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Comunidade e Vereador reclamam 

da administração Raimundo Jorge 

mi 

I 

Centenas de pessoas assistiram ao destile de 7 de setembro, 
que foi aberto pelo 50° BIS. Veja mais na página 1-3. 

Ol (refeito de Ribamar Fiquene, 
Raimundo Jorge, foi duramente 
atacado por populares e pelo 
vereador Luís Sabino, presidente 
do PSLlocal. 

De acordo com Levi Ferreira 
de Brito, morador do distrito de 
1 ageailo, asaúde está abandonaria 
no município e a perseguição 
jx díticac a maneiraencí >ntrada] kJi > 
prefeito para enfentar os que "se 
opõe ao desmando 
administrativos". 

A doméstica Maria de Brito 
disse que Raimundo Jorge "não fez 
nada" pelo município. Ela reclama 
que o lageado não dispõe de água 
encanadanem tamixjuco um posto 
telefônico. 

"Quando a gente adoeçe é 
obrigadoa ir de carona paraacidade 

pois não tem uma ambulância por 
aqui", revela. 

O sindicalista Antônio Jardim, 
ex-presidente do Sindicato local 
que reúne os trabalhadores rurais, 
disse que o prefeito é um péssimo 
administrador das verbas públicas. 

Irônico, Jardim afirma que "o 
dinheiro é amigo de Raimundo 
Jorge", numa clara referência ao 
"abandono que se encontra o 
Lageado". 

"O que ele sabe fazer é tomar 
pinga em porta de boteco", 
denunciao líder trabalhista 

Ele reclama que este ano, 
sequer aconteceu o desfile 
comemorativo ao dia 7 de 
setembro, dia da Independência 

"O i )i< w é que no posto de saúde 
jamais entrou um comprimido", 

denuncia 
Maria do Espírito Santo, outra 

doméstica, diz que o poço artesiano 
para servir a população foi 
construído, mas falta aencanação 
e a bomba elétrica para retirar a 
água 

Ela acusa Raimundo Jorge de 
abandona o muniaj )io e | (referir "ir 
a praia Rimar cerveja com os 
amigos". 

O vereador Luís Sabino, 
presidente municipal do PSL 
(Partido Social liberal), revela que 
o município já recebeu 
aproximadamente R$ 700 mil de 
janeiro a agosto deste ano. 

No entanto, de acordo com o 
parlamentar, nem mesmo R$ 10 
mil foram investidos em infra- 
estrutura 

Segundo ele, nem mesmo a 
operação tapaburacos foi paga, e 
as estradas vicinais estão 
praticamente intrafegáveis. 

Raimundo Jorge, atesta o 
vereador, "não demonstriou 
qualquer amor pelo município" 

Luís Sabino afirma que o 
prefeito "é uma pessoa 
desequilibrada". 

Ele também acusa Raimundo 
Jorge de ser um péssimo 
administrador. 

"A prefeitura não dispõe de um 
carro, e arrecada entre R$70 mil e 
R$ 80 mil por mês. Já o prefeito, 
que recebe salário de R$ 4,5 mil 
mensalmente já comprou dois 
automóveis, uma Parati e uma 
Kombi, ambos, alugados ao 
município", comiiara. 

Infra-estrutura vence 

I Copa da Independência 

A Secretaria da Infra- cobertura completa da 
Estrutura foi a grande vencedora comemoração do Dia da Pátria, 
dat Cõpáda'ntlência. A Páginas 1 -3 e 1-6. 

Comunidade avalia desempenho 

dos profissionais da imprensa 

O ?rogrm\íiA Imprensa em Imperatrizense de letras 
Tela reúne a comunidade local debaterá o papel da imprensa, 
no dia 11. A Academia Página 2-1 

INDICADOR 

713 

2 mil comparecem ao Grito 

■ Esporte 

^ólar Comercial 
Compra  R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

M 1,1350 

_R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda  RS 1,0350 
Ouro (g) 
Venda   R$ 11.95 

• 1,1275% 

I 
«3 

1 

rito mobilizou a comunidade imperatrizense 
Poupança 
Rendimento 
Ufir 
Valor     R$0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto 

O Grito dos Excluídos 
realizado no último domingo em 
Imperatriz sob a coordenação 
das pastorais sociais e da igreja 
Católica, levou cerca de 2 mil 
pessoas de pessoas às ruas. 

Na manifestação, até cartões 
vermelhos foram usados no 
movimento que pediu emprego, 
justiça e terra. 

Aguadado na cidade, o líder 
nacional do MST, José Rainha, 
faltou à manifestação. Os 
organizadores disseram que o 
processo do julgamento de 
Rainha no Espírito Santo, 
impediu a presença dele em 
Imperatriz. 

Página 1-5 

João Lisboa aplica 

goleada no Copão 

A Seleção de João Lisboa 
aplicou uma espetacular goleada 
de 7x2 no Comercial de D. 
Elizeu. 

O jogo realizado no Estádio 
Cafeteirão valeu pelo Copão 
Maranhão do Sul. 

Otimista, o técnico Pelé, da 
Seleção da Cameleira está 

otimista quanto a classificação da 
equipe para a segunda fase da 
competição. 

O Galetti de Açailândia é a 
outra equipe do grupo, pois o 
Sena desistiu das disputas. 
Apenas duas equipes passam 
para a fase seguinte.Mais 
esportes na Página 1-12. 

Ensaio 

Senador alerta para 

risco de colapso 

Salário Família 
Valor 

R$ 120,00 

R$ 7,66 

IWiMMillil 

especiais 

AGII 

homenageia 

empresários 
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iSfma breve história 

de Imperatriz 

Secretário revela nuances de pesquisas da década de 40 
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Polícia desbarata quadrilha 

que roubava motocicletas 

Edmilson Sanches, secretário do Desenvolvimento Integrado 

O Jornal Capital publica 
ensaio do secretário municipal 
do Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches, sobre a 
história da cidade. 

Você sabiá que em 1948, 
Imperatriz tinha pouco mais de 
10 mil habitantes? 

Saiba também que há, 
exatos, 49 anos, a população de 
Carolina era o dobro da 
apresentada por Im|)eratriz. 

Também em 1948, o 
maranhão tinha apenas 69 
municípios. 

Mais nas Páginas 
1-2 e 1-8. 

O delegado Renê Almeida 
prendeu dois suspeitos de 
atuarem numa quadrilha que 
roubava bicicletás em Açailândia. 

■ Roupa nova 

"Danda e Mato Grosso" 
foram presos e apresentados a 
imprensa. 

Página 1-12 

Militares trabalham 

com novo uniforme 

üs militares do III Batalhão 
de Tolícia sediado em Imiieratriz 
estão trabalhando com uniforme 
novo. A cor cinza chumbo foi 
escolhida em uma pesquisa 

realizada em São Luís com a 
jiopulação local. 

A PM não quis a opinião da 
população do interior do Estado. 

Página 1-12 
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■ IMPERATRIZ 50 ANOS ATRÁS 

Gomo era Imperatriz há cinqüenta anos? 

por Edmilson Sanches 
Secretário da Sedin 

Contexto - Em 1948 um 
brasileiro, o cientista César 
Lattes, levava o nome do seu país 
mundo afora, por ter isolado uma 
nova partícula do átomo, o 
méson. No campo esportivo, o 
Brasil particii)ava das Olimpíadas 
de Londres e a seleção 
masculina de basquete trazia 

Criã0se.por 

decreto 

uma medalha de bronze. 
Publica-se o livro "Coronelismo, 
Enxada e Voto", de Vítor Nunes 
Leal, que até hoje tem o que ler 
mas dá mais o que falar. Inaugura- 
se o Museu de Arte Moderna 
de São Paulo. Chico Landi, no 
automobilismo, vence no 
circuito italiano de Bari. Cria-se, 
por decreto presidencial, o que 
viria ser, menos de um ano 
depois, a Escola Superior de 
Guerra. Nesse 1948 o mundo 

assistiu ao aparecimento da 
Cibernética, do transistor, dos 
discos long-playing de 33 
rotações, do antibiótico 
tetraciclina, do transplante de 
tecidos e, entre outros 
importantes eventos, o 
assassinato de Ghandi, na índia. 

O livro, os "doutores" - 
Nesse contexto nacional e 
mundial, o Departamento 
Estadual de Estatística (DEE) 
lança o livro Maranhão 194H, 
"para ampliar a divulgação de 
fatos econômicos do estado" e, 
ainda, "pôr em relevo, e em 
síntese, os principais aspectos 
físicos, demográficos, 
administrativos e sociais", além 
de "destacar informações sobre 
fontes de riquezas do Maranhão, 
em aproveitamento ou latentes, 
despertando iniciativas que 
contribuam para melhor 
promover seu engrandecimento 
econômico". () à época diretor do 
DEE cuidou logo de ressalvar 
que "os conceitos que não se 
baseiam em números de 
apurações estatísticas, assentam, 
por outro lado. nas informações 
colhidas em autores de renome 
firmado ha opinião pública", ü 
governador era Sebastião 
Archer, o senador, Vitorino 
Freire, e o Estado tinha, na sua 
estrutura administrativa, órgãos 
como a "Força Policial" 
(comandante: tenente-coronel 

Carlos Martins Moscoso), a 
"Chefatura de Polícia" (chefe: 
tenente Marcelo Ramos e Silva) 
e um "Serviço de Água, Esgotos, 

além de 

"destacar 

■y 

Luz, Tração e Prensa de 
Algodão", administrado pelo "Dr. 
Antônio Alexandre Bainia" (aliás, 
com raras exceções, entre elas 
o próprio governador, todos os 
demais nomes de secretários 
estaduais, diretores, insjjetores 
etc. levam, antes do nome, o"Dr." 
Hoje, em boa hora, e dando o 
valor e a tecnicidade devida, o 
novo Manual de Redação da 
Presidência da República ensina 
que "doutor" é título acadêmico, 
universitário, e não pronome de 
tratamento, ante o que 
recomenda expressamente a 
sua utilização, inclusive nas 
correspondências oficiais, 
apenas para as pessoas que, 
comprovada ou sabidamente, 
concluíram os estudos de 

FORTALEZA 

W 

/IP/IRECID/I 

1,23 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E ÊÚ/k ¥IJA 

doutorado e receberam referido 
título. Fora isso, nem médico, 
nem engenheiro, nem advogado 
nem nenhuma autoridade, por 
mais importantes que sejam. 
Sem o Ph. D., nada de doutor.) 

A Zona - O 
município de Imperatriz, nesse 
livro, não era lá essas coisas no 
contexto estadual. Imperatriz 
incluía-se na "Zona do 
Tocantins", uma das 12 em que 
se distribuía a área territorial do 
Estado. A Zona do Tocantins 
abrangia 33.491 quilômetros 
quadrados ou exatos 10% da 
área total do Maranhão (334.809 
quilômetros quadrados). Na 
"confluência dos rios Tocantins 
e Araguaia" ficava o ponto 
extremo oeste do Estado, 
longitude 480 50' 15". O 
ambiente geomór fico da região 
onde se inclui Imperatriz era 
assim descrito: "As zonas do 
Tocantins e do Alto Parnaíba 
abrangem as chapadas e 
planaltos do alto sertão, de 
revestimento florístico mais 
pobre, próprio dessas regiões 
onde a aroeira e o jatobá das 
catingas [grifo original! 
sucedem a mangabeira e o capim 
agreste dos campos cerrados 
!grifo original/". 

No capítulo da "situação 
econômica", o livro registra 
que o Estado tinha "um bilhão 
palmeiras, aproximadamente" 
Igrifo meu |. Também se registra 
que "o castanhciro-do- Pará, 
árvore social, vegetal 
característico da floresta 

oraaoscomoa 

apresentam condições adequadas 
I )ara a industrialização rad< mal das 
fibras do tucum. Nessa região, a 
estrutura do solo e as condições 
climáticas concorrem para a 
produção 'de fibras resistentes e 
sedosas, com caracteres 
tecnológicos têxteis superiores às 
fibras procedentes de outras 
zonas', na observação do Dr. 
Alfredo Bena". 

Imperatriz, nesse 

livro, não era lá 

essascoisasno 

contexto estadual 

equatorial, frutifica suas 
amêndoas oleaginosas nos 
municípios situados ao Sul do 
estado, no prolongamento do 
planalto amazônico, região do 
vale do Tocantins". Ao falar sobre 
a palmeira tucum (variedade 
identificada cientificamente como 
"astrocaryum vulgare Mart.'),o 
nome de Imiieratriz aparece pela 
1 irimeira na j xiblicaçãí) (página 3(); 
o livro tem 280). Diz o parágrafo 
de quatro linhas: "As imensas 
áreas do Estado, cobertas de 
tucum, aumentam 
incessantemente, por 
multiplicação espontânea, 
destacadamente nos municípios 
de Barreirinhas, Tutóia. S. 
Bernardo, Bacuri, Imperatriz, 
Carolina, Alto Parnaíba, Balsas e 
Grajaú". Quatro parágrafos 
de|K)is: "Os municípios de Alto 
Parnaíba, Balsas e 
principalmente Imperatriz, pela 
densidade de seus palmeirais, 

Madeira, diamante e 
petróleo - Vale destacar o 
interessante prognóstico 
transcrito no livro, feito por Eurico 
Macedo, engenheiro, na sua obra 
"O Maranhão e Suas Riquezas" 
(não há registro de data de 
publicação): "No dia que boas 
empresas de exploração de 
madeiras venham a se formar 
nesse futuroso Estado e que 
serrarias flutuantes possam ser 
adquiridas para o primeiro 
beneficiamento de tão preciosas 
essências, ixideremos estar certos 
de que o Maranhão se apresentara 
como o grande fornecedor de 
dormentes i wra as vias férreas d( i 
Brasil, tão faltas desse precioso 
material indisj xmsável à segurança 
e eficiência do seu tráfego e bem 
assim suprirá todas as indústrias 
de curtume do tanino necessário 
ao seu pleno desenvolvimento". () 
livro também registra que "outros 
produtos da indústria extrativa 
vegetal possui ainda o Maranhão, 
tais como o cumaru e a baunilha, 
n<) vale doGuruj )i e na região entre 
o Tocantins e o alio curso dos rios 
Mearim e Grajaú" Talando de 
minérios, mais adi. uih. Ldolado 
ainda, o Maranhão, de outras 
riquezas do reino mineral. 
s< ibressaindo os diamantes, no ri< > 
Tocantins". Citando tese do 
engenheiro S. Fróis Abreu, está 
no livro que "no vale doTocantins 
e do Araguaia, os afloramentos do 
escudo cristalino e dos xistos 
metamór Ocos da série de Minas 
marcam o limite ocidental da 
bacia" | sedimentar?; o texto não 
diz que ti] * > de bacia |. Transcreve- 
se também um trecho do livro 
"Fontes de Energia", do "Dr. Sousa 
Brito", onde suspeihbse que "os 

estradas Olímpio Fialho, entre as 
"principais quedas de água do 
sertão maranhense" na bacia 
fluvial tocantina estava a cascata 
Santo Antônio, no rio'Tocantins, 
no município de Imperatriz. Essa 
cascata linha uma altura de 28 
metros e uma descarga 
aproximada de oito mil metros 
cúbicos de água por segundo, 133 
vezes maior do que a descarga 
da cascata S. Romão, no rio 
Farinha, em Carolina, e da cascata 
do Morcego, no rio Mearim, em 
Grajaú, de sessenta metros 
apenas, com direito ao segundo 
lugar. Anota o engenheiro Fialho 
que "a cachoeira de Santo 
Antônio é formadapor um declive 
pedregoso, numa rampa de cerca 
de um quilômetro a 2,5%". 

Populações - Em 1948 o 
Maranhão tinha 57 municípios e, 
estimativamente, 1,437.185 
habitantes (1.235.169 segundo o 

schistos (xistos) betumjnbsos (...) 
no Manuel Alves'Grande 
(afluente do Tocantins), e na 
região de Balsas, ja têm sido 
encarados como indicações de 
horizontes iietrolíferos". 

Bacia e cascatas - 
Descrevendo a "Bacia do 
Tocanlins-Araguaia", tem-se uma 
superfície total de 1 milhão e 50 
mil quilômetros quadrados, dos 
quais 31 mil no Maranhão. O 
curso do rio Tocantins era de 
2.500 quilômetros. No quadro 
organizado pelo engenheiro de 

e 50 mil quilômetros quadrados, 
dos quais 31 mil no Maranhao. 
() curso do rio Tocantins era 'k 
2.500 quilômetros. No quat ,? 
organizado pelo engenheiro ,,é 
último censo, realizado em 
1940, quando o Brasil linha 
pouco mais de 41 milhões de 
habitantes). Nota de pé dc 
página retifica a área do listado, 
que passou de 334.809 
quilômetros quadrados para 
346.217 quilômetros quadrados, 
segundo "cálculo procedido 
recentemente pelo Conselho 
Nacional de Geografia". Em 
1948, considerado o último 
recenseamento (de 1940). 
ImiJeratriz tinha menos de dez 
mil habitantes; exatos 9.931, 
sendo 1.002 em domicílios 
urbanos, 176 nos subúrbios e 
8.153 na zona rural. Rara se ler 
uma idéia, nessa época Carolina 
tinha quase 20 mil habitantes: 
Caxias, mais de 77 mil; Grajaú. 
mais de 27 mil; Riachão, mais 
de 14 mil e São Luís, mais de 85 
mil. A estimativa da população 
total em 1948 não alterava tanto: 
Imperatriz ficava com 10.857 
habitantes, pouco mais que 
Porto Franco, com 10.386, mas 
com muito menos do que 
Carolina, com 22.895 

Continuação na Página 
1-8 
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Prefeito prestigia comemoração da Independência 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Tumulto 
e pancadaria 

O I Congresso da U ESMA 
(União Estadual dos 
Estudantes Secundaristas do 
Maranhão) realizado no último 
fim de semana, não chegou a 
alcançar o seu objetivo. 
Segundo uma nota divulgada 
pelo presidente da UMES 
(União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas) de 
imperatriz Celso Russo, o 
encontro foi tumultuado pelos 
representantes de São Luiz, 
que ainda promoveram um 
quebra-quebra. 

UESMA tem 
representati vi da de 

A afirmação é do 
esidente da UMES Celso 
usso, ao contestar a 
armação de Irineu Teles em 

matéria publicada pelo no 
Jornal Capital edição do dia06/ 
setembro. 

Celso Russo lembrou que 
durante o encontro estiveram 
presente estudantes de 
diversos municípios do Estado. 

Comemorações da 
Independência 

O dia 7 de setembro foi 
marcado por desfiles em todas 
as cidades da região Tocantina. 

Em João Lisboa depois de 
at realizado nos distritos, o 

•sfite aconteceu na sede do 
inunicípio, com a presença de 
todas as escolas das redes 
municipal e estadual de ensino. 

Marcha por 
Reforma Agrária 

Cerca de 1SO trabalhadores 
rurais sem deixaram ontem 
ImjKTatriz com destino a capital 
do Estado. 

Os sem terra devem 
chegar a são Luiz no dia 16 de 
outubro. Eles querem 
sensibilizar às autoridades 

para a necessidade de um 
plano de Reforma Agrária no 
Estado. 

Emprego, Justiça e Terra 
são as principais 
reivindicações da categoria 
que na partida antes da 
partida recebeu uma bênção 
especial do Bispo de 
Imperatriz, Dom Afonso 
Felipe Grégory. 

Novo sistema 
é aprovado 

Adaptado pela Secretaria 
de Saúde do município o novo 
sistema de atendimentos nos 
Centros e Postos de saúde já 
recebeu a aprovação da 
população. 

O novo Sistema permite 
que cada Posto ou Centro de 
saúde tenha um atendimento 
diversificado, cada um com 
cores e códigos 
diferenciados. 

A idéia, também já foi 
aprovada pelo prefeito Ildon 
Marques. 

/ Festival de 
Vídeo 

Já está sendo preparado 
para o dia 25 de outubro o 1 
Festival de Vídeo de 
Imperatriz, a ser realizado no 
Cine Timbira. 

Concorrerão cineastas e 
videoastas residentes na 
cidade há mais de 02 anos, 
com até 05 trabalhos nas 
categorias Campanha 
Publicitária; matéria 
Jornalística, Curto de Ficção 
e 1 minuto. 

Todos os participantes 
receberão certificados de 
participação. Aos escolhidos 
pelo júri, receberão o troféu 
"Muiraquitã" c a inscrição no 
Guarnicê de Cine-Vídeo em 
São Luiz. 

As inscrições para o I 
Festival de Vídeo devem ser 
feitas até o dia 30 de 
setembro na Fundação 
Cultural de Imperatriz. 

Lanchonete MC BRUISWS 

SUCOS, VlinMINflS, SflNDUICHCS, TIRA 

GOSTOS m GCRfil, SALGADOS. 

CCRVCJAS, RCFRIGCRANTCS, PORÇÕCS €TC. 

RV€NIDfi G€TL)ÜO VRRGRS, 1352 - 

CÍNTRO (€M FReNT6 RO BRRD6SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

O prefeito Ildon Marques, 
destacou a participação e o 
congraçamento de todos os 
presentes, no desfile do dia 7 de 
setembro. "O povo está reunido, 
homenageando a nossa Pátria e 
dando continuidade à luta pela 
indejxmdência" — disse. 

Para o prefeito Ildon 
Marques, a independência 
propriamente dita é uma luta 
constante. "Enquanto o homem 
viver, surgem novas 
necessidades. Então, se ele tem 
que lutar para atendê-las, é 
porque esta é mais uma luta que 
visa o alcance de mais uma 
independência". 

Ildon Marques deu destaque, 
porém, à maneira como as 
escolas, os guardas-mirins, os 
evangélicos, os militares e os 
idosos desfilaram. "A nossa 
comunidade já está sentindo que 
Imperatriz somos nós. Estamos 
tomando conta da nossa cidade, 
começando a gostar dela". 

Terminado o desfile oficial do 
dia da Independência, o 
secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, disse que os 
organizadores fazem um balanço 
positivo. "O povo de Imperatriz 
tem prestigiado, ao longo dos 
anos, o 7 de Setembro: é uma 
festa cívica, a festa da 
nacionalidade" — afirmou. 

Noleto frisou que o desfile, 
além de participativo, foi um dos 
mais bonitos dos últimos anos. 
"Muito participativo, com 
escolas municipais, estaduais e 
particulares, além das forças 
militares da nossa cidade, como 
o Exército, a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros" 

O secretário deu destaque à 
Banda Marcial da Escola Amaral 
Raposo que, na madrugada do 
domingo, foi depredada por 
vândalos. Alguns dos bombos e 
tambores foram cortados por 
pessoas que, segundo ele, 
queriam prejudicar o desfile da 
escola estadual. 

"Mas, em poucas horas, 
esses rapazes e moças e a 
direção da escola recuperaram 
toda a banda e desfilaram com 
muito garbo, elogiado por todo 
o mundo". O prefeito Ildon 
Marques rendeu homenagem 
especial à Banda Marcial do 
Amaral Raj)oso, muito aplaudida. 

Algumas das mensagens das 
escolas também foram anotadas 
jkJo secretário da Educação, que 
as destacou: "Há uma 
consciência de que, hoje, 
vivemos um novo tempo em 
Imperatriz. E o governo Ildon 
Marques traz essa esperança 
nova para o povo desta cidade". 

O vice-prefeito Luiz Carlos 
Noleto também se mostrou 
contente, principalmente com a 
quantidade de pessoas que 
prestigiaram o desfile. Para ele, 
isso quer dizer amor à Pátria, 
está vivo no coração de todos os 
brasileiros, em em particular, à 
cidade de Imperatriz. 

"Você viu, na avenida, a 
presença de gente de todas as 
idades: crianças, jovens e adultos. 
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Os Guardas e Aprendizes-mirins desfilaram, acompanhados pela secretária Sofia Oliveira 
E desfilando: idosos, deficientes 
físicos, enfim, todas as pessoas 
demonstrando o amor ao País e, 
também, o amor à cidade de 
Imperatriz, vivo no coração de 
todos nós". 

O vice-prefeito Iauz Carlos 
Noleto acredita que as faixas, do 
tipo "Imperatriz somos nós", 
traduzem a consciência de que 
é preciso a sociedade participar 
na tomada das decisões, para 
construir um novo Município, 
um novo Estado e um novo País, 
fortes e mais justos. 

O desfile foi visto por 
milhares de pessoas. A maior 
concentração foi em frente ao 
Palanque Oficial, na praça Brasil, 
onde estavam as autoridades 
municipais, e de onde era feita a 
apresentação das 29 entidades 
que desfilaram. A programação 
oficial leve início às 7h30, depois 
da revista às tropas, e teve 
duração de três horas. 

O imperatrizen.se que lotou 
a avenida Getúlio Vargas, não 
arredou o pé enquanto o desfile 
não terminou. Mesmo 
ameaçando chover todos 
ficaram ali até o último pelotão ( 
Integrantes do Movimento Sem- 
terra) passar. Eles aplaudiam, 
vibravam e tinha até que quem 
torcesse para determinada 

A população de uma maneira 
geral achou que as escolas se 
preocuparam em desfilar não só 
o passado, mas que também 
tiveram a preocupação em 
mostrar a realidade do País, da 
cidade, e principalmente as 
inquietações de cada brasileiro. 
Como exemplo citaram as 
escolas que mostraram em seu 
desfile a preocupação com a 
natureza, chamando a atenção 
para a ecologia; com a saúde, 
homenageando os enfermeiros 
e médicos e ainda com a 
segurança, onde os meninos se 
vestiram com a farda dó 
Exército, Marinha e também da 
Polícia Civil. 

"Eu estou achando muito 
bonito, o que o prefeito formou 
esse ano. Cada escola que desfila 
é mais bonita do que a anterior. 
Então, eu dou prestígio para o 
prefeito. Outros fizeram sempre 
alguma coisa, mas nada igual a 
essa festa, que comemora uma 
data muito importante para todos 
nós, brasileiros. Espero que 
Deus dê muita força para o 
prefeito, para que ele aumente 
mais os passos que deve dar" — 
manifestou o cidadão Manoel 
Carneiro, que é evangélico, e 
reside na rua Afonso Pena nQ 14, 
na vila Independente. 

patriotismo, em nosso 
Município. Mas, aqueles que 
estão participando estão muito 
bem organizados, bonitos e 
recebem daqui o nosso aplauso 
e o incentivo para que, no 
próximo ano, mais escolas 
participem. O público é 
exemplar, verificado ao longo de 
toda a avenida. E um desfile que 
realmente vai deixar saudade" - 
- disse, durante o desfile, o 
secretário dos Esportes e do 
Lazer, Valdeci Ferreira, que 
colaborou na organização da 
festa cívica. 

"O desfile está muito bom, 
com a boa apresentação das 
entidades. Também, com o 
tempo ajudando, e pelo 
comparecimento do povo, 
prestigiando o dia da Pátria, o 
saldo é bem positivo. Acho que 
essa data é motivo de satisfação 
para todos nós. Para mim, para 
todos os integrantes do batalhão 
e para todos nós, cidadãos 
brasileiros, ela tem o mesmo 
significado. Afinal, buscamos 
uma independência em todos os 
cantos do nosso Brasil. E 
esi)eramos que a gente vá, dia-a- 
dia, aprimorando a nossa 
democracia e buscando os 
nossos anseios de realizar os 
nossos sonhos para que 
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29 entidades desfiaram para centenas depessossas que compareceram para prestigiar o evento 

escola fazer o melhor desfile. 
Para algumas pessoas o 

desfile deste ano foi o mais 
bonito até hoje. Segundo o 
público presente, foi diferente. 
As pessoas se referiam 
principalmente aos motes 
escolhidos pelas escolas este 
ano. 

"É uma avaliação muito 
otimista, muito positiva, no que 
se refere à organização das 
escolas. E uma pena, porque 
nem todas estão presentes, 
principalmente algumas 
daquelas que têm maior 
quantidade de alunos. Devemos 
reativar o nosso espírito de 

tenhamos dias fraternos para 
todos os nossos irmãos 
brasileiros" — disse o tenente- 
coronel Diógenes Dantas Filho, 
comandante do 50° Batalhão de 
Infantaria de Selva, sediado em 
Imperatriz, e que também 
colaborou na organização do 
evento. —, 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo. uma conquista social muito importante nas relações entre empreeados e emoreradore. 

resente no Imposto,de Renda. O nosso Departamento de Vendas p^tá à d;c™c:r-õ^   p ^ . es- da. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. H 
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Assentamento 

Fazenda Tacira I e II 
distante de Imperatriz 31 
quilômetros na Vila 
Conceição, é um exemplo 
para todo Brasil de que 
quando se quer realizar 
algum projeto é possível. 
Com recursos oriundos do 
INCRA, está em fase final de 
acabamento 118 casas 
residências, escola e posto de 
saúde, além de poço 

artesiano , energia e estrada 
vicinal, tudo isso numa área de 
5.024 hectares. Este projeto de 
assentamento está sendo 
possível num esforço 
concentrado de toda a 
população da comunidade e a 
participação de alguns líderes 
como o Vereador Waldinar 
Barros, Darlindo Pereira Pres. 
Associação dos Moradores, 
Luiz Vaz Rego Pres. Sind. Trab. 
Rurais e Sra. Maria Quirubina 
Pres. das Mulheres 
Trabalhadoras no Campo. Toda 
essa conquista deve-se a 10 anos 
de luta e muito trabalho. 

Celmar 

Segundo o Relatório Anual 
da Celmar - Celulose do 
Maranhão S. A versão 96, foram 
investidos na Região 11$ 32,4 
milhões, com esse montante foi 
feita a aquisição de 31 mil 
hectares de terra e instalação 
para produção de 10 milhões de 
mudas jwr ano. A população da 
Região Tocantina na sua 
maioria, está torcendo por este 
grande empreendimento que 
está sendo realizado e que em 
breve vai gerar inúmeros 

empregos diretos e indiretos. A 
Celmar tem a frente Dr. Fábio 
Lúcio Medeiros Dir. 
Superintendente, Dr. Tito 
Sérgio Moraes Dir. Florestal. 
Contando com o trabalho dos 
colegas Félix Alberto e Roberta 
do Carmo no setor de imprensa 
e relações 'públicas, as fotos do 
Anuário feitas pelo competente 
fotógrafo Brauny Meireles, uma 
obra de arte. 

Audiência Pública 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz tem realizado 
inúmeras sessões de audiência 
pública. Segundo o Presidente 
Vereador Walmir Izidio o poder 
Legislativo Municipal tem 
aberto as sua portas para as 
entidades discutirem juntamente 
com os Vereadores os 
problemas da cidade. Na última 
quinta feira foi a vez dos 
Profissionais da Imprensa, 
usaram da palavra em nome da 
classe: Daniel Souza Pres. do 
Sindicato, Clelio Silveira Pres. da 
Airt, Josué Moura, Willon Alves, 
Elson Araújo, (iil Santos, Celim 
Galhàes e Claudir Porcino, Pela 
Câmara usaram a tribuna os 

Vereadores Joel G)sta, Simplicio 
Zuza, Ademar Freitas, Otair 
Moreira, Raimundo Trajano, 
Mary di Pinho, André Paulino , 
Waldinar Barros e Arnaldo 
Alencar. A Sessão foi proveitosa 
para ambas as partes. Valeu... 

Sábado Cidadão 

Hoje acontece mais um 
Sábado Cidadão, desta feita será 
realizado na Lagoa Verde, 
quando na oportunidade 
centenas de moradores serão 
atendidos pelo esquemào, a 
exemplo dos anteriores toda a 
estrutura estará a disposição 
dos moradores da Lagoa e 
Região. Presença confirmada 
do Prefeito lldon Marques e 
todo o seu secretariado, na 
oportunidade o Prefeito 
entregará a cidade as obras que 
foram realizadas através do 
projeto Cidade Limpa. É 
sempre uma novidade a 
presença de alguns Vereadores 
tanto da chamada situação com 
da «ixísição, é sempre bom para 
a comunidade ver um 
parlamentar por perto, isso 
significa que as bases não estão 
sendo esquecidas. 

Sálvio Dino prefeito de João Lisboa bem que poderia 
assumir a Liga Imperatrizense de Futebol, motivo: o 
mandatário da cidade vizinha é ligado e manja e muito de 
esportes. 

Arimatéia Júnior um dos grandes comunicadores da 
América latina retorna ao batente nesta segunda feira, após | 
merecidas ferias ao longo de três anos de serviço, a maior 
audiência do Rádio (Nativa FM) volta em grande estilo com 
vinhetas produzidas em São Paulo . Arimatéia assume 
novamente o comando também na TV Nativa. 

Vereador Otair Moreira representante da classe na 
Câmara Municijwil esteve aniversariando no dia 7 passado, 
ontem dia 8 quem esteve no berço foi o Vereador Carimbos 
Amorim, aos Edis votos de muito sucesso, saúde e felicidade. 

Jantar que será oferecido a Imprensa patrocinado, pelo 
Vereador André Paulino acontece na próxima quinta feira a 
parlÉ das 18h00 na Cabana do Sol, Guto seu Assessor está 
na organização. 

Amanhã é 1 )ia dos Pais. é dia de ficar em casa curtindo os 
filhos ou leva-los a um balneário .tuna forma de presentear 
um Pai v dar carinho e principalmente compreensão. 

Posto N. S. do Perjx tuo Socorro do amigo João Martins, 
na BR 010 (em frente a Cemar) onde álcool ê álcool, óleo é 
óleo, gasolina e gasolinae um litroê um litro. É verdade  

Empresários recebem 

homenagem 

Cinco empresários 
dos setores da indústria e 
comércio foram 
homenageados com o 
Certificado de Empresário 
do Mês, na última sexta- 
feira (05), pela Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII). A 
solenidade de entrega dos 
diplomas aconteceu no 
auditório da ACII, às 20b 
e contou com a presença 
de dezenas de 
empresários, do prefeito 
lldon Marques, 
secretários municipais e 
de vereadores. 

A homenagem foi em 
função da realização da 
terceira etapa da 
Campanha Empresário do 
Ano, lançada pela ACII 
com o objetivo de 
valorizar e incentivar a 
classe empresarial de 
Imperatriz. 

A campanha consiste 
na escolha a cada três 
meses, de dois 
empresários dos ramos da 

indústria e do comércio, que 
mais se destacaram no seu 
ramo de atividade durante o 
período. 

Ao falar sobre a 
campanha, Vilson Estácio 
Maia (presidente da ACII) 
disse acreditar no potencial 
da classe empresarial local. 
"Fazemos o que acreditamos 
e acreditamos em 
Imperatriz", afirmou Maia. 

Nesta terceira etapa 
foram homenageados os 
empresários Ademar 
Mariano (Consultoria 
Imobiliária), Ademar Luís 
Gbiggi (Comercial 
Industrial Tocantins Ltda.), 
Amazílio Correia Jr. (Disbil/ 
Grupo Jr.), João Ernesto 
Feustein (Pantera 
Máquinas) e Hildo Eugênio 
Coslanaro (Laminadora 
Paraná). 

A próxima e última etapa 
da campanha está prevista 
para o mês de novembro e a 
final acontecerá cm 
dezembro com a escolha do 
Empresário do Ano. 

Prefeito parabeniza 
homenageados 

O prefeito lldon 
Marques, que fez parte da 
mesa, parabenizou os 
homenageados da noite e 
proferiu palavras de 
incentivo aos demais 
empresários, no sentido 
de continuarem lutando 
pelo progresso de 
Imperatriz. 

"Nós temos que lutar 
por uma cidade melhor. 
Vamos fazer uma 
Imperatriz diferente, aqui 
ainda ê u m a c i d a d e d e 
perspectivas", disse lldon 
ao citar algumas riquezas 
locais e regionais como o 
aço. grãos e a piscicultura. 
O prefeito aproveitou a 
presença dos empresários 
para solicitar apoio ao 
Projeto Alfa. desenvolvido 
pela Secretaria do 
D e s e n v o 1 v i m e n t o 
tVmunitário e Trabalho 
(Sedesel), voltado para a 
assistência ao menor 
carmte. 

X 
Curto e Grosso 

Ontem, Josafá Ramalho fez as ondas curtas. Que susto eu tomei. 

Ainda bem que esqueceram de colocar o crédito. 

Mas, a exceção da terceira "curta", e de uma ironia descabida na 5- ... 

... o resto está mais do que certo. Que gritem os excluídos. 

O que Josafá não sabia ê que pernambucano ê gato escaldado. 

Mirem-se no exemplo de Padre Miracapilo. Quem se lembra? 

Parabéns à Durcila da Ascom. Pela assistência de ontem ao JC. 

Pois cavalo dado, também se olha os dentes. Pelo menos, por aqui. 

Carlos Albuquerque, o desconhecido ministro de PUC, levou um pito do chefe. 

Pela primeira vez, numa entrevista, o ministro falou sério sobre saúde. 

Já é o primeiro passo. Primeiro começa falando, depois, aluando. 

Eu vou de banda, de banda. Magníficos, Magníficos. 

A Intervenção no PMDB de Imperatriz está chegando. Aguardem. 

O delegado Remi Ribeiro vai enquadrar os eadeirudos da sigla. 

Tudo como manda o juiz João Alberto: nos rigores da lei. 

Quando e que vai ehover de verdade ein Imperatriz? 

Enquanto isso. as queimadas deixam nuvens nos céus. 

Aquele abraço para Aurino Brito, o repórter da cidade. 
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A imprensa nacional não 
deu destaque, mas o Grito dos 
Excluídos, realizado 
simultaneamente nas 
principais cidades brasileiras 
levou milhares de pessoas às 
ruas num protesto contra o 
desemprego, impunidade, 
corrupção dentre outras 
coisas. 

Em Imperatriz o Grito 
levou às ruas cerca de duas mil 
pessoas que se concentraram 
na igreja na comunidade de 
Santo Antonio no bairro de 
Nova Imperatriz a partir das 
duas horas da tarde. Um ato 
público, marcou o início da 
programação. Na 
oportunidade fizeram uso da 
palavra diversos 

ruas de Impe 

O ato realizado nas principais cidades brasileiras foi um protesto contra o governo FHC 

IRM 

representantes de 
movimentos e pastorais, assim 
como lideranças esquerdistas 
como Jomar Fernandes 
presidente do diretório 
municipal do Partido dos 
Trabalhadores; José Nilson do 
movimento sindical dos 
bancários e Gilvânia Ferreira 
da direção do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra. 

As cinco da tarde, os 
manifestantes iniciaram uma 
caminhada com destino a 
igreja de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. Enquanto 
percorriam as principais ruas 
do bairro, a multidão entoava 
cantos de luta, e empunhavam 
cartões vermelhos, pedindo a 

dos maus expulsão 
governantes. 

Já na igreja, os 
manifestantes que se já era em 
número bem maior, 
participaram da celebração de 
uma missa presidida pelo 
bispo de Imperatriz Dom 
Afonso Felipe Grégory, ele 
iniciou a celebração falando da 
necessidade de se gritar por 
liberdade "Ainda existe muito 
caminho a ser percorrido para 
que se alcance a Pátria criada 
por Deus para todos os seus 
filhos". Disse Dom Afonso. 

A missa teve a participação 
de comunidades que 
participaram em momentos 
como o oferto rio, ato 
penitencial. 
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Multidão durante Grito dos Excluídos 

Movimento teve apoio da igrej a 

O Grito dos Excluídos foi idealizado e apoiado pela CNBB e pastorais sociais 
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Dom Afonso, apoio ao Grito 

O Grito dos Excluídos, 
surgiu em 1995, através das 
pastorais sociais e da CNBB- 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. Naquele ano, 
o ato foi realizado em cerca de 
180 cidades, sob o lema do "A 
vida em primeiro lugar". 

A partir de 1996, esse 
projeto foi assumido 
oficialmente pela igreja Católica, 
através da Assembléia da CNBB 
por meio do Projeto Rumo ao 
Novo Milênio. Em 1996, ele se 
inspirou na Campanha da 
fraternidade e adotou como 
tema " Trabalho e terra para 
viver". 

Para a igreja Católica, a 
realização do Grito se faz 
necessário, por diversas razões 
que estavam descritas em um 

folder entregue durante o ato 
sendo elas: Porque a justiça não 
é igual para todos; Por que não 
se respeita os direitos dos 
presos e das presas; Por que 
não há recurso público para 
segurança, Saúde, educação e 
moradia; Porque não se faz 
Reforma Agrária com uma 
política para agricultura familiar; 
Por que milhares de 
trabalhadores são obrigados a 
deixar suas terras, sua cidade, 
sua família em busca de 
trabalho e melhoria devida; Por 
que os meios de comunicação 
pertencem aos poderosos; Por 
que o governo não demarca as 
terras indígenas; Por que o 
modelo econômico gera 
desemprego em massa; Por que 
não há uma política agrícola 

industrial; Por que a fome 
continua presente no dia-a-dia 
dos brasileiros; Porque 
aumenta a violência a cada dia; 
Por que cresce a cultura da 
indiferença e da falta de 
solidariedade; Por que se 
destrói a natureza em nome do 
progresso. 

Dentre as reivindicações do 
Grito dos Excluídos estão a de 
que os pobres tenham acesso à 
justiça; Que se respeitem os 
Direitos Humanos, em especial 
dos presos e das presas; Que 
termine a impunidade; Que haja 
controle social do Poder 
Judiciário; Que haja políticas, 
sociais claras e com recursos 
suficientes; Que não se pague a 
dívida externa com juros que 
prejudiquem o povo. ^ ^ 1   "O---  l » - jvcwivjwwx. w J/W V W. 

Alcântra prevê colapso urbano se governo não agir 

| ') senador Lúcio Alcântara 
' SDB-CE) cobrou do 

presidente da República e de 
sua e equipe econômica uma 
política global de habitação 
para o país. Para o senador , a 
extinção do Banco Nacional 
de Habitação e a falta de 
investimento na área levaram 
o sistema a um "verdadeiro 
caos". 

Sem política habitacional, 
as médias e grandes cidades 
brasileiras estarão 
brevemente em colapso. Se o 
governo federal e o 
Congresso Nacional não 
assumirem uma posição de 
firmeza no sentido da 
regulamentação do capítulo 
constitucional da reforma 
urbana, o solo das cidades 
continuará alvo fácil da 
especulação e os que 
precisam realmente de um 
teto permanecerão ao relento 
- afirmou. 

Na opinião de Lúcio 
Alcântara, o governo 
brasileiro desenvolve uma 
política habitacional baseada 
em programas vagos e 
desarticulados, que, 

acentuou, quase sempre 
terminam em fracasso. 

Ele disse que a 
modalidade da carta de 
crédito, implantada 
recentemente pelo governo, 
não conseguiu modificar 
coisa alguma. "Em verdade, é 
mais um fracasso que se junta 
a muitos outros e já nasceu 
caracterizado pela burocracia 
e pela morosidade", salientou. 

Conforme o senador, na 
Conferência Mundial Habitat 
II. o governo brasileiro 
prometeu investir 22 bilhões 
de reais no programa Plano de 
Ação Habitacional, que tem 
por objetivo atender 1,3 
milhão de família pobres. Mas 
segundo Lúcio Alcântara, 
esses recursos "repousam no 
terreno da incerteza". 

Apenas 7,3% virão de 
dotações orçamentárias, 
enquanto mais de 50% 
dependerão de fontes que o 
governo federal não tem 
condições de garantir, como, 
por exemplo, poupança 
privada ou recursos de 
contrapartidas de tomadores 
de empréstimos - disse. 

o 
do 

Para o senador, outro dado 
preocupante aparece no 
último levantamento realizado 
nas contas do Fundo de 
Compensação das Variações 
Salariais (FCVS), o qual 
revelou um rombo de R$ 68,3 
bilhões. Esse fundo absorvia 
os saldos devedores dos 
contratos dá aquisição da casa 
própria feito no antigo 
Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH). 

- O Tesouro Nacional terá 
de cobrir esse déficit até 
ano 2005 e a dimensão 
buraco negro do FCVS 
eqüivale a mais de 70% da 
arrecadação anual do 
governo com impostos e 
contribuições federais- 
concluiu o senador. 

Lúcio Alcântara, defende 
uma ação mais enégica por 
parte do governo para 
resolver o décili habitacional 
do país, ele lembra que no 
Brasil a burocracia existente 
em programas criados para o 
setor, dificultam o acesso das 
pessoas a esses benefícios. 

O senador chama atenção 
para o falo de que 

A: 

Lúcio 
no 

Á 
ü 

Pll 

Alcântara, 
terreno 

recursos 
da 

os 

programas da Caixa 
Econômica, fazem dos 
mutuários, "eternos 
devedores", num plano que 
reajusta as prestações da 
casa própria, em taxas muito 

repousam 
incerteza 

além das cobradas no 
mercado, de forma que ao 
firmar contrato na compra de 
uma casa, o mutuário "passa 
a assumir um compromisso 
de risco". 

WWW. 

jupiter. 

com.br/ 

tucanus. 

Mantenha- 

se bem 

informado 

/J [A 
Y ios iPITA l Santa Maria 
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Di- 

o pioneiro da saúde imperatrizense 
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Sinfra vence a I Copa 

da Independência 

Para os organizadores, o objetivo maior do torneio foi 

atingido 
A Secretaria Municipal da 

Infraestrutura (Sinfra) foi a 
grande vencedora da I Copa da 
Independência, organizada pela 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei) em 
comemoração à Semana da 
Pátria. 

O torneio, entre o 
funcionalismo público 
municipal, foi realizado durante 
os dias 04, OS e 06 últimos, no 
Ginásio de Esportes 
Eiqueninho. 

A equipe da Secretaria de 
Saúde (Semus) levou o 
segundo lugar da competição. 
Na partida final, realizada no 
último sábado (06), a Sinfra 
venceu a Semus por um placar 
de 10 x 1. 

A disputa pelo terceiro e 
quarto lugares foi entre a 
Secretaria do Desenvolvimento 
Rural (Serur) e Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedesct). A 

últ ima venceu a adversária por 
1 x 0. Esta partida, também, 
aconteceu no sábado (06). 

Valdeci Ferreira, secretário 
da Sedei, disse que o objetivo 
do torneio foi atingido, que foi 
"buscar um momento de 
confraternização e união entre 
os servidores do Município". 

O secretário falou, ainda, da 
importância de eventos como 

Jogos do dia 04/09 

este para promover a interação 
entre as secretarias municipais. 
"O que nós da Sedei 
desejamos, por uma 
recomendação do prefeito 
Ildon Marques, é a valorização 
do ser humano acima de tudo, 
fazendo com que os servidores 
do municípios sintam-se cada 
vez mais dignificados", 
completou Ferreira. 

Infraestrutura 7 x 1 Administração 

Fazenda 2x3 Saúde 

Administração 1x11 Desenvolvimento 
Rural 

Saúde 5x2 
Desenvolvimento 
Comunitário 

Infraestrutura 4x2 
Desenvolvimento 

Rural 

Fazenda 6 x 6 
Desenvolvimento 
Comunitário 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTRÉIA, 

A RARTIR DAS OBHOO 

Domingo 

Alegre 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 

(Eleíto jStlhetnt 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 
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Ficou lacn aizer; ennm sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone1 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

,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 I lhAS na Rádio Capital-AM 

ARRESEMTAÇAO; FRANCISCO DO VALE 
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■ Dia da Imprensa 

Comunicadores serão a "notícia" 

Desta vez, a comunidade é quem vai falar aos jornalistas como recebem suas mensagens e o que pensam sobre o 

papel do jornalista na sociedade 

Apesar de comemorado 
i [nacionalmente no dia 10 de 
1 setembro, o 1 )ia da Imprensa, 

em Imperatriz, vai ser 
festejado no dia 11, quinta- 
feira. com uma edição 
especial do projeto A 
imprensa em tela, numa 
parceria da Prefeitura 
Municipal com a Academia 
Imperatrizense de Letras 
(A1L). O Dia da Imprensa — 
10 de setembro— é uma 

alusão à data de circulação do 
primeiro jornal impresso no 
País, o Gazeta do Rio de Janeiro, 

Os debates que acontecerão 
no auditório da AIL, a partir das 
18h, terão o objetivo favorecer 
oportunidades de 
relacionamento entre 
profissionais da imprensa e os 
demais setores da comunidade 
imperatrizense e propiciar 
condições de disseminação de 
informações, exposição e 

debate de idéias e reflexão de 
conteúdos apresentados. 

A sessão especial do projeto 
A imprensa em tela deseja 
contar com a participação de 
pessoas convidadas e ou 
esperadas. São representantes 
dos diversos segmentos da 
sociedade local que, na 
oportunidade, vão falar de 
como vêem a cobertura da 
imprensa escrita, falada e 
televisionada, a cerca dos 

segmentos que eles estiverem 
representando. 

Representantes de setores 
como empresariado local, 
Judiciário, Educação, Cultura, 
Política, Medicina, Polícia, 
Esporte, Ecologia e da 
comunidade em geral serão 
esperados no auditório da AIL. 

I laverá também exibição de 
filmes ligados a temas urbanos, 
mostrando a realidade das 
grandes cidades. 

Segundo o secretário do 
Desenvolvimento Integrado e 
membro do Conselho 
Deliberativo da Fundação 
Cultural de Imperatriz, 
Edmilson Sanches, a grande 
diferença deste encontro para 
os que eram realizados 
anteriormente, onde nas 
diversas discussões sobre a 
imprensa, os jornalistas 
falavam de jornalismo para 
jornalistas, será a inversão dos 

papéis, ou seja, as pessoas da 
comunidade irão falar para 
os jornalistas e para outras 
pessoas também da 
comunidade, sobre o papel 
do jornalista e da cobertura 
que ele faz das diversas 
atividades, nos mais diversos 
setores." Esta será a grande 
diferença, pois a 
comunidade irá falar, e os 
jornalistas irào ouvir" explica 
Sanches. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

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

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

*1 

Leão 

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

Libra 

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

Sagitário 

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

Touro Câncer 

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

Virgem 
m. 

Escorpião Capricórnio 

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

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

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

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

Aquário 
✓WN 

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

^"q Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafil Vídeo Music 
15:00 Programa PI 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

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

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

7 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Pdiana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 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 lô Soares Onze e Meia 
01; 15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

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

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

Cana 
21 

TV 

Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e 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 Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

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

em Expressão 

Da redação 

m. 

' 

O Secretário de Saúde Dalvadísio 

Santos e sua bela esposa Gleide 

::; 
i 

iii 

A vice-pref eita do Itinga ladeada 

pela colunista Soraya e o industrial 

João Pereira (Grupo Cikel) 

O charmoso Zildo Almeida em pose 

especial para esta coluna 

i 

t 

Toda elegância das socialaytes Lucy Silveira, 

Fátima Sobreira, Rita Silveira e Glicia 

O charme do paulistano Cláudio 

Alpheu na capital da Bahia 

PASSA&EM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba 

Cursos: 

Medlcina/Odontologia/Farmácia & Bioquímica/Direito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo U Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

Univalle 

Boi i vi a no Maranhão 

098-738-1086 
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Social 

Linda Veloso 

da 'TKavtáã 

y\]cT ul+itno jiAo ((^3)/ o secre+ório <.l< \ 

yXtjostiiAl\o yVolo+o o ossosso^es, rtxin clt x socle clcx 

xritA/ o sorrelcxcio do (r sExclo cie C \oveiALxo, 30c^0 

7^X1 L>erfo/ pcxCcx ivin cca!e clex incxnUíT. JjaciO ^Xlberto 

i4eprescMAlotx tíAn\l>é»n o seeiAeE'xrio ele Êsfexelo elo 

tzT-c11xcexçèxOy C urxs+êxo X^ielcex/ cfixe |e>i ec~>n\'ielcxcloy uacas iacao 

pode eoiiApcxreeer. 

da 'TKanáã 11 

/X(\ e>( >oiAii xnic I< xc li', 30< yXIl.a* rio foloi x st^Erc' 1 xiAifiecxçêxo 

c io e . x^ll Xc) l AOS 11 Al xl M< IpIOS c' c | l Vc' C> c Xl Ac> c Ic' Sc' Lc X O ^Xl AO 

c L X C^c ll XOcXcyc XO. E loiey o see re+e'xiAio ve ^Jmpe rex+ri^ oomao 

umacx eiclexcle cli|erei-xfe e prestexclorex ele servidos. 

SwftieàániM da /tua 

A)o úliiinc x sex+eA-feirex (03)y ic xiiaL>c/,iia cxeoiAieeeix iao 

íAssor iexcõo C oinereic xl c* ^Eac lusiric il cie ^Enpercxii1!^ 

\C JO)/ ex e lA+reejex dos diplomexs dos cMiApresexrios elos 

meses de (uíaIao^ jull\o e exposto. 7X soleiAidcTele eoniou 

com ex preseiAça do pre-feiio de vdnApertxiri^y J7le|o»A 

yXAorcjt xes. 

Swpncàdncaa da /iaa 11 

C oiiApuserexm ex mesex: o presiderxfe elex yXCvdJA/ \\Msoia 

M cxicx, o pre[ei+o CLIcaia yXAc xrcjues c^s lAomeKoc^eexelosy 

p)cAexo T~ensieiiA (PoiT+e rc x yWc xc j t xii Ac xs)/ Al leme a r yXAexriexiAo 

(C oiAsixlioricA cdnAobiliexricx)/ Acl eme xr Lixís C \l\icjeji 

(C orne rc ie xl ^udusiric x IT occaiaííias)/ LIiIdo CSos+eiAcxro 

(Le x 1)a 11 Ac xelorex "Pc xrexiAcd e Ahaca^íIío C oiAreiex 3lliAÍor 

1 (7 ^isl »il / C xrt xpc"» } r.) 

L\m close elo preceito Cuidou xiAe]ixes IcacfecAclo pelos 

empresexrios cie iaossca cielcAele 

^nufio- IfíaUci 

* 
Oi ice"x yXAcxiex é pelo 3° cxrxo cousecufivo CdexinpeÕ de 

u MAelcxs rxo yXAexre xrxl\cxo elos relóe^ios XecUiAos. yA|}r»rACx»n 

ejue iexl sucesso se deve ao |cxfo de venderem pelo 

menor preço da cidade e fer sempre os úllimos 

lançanAenfos e exssisiencia puali|icaela. 

da pagode 

y\]ão perecem no próximo dia 19 a "yXloiie do T^agode"/ 

animexçao elo óXrupo (Souro e (Z-orela/ na iiAais nova 

cexse;x noturna L lappy Llour (ao lado do 3° Avenida)/ 

uma promoção ele JLinela Vel oso e 3ussara (derg ue i ra. 

yXAell\ores in|ormeAções pelo 791-6372 

Ml- 

-■^ÊKKÊÊÊÊ^r-y, Í:3 í 
íiiSi 

siíí 

s. 

* 

o empresaria \\Mson yVAaia/ Linda \L?7oso e a 

governadora Roseana L>arney na ultima visita a 

nossa cidade 

m S»S3 .... 
a ;-v: 

:ü »2i 
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L\m close especial cios ^ornAandos da turma de Idireito 

da UFMA c|uando encontravahA-se na LT-koperia 

People aconApanKexelos ele^ pro|essor Agenor 

Ilourado. (donjira 

'fertife 

Clínica ífc Cjinccoíoqia c Oèstctricia 

Rua Paraílja. 708 - Cenlro - IVklax - 72:]-238{) / 722-3795 

Dá . Anu lio M.iitju. í, Dá '. CTi^íina LVlia Di. ÍAalJw Silva Dá. Marcelo Feiío>. 
t KM-M\, 3050 CRM-.VLV. 2236 CRM MA. 2123 CRM MA. 291 i 

VENHA A CAPFU VEÍCULOS 
CON11ECER TODA A UN HA R)KD 97, 

* PREÇOS PR O M ü Cí 0 N AIS 

• PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS* 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 
g FáiiuN (098) 722-2122 Fi<.v: (098) 7;7-2fe66 
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Francisco do Valle 

Inauguração 
Foi com muita festa 

que o empresário 
Francisco Almeira das 
Lojas Brasil deu o 
pontapé inicial em seu 
e m p r e e n d i m e n t o . 
Centenas de clientes e 
amigos do empresário 
estiveram presente na 
inauguração dando votos 
de boa vinda à empresa. 
Parabéns.a 

Balneário 
late Clube 

No último domingo 
tivemos a inauguração do 
campo soçite do 
Balneário Iate Clube. 

Um torneio triangular 
que contou com a 
participação da equipe do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação movimento 
o domingo às margens do 
Rio Tocantins. 

Ainda este mês deverá 
ser divulgada a 
programação esportiva 
do clube. A bola vai rolar 
pra valer... 

Marcha 
Cerca de duzentos de 

trabalhadores Sem Terra, 
deixaram a cidade de 
Imperatriz com destino a 
capital do estado. O 
movimento visa alertar 
ao governo do estado e 
autoridades políticas de 
lodo País com relação a 
Reforma Agraria. 

Futebol 
Copão 

O Copão Maranhão do 
Sul teve mais uma rodada 
cheia de gols. O que não 
aconteceu nos primeiros 

jogos está acontecendo 
nesta fase do Campeonato. A 
Seleçeão de João Lisboa que 
foi comandada pela dupla 
Duílio e Pele goleou 
impiedosyimenle o 
Comercial Futebol Clube de 
Dom Flizeu pelo placar de 7 
a 2. 

Alerta 
Mesmo com a goleada 

aplicada dobre o 
representante paraense no 
Copão Maranhão do Sul, 
jogadores e comissão 
técnica da seleção da 
gameleira são consciente de 
que muita coisa tem que 
melhorar no elenco. 

A contratação do 
atacante Pança melhorou 
sensivelmente o ataque de 
João Lisboa. 

Umes 
A União Municipal dos 

Estudantes Secundaristas 
(Umes) abraça uma nova 
luta em benefício do 
desenvolvimento de 
Imperatriz. 

A entidade, que é 
presidida por Celso Russo, 
quer transformar o prédio 
onde funcionava a 
Companhia Brasileira de 
Alimentação (Cobal), que 
fica localizado na rua 
Simplício Moreira, num 

Centro de Cultura 
Popular (CPC). 

Abrindo espaço 
O CPC da Umes é a 

realização de um projeto 
que visa ver o nome da 
cultura i m p e r a t r i z e n s e 
retomar o seu crescimento 
e ser reconhecida 
nacionalmente. 

Projeto esse que tem 
como objetivo principal o 
incentivo aos vários ramos 
da cultura, tais como: o 
teatro, a música, a literatura, 
o artesanato, dentre outros, 
por meios de cursos, 
promoção de festivais, feiras 
de arte, concursos de 
poesias, contos e 
lançamentos de livros. 

Terá como campo de 
atuação a classe estudantil e 
os grupos de jovens das 
igrejas locais, mas abrindo 
espaço para os artistas em 
geral. 

Juventude 
Celso Russo informa que 

o Centro de Cultura Popular 
é apenas uma parte de um 
programa que visa atingir, 
principalmente, a juventude 
e todas as pessoas 
interessadas em resgatar a 
cultura da segunda maior 
cidade do Estado, que vem ■ 
sendo esquecida por seus 
governantes há vários anos. 
"Um povo sem cultura, é um 
povo fácil de se manobrar", 
acrescenta. 

CCP 
O projeto defendido pela 

União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas 
pretende ocupar todo o 
espaço físico da antiga 
Cobal, por ser a única área 
com capacidade de suprir 
todas as necessidades para 
instalação da sede da 
entidade e o seu Centro de 
Cultura Popular. 

Por isso, o prefeito Ildon 
Marques e o secretário de 
Infraestrulura do 
Município, Jairo de Oliveira, 
já foram comunicados. 

Deu na Imprensa 

O PMDB está ameaçado de 

intervenção. A cada dia que se 

passa almenta a crise interna do 

partido. 

Deu no programa Cidade Agora. 
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Agostinho Noleto,secretário de Educação também é leitor assíduo do Jornal Capital 
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Agora não tem mais chiadeira... 

lolete Dino gostou da boa atuação do selecionado da. 

Gameleira... 

O adversário foi um vexame só. 

Neurisvam... 

Simplismente um craque. 

vSe liga Brasil... 

SUS - Seu Único Suspiro 

INSS- Isso Não Será Suficiente 

INPS- Infelizmente Não Podemos Socorre-lo 

Cade o Projeto Durmiu 

Qual será o próximo projeto do século 

Justino Oliveira... 

Venceu mais uma... 

Será que alguém tem mais alguma dúvida da... 

Sua visão dentro do esporte. 

Por onda William Marinho... 

Este sim, é pesado... 

E acima de tudo torcedor do verdão... 

Um abraço ao jovem talento de Paulo Henrique... 

Marwel ou Janduí? 

Bom dia. 

Olhar 43 
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Os FanfasMMminhtas 
Gesto - O Pensador 
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Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

03-Operadores 

de moto serra 

Ol-Operadorde 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

02-Patroleiro 

de base 

02-Promotoras 

01-Vendedor 

IASORATORIO ClcSIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-3411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

AC II Fez nova Festa para 

"Destaques empresaríaís" 

Kmbora tardiamcnlr, registro com satisfação a realização na 
última sexta-feira, 5, de mais uma festa promovida pela ACII 
com o objetivo de fazer a entrega de certificados aos empresários 
que se destacaram nos meses de junho, julho e agosto, dentro 
do projeto "Kmpresário do Ano", lançado pela entidade em 
fevereiro deste ano, cujo grande coquetel de encerramento 
deverá ocorrer na primeira quinzena de dezembro, segundo 
previsões do presidente Vilson Kstácio Maia. 

Receberam os certificados de "Destaques Empresariais", os 
associados lido Coslenaro, João Ernesto. Ademar Mariano. 
Ademar Ghiggi, Euclides Facchini e Amazílio Júnior. 

Parabéns. 

CEF e preFeítos 

A Caixa Econômica Federal, superintendência do Maranhão, 
promove encontro de gerentes e assessores com prefeitos da 
região, tendo como base administrativa Imperatriz. 

O superintendente Maurício Antônio Quarezmin, comanda 
pessoalmente esses encontros, visando sobretudo, conhecer de 
perto o nosso potencial, e visitar obras financiadas pela CEF. 

Fazem parte desses encontros, dirigentes de sindicatos da 
construção e corretores de imóveis, entre outros segmentos. 

Hercado- 

fCnanceíro- 

POUPANÇA 

1 loje   1,12% 

.Amanhã. .  1,15% 

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

UFÍR (FedERAl) 

Setembro/97 

UrFí (MuNÍcipAl) 

R$0,9108 

.Setembro/97 

UFr (EsTAdüAl) 

R$ 09J1 

Setembro/97 

UPC (FEdERAl) 

R$20,21 

Setembro'9 7 

DóLar 

R$13 99 

' Paralelo. R$ 1,12 

* lurismo... K$ 1.10 

■ Comercial   R$1.09 

Cotações de 09 97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 08.09.97 

R$    11,35 

SaIárío Mínimo 

Setembro/97 

SaLarío FamíUa 

 R$.120.00 

Julho/97 R$ 8.25 

* Oferecimento: L1VRARIA 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 Simplicio Moreira, 1478, 

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

AdlVlÍNÍSTRAdoR 

Nosso abraço hoje a todos os administradores de empresas 
pela passagem do seu dia. 

I loje é também o Dia da Velocidade. 

QUINA 

I Jezenas sorteadas para o concurso !J30 da QUINA: 
06, 07, 09, 36,45 

Veterínárío 

Comemora-se hoje. entre outras efemérides, o Dia do Médico 
Veterinário. 

Através do Dr. José D)pes e da Dra. Clênia (leia-se Servet), o 
colunista parabeniza os demais profissionais da região. 

IMecíaSENA 

Dezenas sorteadas para o concurso 079 da MegaSena: 
02, 13, 17, 25,31,43 

PARAbÉNS 

I loje, também Dia da Velocidade, a Otorrinocenter (leia-se Dr. 
CarlosTadeu), parabeniza os administradores de empresas e os 
veterinários pela passagem do seu dia. 

Tim-tim. 

mm 

IB 

O destaque do dia vai para o Juiz de Direito José Américo 
Abreu Costa. Sócio especial do Marwel, ele foi um dos 
homenageados na festa do último sábado no 508 BIS. Na 
foto de Moreira Silva, presidente do Marwel, o Juiz José 
Américo tem ao seu lado, o Dr. José Wilson de Araújo e 
Silva que também se tornou sócio atendendo comitê do 
aniversariante. Vale o registro com o nosso tim-tim. 
OBS: A esquerda, Dr. José Wilson e a direita Dr. José 
Américo, o aniversariante do dia. 

Humor 

O senador foi bem na primeira, 

fraquejou um pouco na segunda e na 

terceira, finalmente, sucumbiu. A 

parceria, insaciável, protestou: 

- Mas, Fábio, meu filho, você me falou 

que era um membro dos Três Poderes! 

(Playboy/Set/96). 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getálio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € nOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSE1DON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723.2323, fax; (098) 723.1 lüí 
(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 Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (cm frente ao B1G BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 

SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098) 721.7717. 
POSSE1DON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savão c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone; (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone; (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Vhrgas, 186.3, esquina c/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

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

BARES E RESTAURANTES 

ZEROGRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROSBAR 
Rua 15 de Novembro, Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone. 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Dommgues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

DANCETER1AS 
FLY BACK 
Av. Beira Rio. fone: (098) 722 1810 
B RO A D WAV 
Rua Mal Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone: (098 
721,6184 

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

TELEMENSAGEM 
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 
 a 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

ocio/Ua 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax; 722-1400 
  / 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIQO MEDICO VETERINÁRIO LTOA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
(Consultas, Cirurgias, Vacinações, Kxames 

I ,aboralonas c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Clênio Morio dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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■ IMPERATRIZ 50 ANOS ATRAS 

Gomo era Imperatriz há cinqüenta anos? 

^Continuação 

Pecuária - A "população 
pecuária" da época (1947) era 
de 18 mil bovinos para 
Imperatriz (29.846 para Porto 
Franco, 40 mil para Carolina). 
Os eqüinos, muares e asininos 
(os nomes bonitos para 
cavalos, burros, mulos e 
jumentos) somavam 5.800 
para Imperatriz, 4.382 para 
Porto Franco e 7.800 para 
Carolina. Quando o assunto 
era porco, aí Imperatriz dava 
de pau: 20 mil suínos contra 12 
mil para Carolina e apenas 
3.360 para Porto Franco. O 
rebanho de caprinos e 

mperãtnzense, 

eiilre bois. mas e 

Imperatriz e Carolina estavam 
incluídas no grupo de 36 
municípios que possuíam 
pesca profissional. Imperatriz 
também ficava por baixo na 
produção do pescado: 6 mil 
quilos em 1945 (Carolina, 103 
mil) e 4 mil quilos era 1946 
(Carolina, 72 mil). A produção 
dos dois anos rendeu para 
Imperatriz 24 mil cruzeiros 
(para Carolina, 325.890 
cruzeiros). Não foram listadas 
as espécies de peixe pescados 
em Imperatriz, embora, para 
Carolina, tenha-se detalhado 
que foram pescados, em 1947, 
14.400 quilos de curvina, 
14.250 de barbado, 12.600 de 
surubim, 7.780 de curimatá e 
20.210 de peixes de outras 
espécies. 

da agricultura, quando 
relaciona a produção de 
algodão em caroço, o livro só 
dá Carolina, com 32 hectares 
plantados e 506 arrobas 
colhidas, que renderam 7.590 
cruzeiros. A produção de 
outros itens, em 1947, não 
discriminou por município, 
mas tão-somente por "zonas 
fisiográficas". Dessa forma, 
na zona do Tocantins, foram 19 
mil sacos de arroz em casca 
(1.300 hectares). Cana-de- 
açúcar: 5.460 toneladas, 209 
hectares. Fava: 2.516 sacos de 

Zona do Tocantins foi a única 
a não ter registro de produção 
de amêndoas e de fibras de 
tucum, embora, em relação a 
fibras, o livro transcreva as 
referências positivas do 
"proficiente técnico" Dr. 
Alfredo Baena. Diz ele: "O 
tucum que apresenta maiores 
vantagens na produção de 
fibras é encontrado nos 
municípios de (...) Imperatriz, 
Carolina, Alto Parnaíba, Balsas 
e Grajaú e é distinguido com a 
denominação de tucum anão. 

tipografia, uma madeireira, 
quatro marcenarias, dois 
estabelecimentos de artefatos 
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lanígeros (os nomes educados 
de cabras, bodes e ovelhas) 
era de 2 mil para Imperatriz. 
2.450 para Carolina e 2.781 
para Porto Franco. Do 
rebanho imperatrizense, 
entre bois, vacas e vitelos 
(novilho menor de um ano) 
foram abatidos 648; Carolina, 
2.750; Porto Franco, 917. 
Imperatriz ficou atrás também 
no abate de suínos (porcos e 
leitões); 531, contra 1.459 em 
Carolina e 1.098 em Porto 
Franco. O abate de ovinos e 
caprinos registrou 260 
unidades em Imperatriz, 306 
em Carolina e 534 em Porto 
Franco. 

Pesca - Em 1948 ainda 
não havia pesca colonizada. 
Apenas 12 municípios tinham 
colônias de pescadores, mas 
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60 quilos, 312 hectares. Feijão: 
4.064 sacos, 505 hectares. 
Fumo em folha: 2.024 arrobas, 
47 hectares. Mamona: 2.860 
quilos, seis hectares. Milho: 
6.506 sacos, 654 hectares. 
Amêndoas de babaçu: 323.090 
quilos (em todo o Maranhão, 
cerca de 48 milhões de 
quilos). Estranhamente, a 

municípios que apresentam 
as condições para uma 
grande exploração racional e 
industrial são Balsas, alto 
Parnaíba e, de modo especial 
Igrifo meu|. Imperatriz". 

Indústrias - A 
produção de cal em 1947, na 
zona tocantina, foi de 245.969 
quilos, representando 49.194 
cruzeiros. Embora tenha 
havido, em Carolina, alguma 
produção de algodão em 
caroço, nenhuma das dez 
fábricas de fiação e tecelagem 
(4.316 operários) ficava na 
zona do Tocantins. Também 
nenhuma indústria de óleos 
vegetais (13 no Estado) nem 
de sabão (22 fábricas). Em 
1947 o livro registra duas 
usinas de beneficiamento de 
arroz em Carolina, nenhuma 
em Imperatriz e 110 em todo 
o Maranhão; incluídas usinas 
conjugadas para arroz e 
algodão. Em 1947, nenhuma 

de couro, seis de metalurgia e 
três de vestuário, tudo em 
Carolina; seis cerâmica em 
Carolina e três em Porto 
Franco. 

Na área de educação e cultura, 
em 1948 registravam-se, no 
ensino primário (hoje, 1 
Grau menor) 1.029 escolas no 
Estado (149 só na capital, São 
Luís), 1.654 professores, 
55.933 matrículas efetivas e 
freqüência de 38.344 alunos. 
Em Imperatriz eram seis 
escolas primárias, 12 
professores, 395 matrículas 
gerais e 355 matrículas 
efetivas, freqüência média de 
252 alunos, 186 aprovados e 
36 conclusões de curso (em 
Carolina: 20 escolas, 33 
professores, 1.180 matrículas 
gerais e 974 efetivas, 
freqüência média de 690 
alunos, 391 aprovados e 43 
conclusões de curso). Em 
Carolina havia ainda um 
ginásio (Sertão Maranhense), 
com 98 matrículas em 1948; 
um curso de datilografia (Nini 
Figueira); um instituto 
teológico batista (18 
matrículas), um Educandário 
Nossa Senhora da Piedade 
(223 matrículas), uma escola 
rural, na localidade São João da 
Cachoeira, e um grupo escolar 
federal, em construção. Em 
Imperatriz, apenas um grupo 
escolar em construção pelo 

Governo Federal e uma escola 
rural, também em construção 
(em Montes Altos, localidade 
que tornou-se município anos 
depois). Bibliotecas, só uma 
em Carolina, com 724 
volumes, e outra em Porto 
Franco, com 520 volumes. Dos 
26 jornais existentes em lodo 
o Estado (circulação total de 
32 mil exemplares), apenas 
um na zona do Tocantins, em 
Carolina: UA Tarde", de Catão 
Maranhão, semanal, quatro 
páginas, 800 exemplares. Em 
termos de associações 
culturais, somente em 
Carolina; a Casa Humberto de 
Campos e o Aeroclube de 
Carolina. 

No campo religioso, a 
circunscrição da prelazia de 
São José de Grajaú abrangia os 
municípios de Barra do Corda, 

milhões 210 mil; Porto 
Franco, 180 mil). Na descrição 
da natureza do terreno do 
aeroporto de Imperatriz as 
seguintes anotações; "sólido, 
silicoso; o campo no período 

/-V- 

'.e. 

'V 

Carolina. Presidente Dutra, 
Grajaú, Porto Franco e 
Imperatriz (paróquia Santa 
Teresa de Imperatriz, cuja 
invocação era "Santa Teresa, 
Virgem Carmelitana"). Em 
termos de culto protestante, 
havia em Imperatriz somente 
a Igreja Cristã Evangélica. Em 
Porto Franco, só a Igreja 
Batista, e, em Carolina, cinco 
igrejas. O aeroporto de 
Imperatriz (ou "campo de 
pouso" como melhor era 
definido) linha uma pista com 
1.300 metros de comprimento 
(Carolina, 1.100; Porto Franco, 
900), 60 metros de largura 
(Carolina, 50; Porto Franco, 
150), área total de cem mil 
metros quadrados (Carolina, 2 

invernoso não permite a 
aterrissagem de aviões de 
grande porte". Em Carolina, 
registrava-se: "sólido, 
consistente, com pista 
asfaltada". Em Porto Franco: 
"elevado, sólido, argiloso com 
piçarra. Não possui serviço de 
conservação desde 1943". 

Eleições, eleitor^ | 
O número de eleitores ja 
eleições munici. I i 
realizadas em 1947 era 
Imperatriz, 1.543 inscritos 
851 votantes; Carolina, 2.53 
inscritos, 1,829 votantes 
Porto Tranco, 1.62 
inscritos, 1.155 votantes. Do 
que votaram em Imperatriz 
foram considerados válido 
669 votos para prefeito 
sendo 406 destinados a 
candidato do PSI e 263 d 
PR. Nada para os partido 
UDN e PSD. Já em Carolin 
foram 1.262 votos válidos 
sendo 649 para o PSI e 61 
para o PSD. Em Porl 
Tranco, 1.129 votos válidos 
604 para o PST e 525 para 
PSD. No Judiciário 
Imperatriz era comarí, d 
primeira entrância. » 
quatro dislrilos (Imperatriz 
Montes Altos, Bacaba 
Salto). A legislação d 
criação do município d 
Imperatriz é a Lei Provincia 
número 398, de 27 de agosl 
de 1856. 

Prefeito entrega ônibus aos garis e margaridas 

Com isso, os trabalhadores serão transportados com maior segurança e comodidade durante o trabalho 

Na última sexta-feira (05), 
às 17h, o prefeito lldon 
Marques fez a entrega de um 
ônibus para o transporte da 
equipe de Limpeza Pública da 
cidade. A entrega aconteceu 
na sede da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Sinfra). Ildon Marques fez 
questão de chegar dirigindo o 
ônibus. 

O veículo, de placa JXB 
0970, passou por uma 
reforma, recebendo até uma 
nova pintura, com a cor 
característica dos garis e 
margaridas do Município. 

O prefeito lldon Marques 
falou de sua satisfação em 

contribuir para facilitar o 
trabalho da equipe de Limpeza 
Pública de Imperatriz. O 
prefeito lembrou, ainda, que 
os garis v margaridas, eram 
transportados em cima de 
caminhões pegando chuva e 
sol." Como eu disse em minha 
campanha, o meu governo é 
voltado ás pessoas mais 
humildes, então os meus 
olhos e o meu coração estão 
sempre voltados para essas 
pessoas", completou. 

Os garis e margaridas 
mostraram-se satisfeitos com 
o ônibus que irá transportá-los 
de casa aos pontos de 
trabalho, dando mais 

comodidade e segurança. 
O diretor de Limpeza 

Pública da Sinfra, Gaspar 
Aguiar disse que o ônibus 
trará mais conforto a sua 
equipe de trabalho, visto que 
até então, o transporte do 
pessoal da limpeza estava 
sendo feito através de uma 
caçamba e um caminhão- 
carroceria. A segurança dos 
trabalhadores durante o 
transporte foi outro ponto 
citado por Gaspar. 

Jairo de Oliveira, secretário 
da Sinfra, também eslava no 
local durante a entrega e falou 
do significado desta ajuda que 
o prefeito deu à Secretaria. "O 

importante é que os garis vão 
deixar de andar em cima de 
caçambas e caminhões- 
carroccrias e a comprovação 
de que lldon Marques sempre 
tem dito, que o mais valioso 
para ele é o ser humano", 
disse. 

O secretário ressaltou, 
também, a comodidade dos 
garis e margaridas, pois o 
objetivo é "dignificar o modo 
de transporte deles". "Os 
trabalhadores irão andar 
sempre sentados e, assim, 
andarão protegidos sem os 
problemas que acarretam o 
transporte em caçambas", 
arrematou. 

-m 

■ 
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Trabalhador agradece ao prefeito Hdon Marqies a 
melhoria no transoporte 

mtm ou uciÁm. 
imiÁcomÃZ.: 

JT 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenna certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Cêütral de Atendifnento Expresso, Açailândia, alem de transportar passageiros, olerece 
lambem o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e oulros 

ao Cliente Ksiadosdo Tais. 
Expresso Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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BIC - O poÍNT do seu FímI semana 

SI 

Restaurante BIC 

COM CADMPIO m/ADO. 

mcm e otAne 

GRATUITO 

- 

ATENÇÃO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

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

IMPERATRIZ, Io DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 

BIC, 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

m < 

Km 
ú 

fJá 
ilIMl 

Conor Farias Frederico Luiz REGIÃO 

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

Programa Thompson Mota das 1 lhOO às 12h00 - Thompson Mota 

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

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

Rádio Capital AM - 950 Khz - 

wats de potência 

* 
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Seleção de João Lisboa goleia Comercial 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Brasilierão 
06/09 
Grêmio 3x1 Vasco - 

Olímpico 
Bahia 1 x 2 Corinthians - 

Fonte Nova 
Botafogo 0x2 Inter - 

Maracanã 
Atlético MG 2 x 1 

Bragantino- Mineirão 
União São João 0 x 1 Lusa 

- Hermínio Ometto 
07/09 
Flamengo 2x0 Cruzeiro - 

Maracanã 
Sport 1 x 0 Goiás - Ilha do 

Retiro 
São Paulo 0x2 Palmeiras - 

Morumbi 
Santos 2x0 Cricúma - Vila 

Belmiro 
Guarani 3x3 Vitória - 

Brinco de Ouro 
Paraná 1 x 1 Coritiba - 

Pinheirão 
Juventude 3 x 1 América 

RN - Alfredo Jaconi 

Classificação 
Geral 

Internacional - 31 pontos - 
13 jogos 

Lusa - 27 pontos - 12 jogos 
Palmeiras - 24 - 13 jogos 
Paraná - 22- 14 jogos 
Juventude -21 -13 
Vasco - 20 - 11 jogos 
Atlético MG -18 -12 jogos 
Atlético PR - 18-13 jogos 
Santos - 17 - 11 jogos 
Bragantino - 17-13 jogos 
São Paulo -16 -13 jogos 
Sport - 16- 13 jogos 
América RN -15 - 12 jogos 
Guarani -14 -13 jogos 
Grêmio -14-13 jogos 
Flamengo - 13 -10 jogos 
Fluminense - 13- 14 jogos 
Cruzeiro -12-10 jogos 
Vitória 12-11 jogos 
Botafogo -12 - 12 jogos 
Goiás - 11 -13 jogos 
Bahia -11 -13 jogos 
União São João - 9 - 13 

jogos 

Próxima rodada 
11/09 
Corinthians x Vasco 
Atlético MG x Santos 

Vasco x União São João 
Fluminense x Flamengo 
I,usa x São Paulo 
Goiás x Guarani 
Bahia x Paraná 
Coritiba x Grêmio 
América RN x Cruzeiro 
Inter x Juventude 
Criciúma x Sport 

Campeonato 
da Cameleira 

Teve início com apenas um 
jogo o Campeonato da 
primeira divisão da Cidade de 
João Lisboa. Grêmio da Sede 
, goleou o time do Rosário 
Central de Bom Lugar , pelo 
placar de 7 x 0 . 

O Grêmio mantém a 
tradição de ser um dos 
melhores times do futebol 
Joãolisboense. Babão , e 
Augusto, foram os destaques 
do time. 

O time da Gameleira 
poderia ter vencido até mais 
de 10 gols, se não fosse as 
chances jogadas fora pelos 
atacantes. 

Flamengo 
O Rubro Negro Carioca, 

conseguiu vencer no 
Campeonato Brasileiro após 
vários jogos. O Técnico Paulo 
Autuori , conseguiu voltar a 
tranqüilidade no time da 
Gávea. Renato Gaúcho e 
Evandro marcaram os dois 
gols da vitória sobre o time do 
Cruzeiro de Belo Horizonte. 

João Lisboa 
Um verdadeiro chocolate 

foi o que a seleção de João 
Lisboa deu no time do 
Comercial de Dom Elizeu , 
que em três rodadas passa a 
ser o pior time da 
Competição. 

Dom Elizeu perdeu de 
goleada para o Sena 5 x 0 no 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio e domingo próximo 
passado perdeu de 7x2 para 
a seleção da Gameleira. 

Os torcedores saíram 
satisfeitos do Estádio 
Cafeteirão. 

Meio-dia 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

A Seleção de João Lisboa 
goleou o time do Comercial de 
Dom Elizeu pelo | placar de 7 x 
^. jogo realizado no domingo 7 
, as 16 horas no estádio 
Cafeteirão. 

O Público compareceu em 
grande escala, onde incentivou 
o time do inicio ao final de jogo 
, levando a conquistar a 
primeira vitória no Copão. 

O técnico do time Pelé 
juntamente com o seu auxiliar 
Duflio , conseguiram colocar 
dentro de campo, um time mais 
ofensivo e com um futebol 
envolvente. Jr. Colinas entrou 
como titular no setor de meio 
campo. Pança atacante fez a sua 
estréia no ataque , inclusive 
fazendo dois gols. 

O Jogador Valdo , que atua 
no setor de meio campo , não 

ii Sil 

*> 

João Lisboa goleia Dom Elizeu 

foi relacionado para jogo devido 
ainda está entregue ao 
departamento médico. 

A Seleção da Gameleira 
soma quatro pontos ,em três 
jogos , uma derrota , uma 
vitória e um empate 

João Lisboa 7x2 Dom 
Elizeu 

Data: 7/ 09 /97 
Local : Cafeteirão ( João 

Lisboa) 
Horário: 16 horas 
João Lisboa: Valdo, Babão, 

Tatá, Batata, Duílio, Valdo, 
Fernando, Biro Rodson, Júnior 
Colinas, Paulinho, Marquinhos, 
Neurisvan, Zethec, Pança. 

Dom Elizeu: Daniel, 
Crisliano, Vancleiton, Cleber, 
Glênio, Luis, Maragone, Feliite, 
Fernandinho, Pirrita, Wilton, 
Miguelzinho. Talis, Zé Ivo. 

Marília vence 

de goleada 

Campeonato amador teve seqüência 

com vanos jogos 

O Cami)eonato amador de O Time do Tiradentes não 
jogou devido ter pedido para 
adiar o seu jogo. Motivo, os 

Imperatriz nona rodada 
começou na quinta feira 4, 
com os seguintes jogos; 

Sena 4 x 1 Volta Redonda 
Bananal 5 x 1 Riengo 
Sabado 6/09 
Ajuventus 2 x 1 Botafogo 
Horário: 16 horas 
Local: Campo da Ixiweni 
Janduí 3x2 Guarani 
Local; Estádio Municipal 
Horário : 16 horas 
Domingo 7/09 
Americano 2x8 Marília 
Local: Estádio 
Horário: 08;00hs 
Portuguesa 2x2 Novo 

Horizonte 
Local: Campo da lowem 
Horário: 16 horas 

jogadores estarem 
trabalhando no dia 7 de 
Setembro, dia da 
Independência do Brasil. 

Próximos jogos: 
11/09- Quinta feira ( 

Décima rodada) 
19h- Bananal x Portuguesa 
21h- Senax Guarani 
Sábado 13/09 
16h- Plaza x Americano 
Ajuventus x Marília 
12/09- Domingo 
08h- Botafogo x Novo 

1 lorizonte 
lOh- Volta Redonda x 

Janduí 
16h- Riengo x Tiradentes 

Bic inaugura 

campo soçaite 

1 

u 

Bernardes e Alves vencem torneio do Bic 

O Balneário Iate Clube (Bic) 
inaugurou o seu camix) soçaite 
no domingo dia 7 , dia da 
Independência do Brasil, com 
um torneio que participaram os 
seguintes times: Scânia, Capital 
e Bernardos e Alves. O Público 
peladeiro compareceu em 
grande escala ,para ver de perto 
a inauguração do tradicional 
canq)o dos peladeiros , que a 
exemplo de outras épocas vai 
movimentar todos os domingos 
os desportistas da Região, que 
além de participar dos jogos 
ainda pode fazer parte do lazer 
do melhor balneário da Cidade 
e Região. O time da Scania 
IK-rdeu no primeiro jogo para os 

Bernardos e Alves, jielo placar 
de 4x0, sendo eliminado da 
competição . No jogo final 
Bernardos e Capital se 
enfrentaram , com a vitória do 
Bernardos e Alves pelo placar 
de 4 x 0. 

No próximo domingo outro 
torneio será realizado com a 
participação de várias equipes 
que prometem uma comiletiçào 
bem disputada. 

O Presidente do Balneário 
,Conor Farias , disse que um 
evento daquela natureza só 
movimenta mais o clube e r á 
prioridade a este ripe '? 
competição até o término1 cio 
verão. 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

o presidente da Sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da s.a.i, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

Local: Estrada de João Lisboa «5 

Residência do sr. Domingos. 

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

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

i ©yi 

■Moomm @ imí» 

Venha e comprove! 
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preço e prazo ema vez 

MAIS QUENIESI 

Condicionador de ar 7.500 BTUs 
485,00^ vista ou 

1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

36 

<&- 
■ ■■■« 

i ;:; 

220 Volts 

50 

ot 1+4 CHEQUES DE R$ 104,50 05 PECAS 

/entilador 30" luxo 
34,00^ vista ou 

1+23 Mensais de 

ARMO 

* Chave d 3 velocidades 
' Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm 

2 

<■-. 

nh , 

H 

60 

1+4 CHEQUES DE R$ 7,40 

Ferro Seco 220V 
R$ 17,00^ vista ou 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

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

1 30 

-• 

WAliTA 

Ot/7+4 CHEQUES DE 3,70 15UND 

Fogão Atlas Tropical Plus 
R$ 125,00<7K/5A7 OU 
1+23 Mensais de 

Petrytoski 

' Tampa de vidro 
' 4 Bocas 
" Botões embutidos 

9 40 

OC/7+4 CHEQUES DE 11$ 27,00 

ti si 

20UND 

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

(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 150 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB " Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansível até 80 MB 
* Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM8X 
* Som estéreo em 3D 

COMPAQ. 

PRESARÍO 

254 50 

AA-XXf Oi : v . t í. í f- 

OU 1+3 CHEQUES DE r$ 595,00 sem fvros 02 PECAS 

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

Acompanha 

completo pacote 

de software 

" Proc. Pentium 166 Mhz/ MMX 
* Disco Rígido 2,1 GB ' Sync DRAM 24 MB 
" Memória Expansível até 80 MB 
* Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

COMPAQ 

PRESARIO 

i Mílli 

282, 00 
JP TX 

Ot/7+3 CHEQUES DE 11$ 660,00 SCIfl jUtOS 02 PEÇAS 

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

Acompanha 

completo pacote 

de software 

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

COMPAQ 

PRESARIO 

212 00 

Oí/7+3 CHEQUES DE l?$ 495,00 Sem /llfOS 05 PECAS 

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

CHZEZZJ 

12. 
60 

OU 1+4 CHEQUESDER$ 36,30 
07 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 
o 
O 

% Ofertas válidas até 13/09/97 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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Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

A doméstica Lucileide 
Silva Souza, maranhense, 
solteira, 25 anos de idade, 
residente na Rua São 
Francisco, 12- Parque 
Alvorada, esteve na 
Delegacia de Polícia 
(plantão) do último 
domingo para comunicar 
que o lavrador José Wilson 
Gonçalves, maranhense, 20 
anos de idade, com quem 
vive maritalmente a cerca 
de dois anos ao retornar 
para sua casa estava 
totalmente embriagado e 
aprontou o maior quebra- 
quebra. 

De acordo com a vítima 
o elemento além de levar 

todas às suas roupas 
quebrou vários utensílios 
domésticos e ainda o 
ameaçou de morte. 

A co muni cante com 
medo das ameaças de José 
Wilson resolveu procurar às 
autoridades para comunicar 
a ocorrência. Até o 
fechamento desta matéria a 
reportagem não tinha 
nehuma informação com 
relação às providência 
tomadas pela PC. 

O caso que foi registrado 
na Delegacia de Roubos e 
Furtos (Plantão) foi 
encaminhado para a DEM - 
Delegacia Especializada da 
Mulher. 

Foi apresentado no 
plantão central na tarde 
do último domingo o 
elemento Campeio 
Soares da Silva, 
maranhense, solteiro, 
29 anos de idade, 
acusado de desferir 
vários golpes de faca tipo 
pexeira no jovem 
Raimundo Nonato da 
Silva. 

O acusado foi preso 
pelo destacamento da 
PM em Cidelândia, local 
onde ocorreu o fato. De 

acordo com o 
comandante daquele 
destacamento cabo 
Gerson Silva Guimarães 
a vítima encontra-se fora 
de perigo. 

Os motivos que 
levaram o acusado a 
desferir os golpes de 
facão em Raimundo não 
foram revelados a 
reportagem. A 
informação de que os 
dois estavam em visível 
estado de embriaguez 
alcoólica. 

Novos 
uniformes 

A PM de Imperatriz já está 
usando seu novo uniforme. 
Na verdade a mudança foi 
pouco notada, uma vez que os 
uniformes anteriores já 
bastante surrados acabaram 
perdendo acor original. E i)or 
mera coinscidência o novo 
uniforme é cinza chumbo, é 
idêntico ao anterior quando 
"usado". 

Desbaratou 

O delegado Renê Almeida 
em entrevista a nossa 
reportagem na manhã desta 
última segunda-feira 
informou que às 
investigações em torno dos 
dois elementos presos em 
Açailândia acusados estarem 
praticando vários assaltos na 
região irão continuar até que 
seja desbaratada toda a 
quadrilha. 

Perda de 
documentos 

Francisco Araújo de 
Souza, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Floriano 
Peixoto esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Identidade Civil, CPF, 
Titulo Eleitoral e outros. 

Perda de 
documentos II 

João Alves da Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Duque de 
Caxias esteve na Delegacia 
de Polícia para comunicar que 
também perdeu todos seus 
documentos pessoais. Fato 
este ocorrido na tarde do 
último domingo quando o 
queixoso trafegava pelo 
Centro Comercial ede 
Imperatriz. 

Perda de 

2° Distrito 

Delegado 

Augusto Gabina 

Escrivão 

J. Pinheiro 

Comissário 

Edilsom 

documentos III 

Maria José Soares Dantas, 
maranhense, casada, 
residente na Rua Principal- 
bairro Vila Lobão comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. De acordo 
com a comunicante o fato 
ocorreu na manhã desta 
última segunda-feira. 

Agressão 
física 

João de Deus Oliveira, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente na Rua 
Ceará- bairro Nova 
Imperatriz comunicou que foi 
agredido por cinco 
elementos quando trafegava 
pela Rua Piauí - na altura do 
antigo Porão. 

Arrombamento 

Odalice Damasceno 
Fernandes, goiana, casada, 
comerciante, residente na 
Rua Beta comunicou que sua 
casa foi arrombada ar 
elementos ainda to 
identificados. Fato este 
ocorrido quando a 
comunicante se encontrava 
na residência de suagenitora. 
De acordo com a queixosa o 
fato ocorreu entre 15h()0 e 
I6h00 do último domingo. 

Trabalho 
dobrado 

Os policiais militares e 
civis estão trabalhando 
dioturnamente para amenizar 
um dos problemas mais 
sérios de Imperatriz, que é a 
permanência de elementos 
de gangue nas ruas de 
Imperatriz. A domés-'ca 
Maria Jose estevet .a 
Delegacia de Polícia (piai .o) 
desta última sexta-feira para 
comunicar que vários 
elementos de gangues lhe 
espaçaram e ainda 
ameaçaram de morte caso 
vinhesse a comunicar o fato 
a PjRíãix.de Deus Oliveira, 

Agentes 

Eliane, Guilmar 

e Jocimar 

Perito 

Telefone de Plantão 

722-1502 

"Danda" é acusado de receptação 

de objetos roubados 

Continuam às investigações em tomo da quadrilha que 

vinha atuando em Açailândia 

O delegado Renê Almeida, 
titular da Delegacia do 
Primeiro Distrito Policial, que 
responde pelo Io DP da 
vizinha cidade de Açailândia 
disse a reportagem que sua 
equipe continua às 
investigações no sentido de 
colocar atrás das grades todos 
os envolvidos. 

Paulo Pereira Campos, 
vulgo "Mato Grosso", 25 anos 
de idade, foi preso no povoado 
Cinquentão, cerca de 
cinqüenta quilômetros de 
Açailândia. No ato da prisão 
ele estava dirigindo uma 
camionete C-2() de 
propriedade de um 
comerciante da região de 
Buriticupu, que segundo o 
delegado de acordo com às 
primeiras investigações não 
tem ligações com a quadrilha. 

A quadrilha locava às motos 
de propriedade de 

mototaxistas em Açailândia e 
os mesmos se encarregavam 
de dar fim nas motocicletas. 

Com a prisão de "Mato- 
Grosso" a polícia civil através 
dos agentes Urbano, Nunes e 
Jurandir chegou ao receptador 
conhecido apenas pela 
alcunha de "Danda" que 
encontra-se preso em 
Açailândia aguardando 
desenrolar das investigações. 

Renê Almeida disse ainda 
que com o receptador foram 
encontradas duas 
motocicletas titan. Cleber 
Lucas, que teve sua moto-titan, 
ano 96, cor vermelha roubada 
a cerca de dois meses 
reconheceu "Mato-Grosso" 
como elemento que locou sua 
motocicleta. 

Valmir Soares, residente 
em Açailândia. proprietário da 
Moto-Titan, cor azul, placa JUF 
4880, que também teve sua 
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As 
Renê Almeida continua sendo o titular do I -DP, mas 

respondendo em Açailândia 

moto roubada pela quadrilha de acordo com o delegado 
reconheceu os dois elementos 
como responsável pelo 
desaparecimento de sua moto. 

As duas motocicletas que 
estavam em poder de "Danda" 

Renê Almeida, foram 
recuperadas e repassadas aos 
repectivos proprietários. A 
dupla foi presa no dia Io de 
setembro (segunda-feira). 

PM de Imperatriz já está trabalhando 

com novo uniforme 

As mudanças foram poucas, no uniforme da polícia militar do estado 

Os policiais militares das 
principais cidades do Estado já 
estão trabalhando com o novo 
uniforme, cinza chumbo. De 
acordo com o comandante 
geral da Polícia Militar do 
Estado coronel Manoel de 
Jesus Moreira Bastos, 
somente às principais cidades 
do estado receberão o novo 
uniforme. Até o próximo dia 30 
de setembro, disse o 
comandante, toda a Polícia 
Militar do Estado já terá 
recebido o novo uniforme. 

As mudanças não 
corresponderam às 
espectativas, a cor cinza, 
definida pelo governo do 
estado é comparada ao 
uniforme anterior (quando 
usado). 

O que a população ainda 
está cobrando é melhorias no 
sentido de mais ação da Polícia 
Militar, principalmente nos 
bairros periféricos que 
continua com um alto indice de 
violência registrado, em sua 
maioria, nos finais de semana. 
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V 
PM já recebeu seus novos uniformes (Veiculo) 

Lavrador embriagado 

espanca doméstica no 

Parque Alvorada 

Homem apronta o maior que-quebra 

dentro do seu próprio lar 

Últimas 

Apresentação 

de preso 

O acusado foi preso pelo 

destacamento da PM em Cidelândia. 

local onde ocorreu o fato 
PLANTAO POUCIAL 
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