouquinho só de 
política não precisa ir muito 
longe para deduzir algumas 
situações, principalmente em 
município onde todo mundo se 
conhece. O prefeito tem hoje 
seis vereadores jogando no 
time contrário. Ja está 
confirmado o bloco dos seis: 
Vereadores Marcos Lucena, 
Vicente Gomes, Irmão Carlos, 
Aluísio Santos, Hélio Santos e 
Nêgo Sá. 

Marcha 
Em Açailândia, já está tudo 

pronto para a grande Marcha 
Estadual por reforma Agrária, 
Emprego e Justiça que vai sair 
de Imperatriz rumo àSão Luis. 
I Iníágrande movimentação de 
sem.-terra est/í sendo prevista 
para o dia do encontro de 
trabalhadores rurais aqui em 
nosso município. As lideranças 
cá de casa apostam no sucesso 
desta marcha pois entendem 
que só dessa forma o governo 

se sensibiliz.ará para esta 
causa. 

Filantropia 
Estão querendo até fazer 

uma campanha filantrópica 
para ajudar os professores de 
Açailândia. Os vereadores 
adversários do prefeito 
pretendem conversar com os 
professores para que 
autorizem a arrecadação de 
alimentos não perecíveis 
através dos veículos de 
comunicação, A que ponto 
chegou a crise que se 
estabeleceu em nosso 
município. Os professores 
estão sendo tratados como 
indigentes, esmola. Segundo 
os idealizadores da campanha 
esta campanha visa fazer com 
que os professores voltem a 
trabalhar. 

Esmolas 
E inadmissível que uma 

classe que é responsável pelo 
desenvolvimento intelectual 
de uma população, seja 
desrespeitada de forma tão 
abrupta. Não se pode conceber 
que existem pessoas, que. 
tenham a mentalidade tão 
ingênua e-.capaz de pensar.lá 
na frente. E certo e sabido que 
os professores sáo hoje 
marginalizados, que vivem em 
estado de penúria, mais fazer 
política é tentar se aproveitar 
de qualquer situação é o 

cúmulo. Acho que, pelo que 
conversei com alguns 
professores, a classe não vai 
aceitar esta esmola. For mais 
que seja boa a intenção, a 
degradação moral ê pior. 
Aceitar isso de braços 
abertos é acabar a derrota 
contra a administração 
municipal. 

Desrespeito 
For que a administração ? 

Esta é uma pergunta não 
racista, mais humanamente 
capaz de irritar qualquer um, 
quando um cliente chega ao 
banco, e isso acontece em 
qualquer agência. Os 
"bonitinhos" e 
"endinheirados" jamais 
enfrentam filas e entram 
após o encerramento do 
expediente, deixando 
dezenas de "pobretões" 
esperando a boa vontade dos 
caixas e do lado de fora do 
agência. Esses caso acontece 
aos montes em Açailândia a 
cena se repele todos os «lias, 
antes da novela chegar ao 
final. E a tal coisa. Fobre só 

"presta para fazer filho e fila. 
Não é seu gerente ? 

Cartas ou matérias 
para esta coluna deverão 
ser enviadas para Rua São 
Paulo, 106 - Centro - 
Açailândia - 978 - 1 592. 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOHOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Xand 
na área 

Ontem teve megashow 
Gospel com Xand, ex- 
paquito da Xuxa. Foi no 
ginásio da Escola Rui 
Barbosa, às 21 horas. A 
oportunidade de se tornar 
um paquito surgiu aos 16 
anos concorrendo com mais 
de 7!>0() candidatos. Neste 
período de quatro anos, 

participou de lournes 
nacionais e internacionais, 
ganhou um disco de ouro em 
1990 que trouxe a consagração 
do grupo com a música 
"Paquidance". 

Com certeza, Xand levará 
uma boa imagem de 
Imperatriz. O público local 
sempre sabe bem receber o 
seu artista. Com certeza, um 
espetáulo de puro louvor a 

Deus. Foi um sucesso. 
Imprensa 

... em tela . 
Aconteceu ontem, no Teatro 

Ferreira Gullar, mais uma 
exibição do "Imprensa em 
tela", projeto criado e mantido 
pela Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

0 filme que foi mostrado é 
intitulado: "Os donos do 
poder", que tem 111 minutos 
de duração. O idealizador do 
projeto é o jornalista Edmilson 
Sanches, atual secretário do 
Desenvolvimento Integrado do 
Município. 

De 
volta 

Quem deve retornar neste 
final de semana ao nosso 

convívio é a bela Meire, minha 
cara-metade. A loírinhã vai sêr 
o principal, alvo das atenções. 
Vem matar saudades. 

Ópera 
em cartaz 

A Fundai ao nacional de 
Arte (Funarte), no Rio de 
Janeiro, está produzindo a 
montagem da ópera "Fosca", 
criação predileta de Carlos 
Gomes. A montagem do 
espetáculo vai finalizar uma 
série de eventos realizados ao 
longo de 1996/97, como parte 
das comemorações do 
centenário da morte do 
compositor, com estréia 
marcada para o dia 7 de 
setembro, em Brasília. A ópera 
segue, depois, em turnê por 
Manaus, em Belém, São Luís, 

João Pessoa, Recife e Salvador. 
"Fosca" vai ter cinco' 

cenários de Hélio Eichbauer 
com o' uso de tecnologia 
inédita em ópera: a eletrotela- 
até agora só usada em anúncio 
-, que vai produzir a arte 
veneziana dos séculos XIV e 
XV. Ao todo serão 14 
apresentações, reunindo um 
grupo de 150 artistas e 60 
músicos. A montagem vai 
agrupar o coro de 50 vozes da 
Escola de Música de Brasília, 
ilumino-técnicos e 
cenotécnicos e 14 cantores 
líricos, divididos em dois 
elencos. 

A direçào-geral do projeto 
está a cargo do maestro 
Ricardo Prado e os regentes 
que vão dirigir a "Fosca" são 

Luiz Malheiros, do Teatro 
Nacional de São Paulo, e 
Osman Gioia, titular da 
orquestra Sinfônica da 
Paraíba. A produção está 
avaliada em cerca de R$ 500 
mil, que serão divididos 
entre o Ministério da 
Cultura/Funarte e as 
secretarias de Cultura dos 
estados e municípios 
envolvidos no projeto. 

Kart 
A imprensa imi)eratrizense 

vem dando total cobertura ao 
kart local. Uma demonstração 
cabal de que o esporte 
continua crescendo e 
despertando o interessa da 
comunidade. O Kartódromo 
tem sido local de acentuada 
movimentação 
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Gêmeos 

A troca de idéias e experi- 
ncias com os amigos pode 

trazer um novo impulso á sua 
vida neste momento. 

N- da Sorte: 40 

Prepare-se para viver este 
novo momento que lhe é ofere- 
cido. No lenha medo, seja o que 
sempre foi. 

\y da Sorte: 27 

V. 

Leão 

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

Ns da Sorte: 13 

Libra 

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

N9 da Sorte: 10 

Sagitário 

Touro 

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

N9 da Sorte: 54 

Câncer 

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

NQ da Sorte: 13 

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

Ns da Sorte: 29 

Virgem 
m. 

Escorpião Capricórnio 

Encontros, contatos e até 
mesmo discussões podem gt^ 
rar mudanças. Mas tome cuida- 
do. 

N9 da Sorte: 60 

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

N9 da Sorte: 33 

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

N9 da Sorte: 40 

Aquário 
XVAA 

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

N9 da Sorte: 23 

Q Peixes 

Novas perspectivas pro 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N9 da Sorte: 60 

TV - 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal d a Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine St a r 
00:30 Jornal da Noite 

10 

TV 

Mirante 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - 1H Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no a r. 

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 Peq uena Sereia 
12:00 More ira Serra Especial 
12:30 Aqui y\gora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 |ornai do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07b00. 

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

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Ixi -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 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

f 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Slnísio, y^uSens 'Parra e Qleuber, 

representantes do Sindicato Tatronaf 
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O cfianmso Ziíáo Aírmida em pose 

espeeiaípara a cofuna de fioje 
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O pastor 'Pedro fldves e í na ida Síniana 

(Igreja tAssembldia de'De us) 
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O médico Daniel dos Prazeres, Rosana e a 

colunista social Jane Vasconcelos 
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Antonio Pereira, vereador, com sua esposa 

Maria Moura em recente evento 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba 

Cursos: 

Mediclna/Odontologia/Farmácia & Bloquimica/Direito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

Representante 

Univalle 

BoUvía no Maranhão 

09a-73H-10a6 
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Soiôúvtiedac^ 

y\ <zcin\pcKnl\c\ do Piso da (Saied cal de Fd+ima 

eocifiiAua. Pe sua paccela de con+clbui^ão. 

comunidade jun+amen+e com o Pa d ce Kelinfo 

IKe a0uacda. VenKa e ajude com o pouco 

cjue você +em. 

Fuii Foto Brasil 

.ma 

JoiAus Pibeico cecebeudo logo mais as sociali-fes d< 

nossa cidade paca um cepiviu+ado jau+ac no 

Pesfaucau+e People. C^ude es+acd acoufeceudo ui 

exposição |ofO0Cajia |ei+a pelo ilus+ce |o+ópra|o yVlãccio 

P cado. Pa ca Ire us ao coluuis+a 30^as P ide i lo pelo de Io 

icaL>all\o. 

compefenfe medico doufoc J_ uíe Pa cios PJoIcfo como 

sempce muifo a+eucioso em a+euclec sua clieuiela na 

■'^^cewiIdosa clinica especializada pí^ca UAuldeces/ piveco 

nes+e espaço desejac sucesso ao elecjan+e e simpã+ico 

•medico pela [ornAa cacindosci com pue ele cecede os 

amidos da imprensa. 

■ 

1 m 

M am 

LAm close do casal amigo doufoc Peusde+e e Pleuza 

(paca ma+ac a saudade^ ladeados pelo grande 

empresário Pvandro Pergueira 

Peniro de mais alguns dias guem estará arrumando as 

• naIas para |ixar residência em poiãnia ê o felenloso 

"dlelio de PliVeirà. nos agui seniimos mui+as 

| saudades e de já tjiAeremos dizer gue já es+amos 

indo jalfa de suíj presença na feJinda^ pois já |azem 

dois sadados gue nao \'ai ao ar. Cr aí "f lêlioy porgi\e não 

|ict\ <\ejui mesmo na ferrinl\a do Freiv 

"Eéka íS-xclusividade iiaicia uma 

0fAaKvde promoção a partir de koje. 

Venka e cimfira os preços kaixo 

da amiga Xekay que está eom novo 

endereço; na rua Simplíeio A^areira 

esquina eom a Benedito JLei+e. 

CZ-onfira pelo |one 721-3367. 

d\m |lasl\ especial do simpático médico doutor Luiz 

Parlpsy vice-preceito de JmpeVatriz 

Trio arredatador no eixo Rio/São Paulo. Teka, 

yVlagnolia e A^orivalda^ mas a doutora já 

consagramos ele internacional 

'Tertiíe 

Clinica de Cjinccoíogia e Oèstetrícia 

" w 'Este^ülldade Coirripjíg-.-aC' Prev^ifiição dlo Caioceir 
VnseoiaVà^eocolpos-copiia{ 

lie itodo® o-á 'Dioifiiveiniioil,. 'Crrat:.ai, At 

Rua Paraíba, 708 - Centro - Telefax - 728-2380 / 722-8795 

Dr.AVinélío Marques DiCristina Célia Dr. tívaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2236 CRJNJ-MA. 2123 CRM-MA. 2919 CRM-MA. 3055 

VENHA A CAPRt VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97, 

* PREÇOS PRO M ü Cí 0 NAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSÓRCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 
 S Fono: (09S| 722-H22 F*\: (O^S) 7;2-2fe66 
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Francisco do Valle 

General Gurjão 
Os moradores dá 

(joneral Gurjào 
continuam reclamando a 
situaçai» precária de 

.trafego naquela artérra 
que ainda não tem 
nenhumá pespectiva de- 
melhorias. Os moradores 
solicitam lambem que a 
General Gurjão seja 
aberta no sentido de 
lazer o cruzamento com 
a Rua Dom Pedro II. 
principal acesso a Praia 
do Cacau. 

General 
Gurjão II 

A General Gurjão 
inicia na BR 010, sendo 
inlerropida nas 
proximidades da 
Godofredo Viana onde 
uma área imensa de 
matagal impede a 
chegada á Dom Pedro II. 
Caso a reabertura da 

"General Gurjão com a 
Dom Pedro venha 
acontecer irar beneficiar 
os católicos que precisam 
fazer vários retornos 
para chegar a Igreja 
Cristo Salvador. 

Bacuri 
O bairro Bacuri é um 

dos mais próximos do 
centro da cidade. A 
melhoria do bairro só 
devorar acontecer com a 
chegada do Projeto 
t idade Pi ma 
desenvolvido pela Sinfra 
nos bairros mais 
carentes de Imperatriz, 
Em todas às ruas do 
bairro Bacuri a chiadeira 
é geral, moradores, 

reclamam a falta de 
saneamento básico, água e a 
iluminação que é precária. 
Estamos na arquibancada 
torcendo pela chegada do 

" Projeto Cidade Limpa" ao' 
sofrido bairro do Bacuri, um 
dos bairros mais esquecidos 
pelas administrações 
municipais. 

> 

Bacuri II 
O bairro Bacuri foi um 

dos principais motivos para 
o assassinato do ex-prefeito 
Renato Cortez Moreira. 
Verbas enviadas para a 
recuperação das Ruas. e 
Avenida daquele bairro 
foram desviadas pelos 
homens do poder. 

O assunto foi debatido 
recentimente na Càm/ara de 
vereadores pelo 
parlamentar Valdinar 
Harros. IndguinaPPo com o 
descaso público 'o petista 
pediu provide-ncias e 
melhorias para o Bacuri. 

João Lisboa 
A Seleção d o Prefeito 

Sálvio Dino entr a em campo 
na (arde deste d omingo para 
enfrentar a. Seleção de 
Açailândia rjue também vem 
de um ernpafie diante do 
Comercial de Dom Elizeu- 
represe ntante parense no 
Copao. 

Bacuri 
( ) prefciio lidou 

M' irques, prelende 
in.iplantar o programa 

Saúde em casa'' destinados 
a atender as famílias em 
suas próprias residências, 
principalmente nos bairros 
da periferia. O*"projeto 

"bacuri eu acredito ! 
também idealizando por ele 
está sendo concluído e 
servirá de base para 
execução de programas 
voltados para a saúde, 
porque será traçado tira 
diagnóstico .do . bairro,' 
através das visitas 
domiciliares executados 
pelos :50 agentes 
comunitários de saúde, 
treinados pela secretaria de 
saúde do município para 
essa missão. 

Saúde Bucal 
Nove questionários 

sobre Saúde Bucal, Saúde 
Mental, Hipertensão/ 
Diabete, Planejamento 
Familiar, DST/Aids, 
Hanseniase, Tuberculose, 
Meio Ambiente e Zoonoses, 
estão sendo respondidos 
pelos moradores do Bacuri. 

Entrega 
de calçados 

Nesta sexta-feira, às 16:00 
h, a secretaria de saúde do 
município entregará aos 30 
agentes comunitário de 
saúde responsáveis pelas 
visitas domiciliares do 
projeto "Bacuri eu 
acredito!". 

Os calçados (tênis) que 
complemento o uniforme 
por eles e doados pela 
prefeitura. Cada um deles já 
recebeu aparelhos 
medidores de pressão e 
esletocopios que auxiliam 
no exercício proficional. Tão 
logo for concluído o do 
Bacuri, a prefeitura/ 
Secretaria de Saúde 
estenderá o projeto a outros 
bairros, respectivamente. 

Deu na Ibnprensa 

A Seleção de João Lisboa esta unida para conseguir 
uma boa vitória diante do representante de 
Açailândia no próximo domingo. A partida será 
realizada no Estádio Pedro Maranhão com a presença 
da equipe da galera. O prefeito Sálvio Dino disse a 
reportagem na tarde de ontem que' seus jogadores 
estão unidos para conseguir um bom resultado em 
Açailândia. 
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O repórter policia! Manoel Ceei li o também é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

® Virgem que riqueza II 

® Sorte tem quem acredita nela. 

® Este final de semana o time da capital volta a campo. 

® Copão Maranhão do Sul 

® Sena...Sena...Sena 

® E o representante de Imperatriz no Copão 

® O colunista é mais Cameleira... 

® A Seleção de Sálvio Dino... 

® Tem tudo para sair na frente na partida deste domingo 

® Renilson Souza estará em Açailândia. 

® Um abraço ao companheiro... 

® William Marinho 

® Este é fera. Também estará lá. 

® Um abraço ao garoto da Nova Geração 

® Helder Madeiera é mesmo pesado. 

® Aurino Brito também. 

® E por falar em Aurino... 

® Ontem atarde ele estava preocupado 

® Fique tranqüilo companheiro. 

® A Sorte é sua, mas a hora não esta. 

® O bom dia de hoje é para o jornalista 

® Edmilson Sanches... 

Beicinhos! 
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Os Fantasm >mlnhtws 
Gosto — O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

100 

Vendedores 

externos 

01 

Representante 

01 

Cozinheira 

01 

Encarregado 

dc armação 

lABORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Receíta Fíxa novos 

Prazos: d ec La ração 

A secretaria da receita Federal fixou os novos prazos para as 
empresas entregarem a DCTF (Declaração de contribuições e 
tributos Federais) referente aos três primeiros trimestres deste 
ano. 

A entrega do ano de 97 havia sido suspensa em junho devido 
a problemas no programa de computação elaborado pela receita. 

IN ovos Prazos 

A entrega das DCTFs começou dia 18 deste mês. Os novos 
prazos finais de entrega são os seguintes: 

Frimeiro trimestre, ate iíO de setembro; 
Segundo trimestre, até 31 de outubro; 
Terceiro trimestre, até 28 de novembro. 
A entrega da DCTF do úllimo trimestre deste ano será feita 

ale 4 de fevereiro de 98. a partir de quando volta a valer o prazo 
definido pela Instrução Normativa u Zd/tH»; ale o terceiro dia 
ulil do segundo mês subsequente ao Irimeslre de ocorrência 
dos t.iios geradores. (Folha de S, Faulo. 24/08) 

CooperLeíte 

fer 

Meroadxy- 

fincuacelro- 

PoUpANÇA 

Hoje 1,13% 

Amanha   1.13% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

Ufin (Ffidera!) 

RS    

fcAgosto/97. 

Agosto 97 

AuostO'97 

UrFí (MuNÍcipAl) 

UFr (EsTAduAl) 

UPC (FrderaI) 

DóLar 

RS 0,9108. 

R$09.11 

RS 20.21 

RS 13.99 

:: Paralelo RS 1.13 

* Turismo    R$1,10 

* Comercial RS 1.09 

Cotações de 28 08 97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 28.08 97 

RS   11,40 
SaLárío Mínímo 

Agosto/97 RS 120.00 

SaLárío FamiTía 
Julho/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

A expectativa»grande, notadamente entre os associados. 

HoMENAqEM AdÍAdA 

O torneio infantil interno que seria realizado ontem pelo 
Marwel em homenagem ao Juiz de Direito e diretor do Fórum, 
Dr. Fernando Mendonça, foi adiado para o próximo sábado. 

Em contato telefônico com o presidente do Marwel, Moreira 
Silva. Dr. Fernando Mendonça explicou que teria que viajar ãs 
pressas a São l.uis para um inadiável tratamento dentário com 
seu dentista particular. 

Sócio especial do Marwel. Dr. Fernando Mendonça será 
homenageado por conta do seu aniversário, transcorrido ontem. 

ExpOEIVIA 

Começou ontem em São Fuis, no Parque de Independência, a 
41a. Expoema, promovida anualmente pela Associação de 
Criadores do Maranhão, presidida pelo agropecuarisla Cláudio 
Azevedo. 

A líx|K)ema promete gerar negócios da ordem de R$ 2,5 
milhões atavês da exposição e comercialização de animais via 
leilões, entre outras fontes de renda que o evento proixjrciona 
com a participação do grande publico. 

Está previsto para ãs()9h00 deste domingo. 31. da assembléia 
geral extraordinária que vai decidir se a Cooperleite será ou 
não arrendada por 20 anos para o empresário e político Paulo 
Marinho, de Caxias. 

m 
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Titular do programa "Jogo Aberto" (TV CRC/ 
Band), o confrade Claudir porcino recebe hoje 
o destaque do dia. Ele que, com toda sua 
humildade e competente no que faz, acaba de 
ingressar para o quadro de associados do 
Marwel Esporte Clube. O presidente Moreira 
Silva, que na foto é entrevistado por Claudir 
Porcino, dá-lhe as boas vindas em nome da 
diretoria e dos demais que fazem a primeira 
escolinha de futebol da cidade. Vale o registro. 

Humor 

Na penitenciária de uma pequena cidade, 

o diretor reuniu todos os presos e anunciou: 

- Vamos organizar um mutirão para fazer 

uma bela limpeza por aqui. O prefeito vem 

aí. 

Lá no fundo um sujeito grita: 

-Até que enfim prenderam esse corrupto! 

(Playboy/Abr/ 92) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

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. Ge túlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € D OI TC 

PARA ANUNCIAR, IMSQIIK: 723.3327 

m HOTEJS-POÜSAIHS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723 2323. fax (098) 7 110* 
(113 aptos,. 4 suites, piscina, restaurante, sauna, 2 salões d. 
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 Nciva de Santana. 52.3. 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 BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722 "075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 72 I 771 ? 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740 reme (098)723.2788 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sa\ào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.38.38 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone; (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Vargas. 1863. esquinac/a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

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

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Ccl. 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 Ceara. 843 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAMA 
Rua Piaui. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domingucs. 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 
Rodov ia BR-010. fone: (098) 977.2767. 

TE LE MENSAGEM 
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 

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

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

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

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

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

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

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Conselho de leigos realiza 3o Encontro 

Na Casa de Dom Bosco na tarde de ontem , os leigos discutiram sobre os 

próximos desafios na diocese. 

C) Conselho Diocesano de 
Leigos se reuniu õnlem a partir 
das 13:(X)Hs na Casa de Dom 
Bpsco localizada no bairro do 
Bacurí, durante o Terceiro 
Encontro, os leigos discutiram 
temas como a Semana Social 
Brasileira que ainda não tem data 
prevista, mas sabe-se que 
acontece ainda este ano, e o 
Grito dos Excluídos onde 
pretende-se mobilizar os leigos 
de Unia a diocese de Imi)eratriz 
no dia 7 de setembro, e no 
momento que simultaneamente 
acontece em todas as grandes 
cidades do país. 

Em nossa cidade, para o dia 
em que se comemora a 
independência do Brasil, o 
Conselho de Leigos fecharam 
110 encontro de ontem uma pauta 
a ser posta em ] )rática naocasiã< > 
e que contará com uma 

concentração às |5:0()Hs na 
Capela de Santo Antônio, seguida 
de uma caminhada pelas 
princij )íüs mas do bairro da Nova 
Im|KTat riz, sendo concluída com 
uma celebração na igreja de 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro naquele bairro. 

Ainda no encontro deste 
sábado, os leigos de Imperatriz 
fizeram uma análise sobre o 
Estatuto do Conselho a nível 
nacional e iniciaram o processo 
de elaboração do Estatuto 
diocesano, os leigos também 
abriram uma ampla reflexão 
sobre o movimento em nossa 
diocese, na oportunidade 
estiveram presente 
representantes de Amarante, 
Buritirana. Senador In Rocque, 
João Lisboa, Cidekindia.Vila Nova 
dos Martírios. São Pedro da Água 
Branca, AçailâmTia. Itinga 

Imiieratriz. 
O Conselho Diocesano de 

Leigos, é dirigido por uma 
comissão executiva formada ikm- 
representantes de todos as 
pastorais, o coordenador, 
Adalberto Eranklin é do 
Movimento de Cursilho. a Vice 
Coordenadora Lourdes 
Nogueira, coordena às CEB's- 
ComunidadesEclesiais de Bases; 
o Secretário Edinardo Filgueira 
é assessor diocesano da Pastoral 
de Juventude, a segunda 
Secretária Izinha Sousa 
representa a Pastoral da Mulher; 
o Tesoureiro, Mariano Pereira é 
das CEBs, a segunda Tesoureira 
Delice Silveira vem do Clube de 
Mãesea Conselheira Margarida 
t haves é da Pastoral 
Calequética. ' • . - * • 

No seu Terceiro Encontro o 
C onselho de Leigos também 
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ConceiçJio Fomiig.i coordena o Movimento a níveí regional 

fecharam o encontro previsto 
para os dias Ele 14 de setembro, 
quando o movimento estará 
recebendo o vereador petísta 
Carlos SigjiorHle do Partido dos 
Tabalhadores de Campinas no 

Estado de São Paulo, o 
parlamentar vem a Imperatriz 
atendendo ao convite dos leigos 
e ministrará palestra sobre Lee 
Política: Carjos Signorelle é 
Secretário da Comissão Nacional 

de Justiça e Paz a nível Nacional, 
o vereador, se dispôs a vir a 
ci( lat 1(v c< íbriiM lo ele | m >( )ii() suas 
despesas e já confirmou 
encontro com universitário 
imperatrizenses   ' •   iirtoaiamniieMH V ampmasno .-yxTeianooa comissão iNarional imiHnitrizenses 

População de Montes Altos reclama falta d'água 

Há dias sem água, os moradores de Montes Altos se revoltam com a administração municipal 
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Patncia Castilho, ainda não resolveu o problema da água. 

A população de Montes 
Altos está revoltada com a 
administração municipal, é que 
na cidade, segundo os 
moradores, a falta de água é um 
problema constantemente, a 
dona de casa Luzia Barbosa 
disse ontem em entrevista 
concedida ao Jornal Meio Dia 
de Notícias da Rádio Capital 
AM, que diversas 
reivindicações já foram feitas 
junto ao poder público, mas. 
ainda segundo ela. nenhuma 
providência foi tomada no 
sentido de que pelo menos o 
problema fosse amenizado, em 
sua entrevista, ela relatou que 
na cidade de Montes Altos, 
muita gente está contraindo 

doenças como Ix'plospirose e 
outras devido aos banhos e 
aproveitamentos de água 
represadas de açudes. 

Nos últimos dias, comissão 
formada por donas de casa, 
comerciantes e estudantes 
visitaram a prefeita Patrícia 
Castilho, na oportunidade, eles 
apresentaram lodo quadro de 
dificuldades provocadas pela 
falta de água; os manifestantes 
também expuseram a chefe 
do poder executivo, a 
necessidade de que se tenha 
uma água de boa qualidade, do 
que depende a saúde de suas 
crianças; a resposta que 
ouviram da prefeita não 
agradou, segundo eles a 

mandatária informou que ' 
momento a prefeitura i / 
dispõe de recursos pari 
setor, e que a alternativa é 
esperar. 

Insatisfeitos, os moradores 
a população montealtense, 
continua a cobrar das 
administração solução para o 
problema; em Montes Altos, 
quem mora em lugares mais 
baixos e precisa abastecer 
seus reservatórios de água, 
tem que passar a noite a 
espera do líquido precioso, 
para os que não restam nem 
mesmo essa alternativa, o 
jeito ê apelar para os poços e 
açudes, colocando, em risco 
a saúde de seus dependentes. " '   ■ »•' »••• |" ÜW*- uix . 

Vereador sugere criação de Tribuna Livre 

Para o vereador Vanderly Pereira, a Tribuna Livre é um direito de expressão do povo e deve ser criada. 

A criação eje uma Tribuna 
Livée nà câmara de Mõiites ' 
Altos foi sugerida esta semana 
pelo vereador Vanderly 
Pereira, durante a última 
sessão, ele apresentou o seu 
projeto, que tem por objetivo 
abrir espaço durante às 
sessões para que a populações 
possa manifestar os seus 
problemas. 

Para o vereador, o projeto 
deve ser aprovado o mais 
rápido possível, para isso, ele 
disse esperar contar com o 
apoio dos colegas; ao defender 
o projeto, Vanderly enfatizou 
que sendo os legisladores aos 
autênticos representantes dos 
anseios do povo, deve-se abrir 
espaço para as manifestações 
populares dentro das sessões. 

Caso venha a ser aprovada, 
a Tribuna Livre da câmara de 
Montes Altos deverá ser 
ocupada uma vez a cada 
semana por representantes da 
sociedade organizada, como 
líderes de sindicatos, 

associações de moradores, 
e s t ud a ú té s, pri) fé ssofé S ,* 
religiosos e de demais 
movimentos de base. Para o 
projeto que voltará a ser 
analizado nas próximas 
sessões, já existem até 
entidades que se mobilizam 
para levar o povo no dia em que 
o mesmo seja analizado, a 
iniciativa foi enaltecida pelo pai 
do projeto, que destacou o 
interesse do povo como sendo 
o primeiro passo para o 
exercício democdrático de um 
direito fundamental. 

A criação de Tribuna Livre 
onde o povo manifestar seus 
pensamentos já uma realidade 
em vários municípios 
brasileiros, a medida só não 
écomum no Maranhão em 
outros estados Nordestinos, 
onde |K)líticamenle a população 
ainda precisa amadurecer 
muito, para descobrir que esse 
é um direito e que 
necessariamente deve ser 
garantido. 

m 
m WiMê m 

M1 

1 

\ 

população pode ganhar espaço no legislativo montealtense 

Ouça de 

segunda a 

sexta, das 

17h00 às 

19h00 na 

Rádio 

Capital AM, 

o Programa 

Brasil 

Sertanejo. 

Coriunicação; 

Compadre 

Chico Velho 

SlíCMoy RICUMAR 
-T líCOí A COBRAR, 

W* 

Ml 

1^- 

Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

/"* ACentral de Atendimento Expn-sso, Açailândia, a Em de transportar passageiros, oferea 
w/Aw . também o tranporle de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao C liente 
Expresso Açailândia, tranpurtando cargas e encomendas com 

o X  T . pontualidade, segurança e responsabilidade. 

II 
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BÊC " O doínt do seu FínaI de semana 

Programação do final do Verão/97 

- Dia 31/08 - Júlio Nascimento - o brega-romàntico 

Setembro 

III Faimp - Festival Aberto Imperatrízense de Música Popular 

Outubro 

Restaurante B/C 

COH CARDÁPIO miADO, 

mem e ome néaco 

GRATUITO 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

m<zm* mmm 
V 

msm&M 
  • • ••-i .V 

Sexta: Seresta 

Domingo: Doiniiigueíra Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

BIÇ u 

De segunda a sexta: 

Rádio Capital AM está com uma nova programação; 

' 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

im 
ml mmi 

if f ? í: í 

Conor Farias Frederico Luiz REGIÃO 

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

HhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Dia de Notícias - ás I2h00 - 

, Josélia Melo e Aurino Brito 

Jornal da Manhã às 07h00 e 

Francisco do Valle, Josafá 

m 

wats de 

m 
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Sena jogou ontem à noite no Municipal 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sena 
Geraldo Ijopes técnico do 

time , realizou o seu coletivo 
apronto ontem a tarde para o 
jogo de hoje a noite as 20 horas 
, no Frei Fpifânio. Geraldo 
afirmou que só divulgará o 
time á imprensa .minutos antes 
do jogo . .Ir. Maranhense. 
Komildo, farão estréia no time 
da Nobre. O Treinador disse 
ainda que espera um jogo 
difícil. mas que o I ime do S( -na. 
tem condições de apresentar 
um bom futebol e sair de 
campo com a vitória. 

Copão 
Apenas o jogo de hoje no 

Fstádio de Imperatriz, Sena x 
Dom Flizeu . será realizado 
neste sábado , a segunda 
rodada da primeira fase terá 
seqüência amanhã coín os 
seguintes jogos: 

Carolina x Balsas 
Tocantinópolis x Porto 

Franco 
Galletti x João Lisboa 
Edson Lobão x Juventus ( 

Montes Altos) 
Dom Elizeu 

O Comercial 
representante da Cidade no 
Copão Maranhão do Sul, virá 
para o jogo de hoje com o Sena 
. reforçado de alguns 
jogadores de Belém do Pará. 
0 time empatou dentro dos 
seus domínios com o Galletti 
em 1 x 1 . A Diretoria quer a 
1 wimeira vitória no jogo de hoje 
. frente o time do Sena de 
nossa Cidade. 

Municipal 
Os torcedores de 

Imperatriz, estão sendo 
convocados para presligiarem 
o time do Sena, no jogo válido 
pelo Copão. O Supervisor 
jonatas Moura disse que o 
Sena é Imperatriz no 
campeonato e que por este 
motivo espera a presença do 
torcedor nas arquibancadas do 
estádio Municipal. Comissão 

técnica, jogadores e 
torcedores estão motivados 
em busca da primeira vitória 
do time no Copão Maranhão 
do Sul. 

Galletti 
Ontem aconteceu o 

coletivo apronto do Gallo para 
o jogo de amanhã a tarde com 
a Sei., de João Lisboa. Em 
Açailândia a expectativa é 
muito boa para um dos 
clássicos da competição 

0 presidente do time , 
convoca Iodos os torcedores 
para este importante jogo no 
Estádio Pedro Maranhão , às 
1() horas. 

Brasileirão 
1 res jogos serão realizados 
Kih- Palmeiras x Criciúma 
2 IhMO- Fluminense x 

Santos; 21h3()-Vasco x Sport 
O Fluminense joga em casa 

e tem a chance de melhorar a 
sua classificação. O time vem 
de dois empates consecutivos 
e melhora a cada jogo. 

Moto 
O Time Maranhense só 

voltará a jogar pelo 
Campeonato Brasileiro da 
série "B ", no iiroximo dia 2 de 
Setembro, mas está 
participando de um torneio em 
Teresina-PI, para ganhar mais 
ritmo de jogo. O PapãosójKxle 
chegar a 11 pontos no 
Brasileirão . O Remo pode 
chegar a 14 . a situação do 
Moto é crítica. 

Sampaio 
A Diretoria quer o jogo com 

o Santa Rosa amanhã domingo 
na abertura do Campeonato 
B ras i le iro da t ercei ra d i vi são, 
para as Ib horas, mas a 
Federação Paraense deseja as 
10 horas tia manha , porque a 
(arde tem o clássico Puna x 
Remo no Mangueiráo pela 
segunda divisão.Sampaio x 
Santa Rosa . estão em uma 
Chave. eom Rivere 4deJulho 
de Piriniri do Piaui 

Futebol Legal é Capital AM 

Equipe da Galera comanda: 

Sábado: Copão 

Sena \ Dom Elizeu : Estádio 

Horário : 20hs- Renilson Sousa, Frederico Luiz, 

Thompsom Mota, Franscísco do Vale, Cloves Aguiar 

e Ocíone Araújo 

Domingo: Copão 

Edson Lobão x Montes Altos 

Horário: 16hs - Francisco Duvalle, Frederico 

Luiz, Thompsom Mota e Valter Silva 

Galletti x J. Lisboa 

Horário: 16 hs- Renilson Sousa, Cloves Aguiar , 

Edvaldo Cardoso e Ocione Araújo 

Técnico Geraldo Lopes estava confiante do time 

O Treinador Geraldo 
l-opes do Sena , realizou o seu 
coletivo apronto na tarde da 
última sexta feira 21), no 
campo da Lowem. 

Geraldo não quis adiantar 
á imprensa o lime que titular 
para o jogo de ontem, mas 
deixou claro que os 
torcedores que estiverem no 
Estádio Municipal , sairão de 
campo satisfeitos com o bom 
futebol que o seu lime irá 
apresentar dentro das quatro 
linhas. O Preinador disse que 
o time do Comercial de Dom 
Elizeu merece cuidado 
especial .mas o Sena. mesmo 
sabendo que o adversário e 
muito difícil de superar . não 
medirá esforços para sair de 
campo com uma boa vitória. 

(leraldo I Opes esteve na 
Cidade de Dom Elizeu , no 
jogo de domingo próximo 
passado, quando o lime do 
Comercial empatou em 1 x 1 
com o Galletti de Açailândia, 
observando os times que 
estão na mesma chave em que 

1 

i 
^ ■: 

»ss®SÍS«^SS: 

o Sena está. 
A Diretoria do Sena. 

atendendo pedido do 
treinador realizou nesta 
semana , duas contratações 
para reforçar o lime no Copão 
Maranhão do Sul. 

Júnior Maranhense , Ex; 
Cavalo de Aço . Tocantins, e 

Sehn vntra em campo hoje pelo Copão 
Sei de João Lisboa e Romildo 
. Ex; Jandui . Cavalo de Aço < 
Maranhão Atlético Clube, sao 
os" dois" reforços que Ume do 
Sena irá apresentar os seus 
torcedores na noite de hoje 

O Patrono do time 
Neúdson Claudino , irá 
sorleiar para os torcedores 

que comprarem ingresso , 
três prêmio^ um radio relógio 

uma bicicleta e um 
ventilador. Sená x Dom, 
Elizeu . jogaram as 20 horas . 
de ontem no Estádio 
Municipal Frei Epifânio, jogo 
valendo pontos pelo Copão 
Maranhão do Sul 

Campeonato amador tem jogos hoje 

A Liga Imperalrizense 
de Desportos programou 
para a tarde de ontem . as 

Oitava rodada tem seqüência as 16 horas 

16 horas , dois jogos na 
seqüência da oitava 
rodada, que ficou assim: 

, Sábado 30/08 

Ríengo x Americano Vótia Redonda x Ajuvonius 
Local; Estádio Munú ipal Local; Cam|K>da lowem 
Horário: 1(5 horas Horário; lOlmras 

Domingo 31/08 

Guarani \ Botafogo Local: Estádio 
IxKral: Estádio llorárií): 10 horas 
Horário: 16 horas Marília x Janduí 
Novo Horizonte l/n al; litminaílora 
x Bananal Horário: 8h20 

O l ampeonalo amador 
.começou a sua oitava rodada 
na quinta feira 2<S. no Fstádio 
Municipal ,com os seguintes 
jogos: . - 

19hs- Bananal ()x 0 Plaza 

21hs- Sena 4x2 Americano 
Os jogos nao começaram 

nos horários definidos devido 
uma quedá de energia na Rede 
qae abastece o. Estádio 
Municipal Frei Epifânio. 

1 

i-íííí 

Mangueira, ( ooraça e Fdil^on, junta define jou I 

Três jogos ontem 

no Brasileirão 

Santos foi ao Rio de Janeiro pegar 

Fluminense 

O Campeonato Brasileiro 
da série "A ", terá seqüência 
ontem sábado com três jogos 
, confira: 

16h()0 -Palmeiras x 

Criciúma 
21h2() - Sport x Vasco (TV 

) 
2lh:>0 - Fluminense x 

Santos (TV) 

Confim a pontuação do Brasileirão antes da mdada 
de ontem: 

Inter - 27 pontos; Portuguesa - 21; Farana • 21; 
Palmeiras -20'; Vasco - 17; Atlético PR-17; Juventude 
- 15; Santos • 14; Atlético MG - 14; Braganlino - 14: 
Curitiba -13; Guarani -13; Sào Paulo -13; Sport -13: 
Corínthíans -12; América RN -12; Goiás -11; Bahia- 
11; Botafogo -11; Grêmio -10: Flamengo - 9: Cruzeiro 
- 9; Fluminense - 9; União São João - 8 

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 

V. VWís Di 

Venha e comprove! 

/A 

«\|V 
\Iri\ :- .mt . 1 

XxvN éM \ k\* üf/U'/' r 
/ 
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Calção Europa 
Tamanho Médio 

6 50 
ó vista 

Luva Futsal 
R$ 22,00^7 vista ou 
1+3 ( Cheques) 
'"mais de 

ê # 

5, 

sem furos 

50 

il. Adidas 

PENALTY 

Cor 106 
10UND 

PENALTY 

•--t 

Cor 185 03 Pares 

4 

§ 
t 

3 90 

ó vista 
Cor 

adidas ^ 

15UND 

Bola Society 301 
R$ 35,00(7 K/>/(7 OU 
1+3 (Cheques) 
Mensais de 

T 

8, 

sem juros 

75 
J 
\ 

2S: 

FUTEBOL 
SOCIETV 

■•o 

05 UND 

Camisa Flamengo "I" 
R$ 52,00(7 vista ou 
1+3 ( Cheques) 
Mensais de 

13,00 

sem fures 
03 UND 

Cara Maluca 
R$ 23,90(7 vista ou 
1+3 ( Cheques) 
Mensais de 

5, 

sem juros 

98 

mt 

T? 

ROW 

09 
CKOM 

03 UND 

Mordedor da Monica 

3, 80 
(7 visto 

■ 

w 
CKOM 

Na comprcv ar ctfTfr 

-v 

i+J cheques 

Warll 
R$ 49,00(7 vista ou 
1+5 (Cheques) 
Mensais de 

8,17 

sem juros 

UM SUPER JOGO DE ESTRATÉGIA 

04 UND 

Na 

á 
da cvcfcfiif uer 

wmsm 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 06/09/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as lojas de Imperatriz. 
Plano com ou sem entrada pgtos, de 30 em 30 dias, A loja se reserva o direito de não vender no 
atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Paraibinha" foi preso com um revolver 

calibre 38 e às notas falsas 

Elementos presos em Davinopolis são acusados de assaltar a agência 

do BEM em Mucuiba 
Por volta das 4h0() desta 

última terça-feira a reix)rtagem 
do JC recebeu uma ligação 
informando que os dois 
elementos presos em 
Davinopolis no final da semana 
passada são da mais alta 
periculiosidade. 

Antonio Pereira da Silva, 
vulgo "Paraibinha", 29 anos de 
idade e Ivo Souza Silva, 
maranhense, natural de 
Davinopolis, 29 anos de idade, 
residente na Rua Castelo 
Branco em Davinopolis foram 
presos com quinze notas de 
reais falsas. 

A reportagem também foi 
informada de que os dois 
elementos a mais de mês 
vinha praticando o 
derramamento de dinheiro 
falso no recém criado 
município de Davinopolis. 
"Paraibinha" de acordo com às 
novas informações chegadas a 
esta redação teria ameaçado 
um dos soldados da Polícia 
Militar lotaddos naquela 
delegacia. 

Apartir das ameaças de 
"Paraibinha" a Polícia que já 
tinha recebido várias 
denúncias contra o elemento 
começou investigar sua vida 
pregressa. Na madrugada do 
dia 24 (domingo) a PM fazia 
uma ronda de praxe pelo 
centro de Davinopolis quando 
encontrou "Paraibinha" que 

i 
m m 

m m m 
m m m, 

Ü 

■Xyk 

Tenente coronel Emir Linhares vem mantendo a PM no pique de Melo 

trafegava pela Via Pública em passado às notas falsas na 
uma bicicleta, . . comi)ra de uma moto. 

"Paraibinha" foi encontrado Os policiais lotados na DPM 
com várias notas de dez reais 
falsas e um revolver calibre 38 
que foi entregue ao delegado 
Alcino, junto com às notas falsas 
e o elemento. O revolver calibre 
38 conforme a denúncia estava 
carregado com cinco balas e um 
estojo, ou seja uma bala 
deflagrada. 

Com a prisão de "Paraibinha" 
os soldados da Polícia Militar 
conseguiu chegar ao elemento 
Ivo Souza Silva, acusado pelo 
próprio "Paraibinha" de ter lhe 

(Davinopolis) só conseguiram 
prender o elemento acusado i)or 
"Paraibinha" por volta das ()h30 
horas do dia (24) domingo, pois 
no ato da prisão de "Paraibinha" 
por volta de lh30 (madrugada). 

Os dois foram entregues 
sem nenhum tipo de lesão 
corporal na Delegacia do 4o 

Distrito de Davinópilis ao 
delegado Alcino, que os autuou 
em flagrante. 

Antonio Pereira da Silva, 
vulgo "Paraibinha", de acordo 

com a Polícia pode esta 
. envólvid(-vem vários assaltos na 
região. Ao ser preso ele disse 
que (Ta analfabeto e não portava 
nenhum documento pessoal. 

Nas primeiras investigações 
levantadas pela Polícia a Polícia 
constatou através de denúncias 
que "Paraibinha" pode ter outra 
identificação e que juntamente 
com Ivo Souza Silva vem 
praticando vários assaltos na 
região de Amarante, Imperatriz, 
João Lisboa e Davinopolis 

"Paraibinha" no ato da prisão 
confessou vários assaltos e 
tentativa de homicídio. 

Mototaxista reconhece "Paraibinha" 

O assalto ocoorreu em fevereiro de 97 na super quadra 602 

A reportagem ouviu na 
tarde de ontem uma das 
vítimas de Antonio Pereira da 
Silva, vulgo "Paraibinha" preso 
em Davinopolis pelas policiais 

| militar e civil. De acordo com 
o mototaxista José Sabino da 
Costa, maranhense, 38 anos 
de idade, o assalto ocorreu no 
dia 23 de fevereiro deste do 
ano. 

Kle trafegava em sua moto 
Honda-Titan 98/97 cor verde 
placa HOX 1370 pela pela 

. " .* LeÕnçióTirps Dohrado/ pór' 
volta das 2ÒhOO horas quando 
o elemento reconhecido por 
ele como "Paraibinha" pediu 
parada. Conforme o relato do 
mototaxista a parada foi em 
frente a Feirinha do Bacuri. 

Ao ser indagado pelo 
motoqueiro para onde queria 
ir, ele disse apenas que iria até 
às proximidades da 
Transbrasiliana, pois naquele 
local uma mulher identificada 
ajtenas jtor Marinete estaria lhe 
esperando. 

O mototaxista então recuou 
e disse que não iria para aquele 
local, pois havia muitas ruas 
escuras de onde os marginais 
trafegavam com freqüência. 
Conforme Sabino, "Paraibinha" 
ficou bravo e perguntou ao 
mesmo se estava achando ele 
com cara de marginal. 

Após estava revolta do 
, acusado, o mototaxista 

resolveu leva-lo. Ao chegar em 
frente a Transbrasiliana o 

acusado disse que a mulher não 
estava no local e que o mesmo 
fosse até um pouco mais a 
frente pois a mesma poderia 
estar lhe esperando. 

No segundo local indicado 
também não tinha ninguém, 
naquele momento o acusado 
pediu que ele entrasse em uma 
rua de difícil acesso ao lado da 
Cemar, pois aquela rua residia 
a mulher que tinha marcado o 
encontro com ele. 

Após vários metros da 
R^Uwrã-BeJéht-Bfasfiiadisst^í»* 
mototaxista que havia um grupo 
de jovens jogando bola no meio 
da rua» foi quando o elemento 
perguntou se os mesmo tinham 
visto a Marinete trafegando 
pelo local. Um dos jovens 
afirmou que teria visto 
Marinete, mas por volta das 
14h00 horas. 

Apartir dai o mototaxista 
ficou despreocupado, pois até 
então estava assustado com o 
comportamento do elemento. 
Ao retornar para sair na Belém - 
Brasília, o mototaxista avistou 
um outro elemento na pista, ao 
tentar acelerar a moto para 
passar rápido do local, o 
elemento sacou de um revolver 
e colocou em seu pescoço. 

Sabino disse a reportagem 
que ainda tentou conversar com 
o elemento mais ele se alterou e 
disse que iria mata-lo. Nervoso 
ele colocou a moto no chão, 
naquele momento o outro 
elemento tentou agarra-lo e ele 

Os mototaxistas são ameaçados pelos marginais 

se desviou e saiu correndo até a 
pista, de onde foi perseguido 
pelo elemento até às 
proximidades do Pé de 
Macaúba 

Ao escapar das garras dós 
assaltantes ele conseguiu a ajuda 
de um amigo que movimentou 
toda a classe e fizeram várias 
buscas com a Polícia Militar, mas 
sem sucesso. No dia seguinte 
ele foi até o local onde os jovens 
tinham afirmado que teria visto 
a mulher citada pelo elemento. 

Ao chegar em uma das 
residências a vítima foi informada 
que não havia nenhuma 
Marinete, mas adiantou que 
naquela rua residiu uma mulher 
com o nome idêntico, mas a 
mesma estaria residindo na Rua 
Estreita. Sabino disse a 

reportagem que conseguiu 
localizar a mulher citada pelo 
elemento, mas a mesma negou 
qualquer envolvimento, 
chegando até afirmar que não 
conhecia este tal de 
"Paraibinha". 

Apartir dai o mototaxista 
inciou uma investigação pararela, 
sendo imformado que sua moto 
havia sido vista em Campo 
Formoso de posse do elemento. 
Em seguida o elemento 
também foi visto em Amarante 
e Davinóplis. 

De acordo com o 
mototaxista ele não tem dúvidas 
de o elemento "Paraibinha" é o 
mesmo que levou sua moto- 
titan tomada como assalto no dia 
23 de fevereiro por volta das 
2()h30. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Negligência 

O Delegado Regional 
Dr. Luciano Abreu em 
entrevista a reportagem 
do JC informou que ouve 
negligência na fuga dos 
assaltantes na Delegacia 
de João Lisboa. Dois 
vinte e dois detentos que 
estavam presos naquela 
Delegacia, sete estão 
firagidos. Na troca de 
tiros com a Polícia, dois 
dos elementos sairam 
baleados. 

Perda de 
documentos 

Amilton Gualberlo 
Vieira, m a r a n h e n s e, 
cas a d o,. r e s i d e^v te no 
bairro Cafeteira, 
cóiúunicou que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo vários 
docu m entros pessoais, 
tais como, Carteira 
Nacional de Habilitação, 
CPF e outros. De acordo 
com o comunicante havia 
dentro da bolsa cerca de 
Cento e vinte reais em 
espécie. 

Perda de 
documentos II 

Maria de Jesus 
Santos, maranhense, 
casada, residente no 
Conjunto Vitória 
.comunicou perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais, 
tais co m o; T í t u 1 o 
Eleitoral, Carteira de 
Identidade Civil e outros 

Perda de 
documentos III 

Everton Sales Dias, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente no 
bairro Vila Nova 
comunicou que perdeu 
sua Carteira de 
Identidade e cerca de 
Cinqüenta reais em 
espécie. Fato ocorrido 
na manhã desta última 

quinta-feira quando o 
comunicante perdeu sua 
carteira porta cédula. 

Perda de 
documentos IV 

M a r c e1i Ribeiro 
Ramos, maranhense, 
casada, residente na Rua 
Santa Teresa comunicou 
que perdeu sua porta 
cédula contendo todos 
seus documentos 
pessoais, fato ocorrido 
na tarde de ontem quando 
trafegava pela Praia do 
Cacau. 

Ivestigaçóes 
A Polícia Militar 

conseguiu prender na 
manhã da ultima quarta- 
feira quatro elementos 
ácusados de ler roubado 
um veículo Passat de cor 
cinza, placas JTK 1203- 
Imperatriz. Todos os 
elementos presos pela 
Polícai Militar já tem 
várias passagens pelas 
Delegacias. 

Furto bike . 

Ednilson da Luz Paz. 
maranhense, casado, 
residente no bairro Santa 
Lúcia, comunicou que 
teve sua bicicleta 
Moutain bike roubada por 
elementos não 
identificados. Fato este 
ocorrido quando o 
queixoso se encontrava 
dentro de um bar no 
bairro Vila Nova. 

Assaltos 

José Dirceu de Araújo 
Dantas, m a r a n h e n s e„ 
solteiro, residente na 
Rua Paraíba bairro Ju» i 
c o m u n i c o u q u e ..»i 
assaltado por dois 
elementos não 
identificados. Falo 
ocorrido quando o 
comunicanle trafegava 
pela Bernardo Sayào por 
volta das 2()h00 da última 
quarta-feira. 
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Domingo, 31/08/97 

2o Distrito 

Delegado 

Augusto Gabina 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Eusébio e 

Wiliam 

Perito 

Mário Amorin 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversBrio, casarrmtos, batizados e eTQitos on geral 
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731-7090 


