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Confira na Página 2-4. 

■ Rocambote à 

sakura 

Que tal provar 

um delicioso 

rocambole? 

A receita é simples 

e fácil dc fazer. 
Y A Revista de 
Domingo mostra uma 
receita para oito 
pessoas com valor 
calórico de 330 
calorias, cada. 

"Deguste" o 
delicioso rocambole 
na Página 2-4. 

Polícia Militar age com rapidt 

; sufoca rebelião na Funac 
 — A Polícia Milit 
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O Programa Habitar-Brasi} íoicia ao# próximos dias a construção do casas em Imperatriz* O Programa é desenvoivido \ 
em parceria entre Cobab/MA e os governos estadual e mumcipai. Ontem, 16, o presidente da Cobah/MA, Leônidas 
Caídas (dir.}, acompanhado da secretária municipal do Desenvohimeoto Comunitário e Trabalho, Soba Oliveira 
(centro), visitou o conjunto Vitória, local da construção das casas (destaque). 

A Polícia Militar sufocou 
uma rebelião e tentativa dc 
fuga no prédio d "unac, 
onde estão abrig.d os, 
menores acusados th 
infrações. 

Na noite da última sexta- 
feira, os menores atearam 
fogo nos colchões c 
começaram a promover 
quebra-quebra no interior 
das celas. 

Localizado no bairro dos 
Três Poderes, o prédio da 
Funac voltou a funcionar 
normalmente com a 
chegada da PM. 

Mais na Página 1-12. 
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Tem mulher com dots 
ovários que Me consegue 
engravidar. 
. Outras, cem apenas um 

; evárie tem uma gravidez 

O nome cientifico para 
esse tipo de aímmalia é 
Eudemetria. Saiba mais na 
Página 2-2. 
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Flagrante 

Dólar Comercial 
Compra   RS 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Vendav 

J\$ 1.1350 

_R$ 1,039 
Dólar Turistno 
Cpmprâ. 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro(g) 
Venda , , 

R$ 1,0010 

.RS 1,0350 

_ R$ 11,95 
Poupança 
Rendimento   1.1275% 
Ufir 
Valor   R$0.9108; 
Salário Mínimo 
Agosto  R$ 120,00; 
Salário Família 
Valor 
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Dores da artrite pedem 

sapatos baixinhos 

A artrite incemoda e 
proveca dores nas 
articulações. 

D ma das formas para 
diminuir esse incômodo é o 
uso dc sapatos baixos. 

A artrite reumática, ou 
reurnatóide. é uma doença 
crônica, que acomete 
basicamente as articulações c 
em geral, "poupa" outras 
partes do corpo. Página 2-2. 

Falta de apetite sexual 

com apenas 24 anos? 

A seção Você Pergunta, 
Revista de Domingo responde 
mostra que a falta de apetite 
sexual não é privilégio de 

pessoas na terceira idade. 
Mesmo pessoas com menos 

de 30 anos txxlem sofrer desse 
problema. Página 2-3. 

Colapso do coraclo 

R$ 7.66 

Desde as 7 horas da manhã de ontem já era intensa a movimentação de mães e 
crianças nos postos de saúde de Imperatriz. O secretário municipal de saúde, Carlos 
Amorim (foto), esteve representando o prefeito Ildon Marques e vacinou as primeiras 
crianças com a go tinha contra a poliomelite (paralisia infantil) 

O nosso coração de cada 
dia pode estar funcionando de 
forma errada. 

As vezes, as válvulas que 
fazem funcionar a "bomba" de 

sangue estão de», .guiadas. 
Nesse cas,>, acontece o 
prolapso do coração. 

Saiba mais na 
Página 2 -2. 

Tempo - Temperatura 

|^ií^H # H it-Ssri H 
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O céu 

do Brasil 

ATERRA 

Imperatriz íxjgyfg Claro E 23 34 

São Luis .-a-í&íí:";-:. Chuva 
Fraca 21 32 

Teresina i Pancada» da Chuva 25 35 

Belém . £... .. Nublado 20 29 

Palmas 
vivftW/.y.. Chuva i 5 >.w(t[ ;>>>. Fraca ! 23 32 

Conor 

retoma 

ao rádio 

() jornalista Conor Farias, 
presidente do Sistema 
Tucanus de Comunicação 
retorna ao rádio nesta 
segunda-feira, 18. 

"O radio me projetou para 
a jornalismo, e é muito bom 
retornar ao microfone da 
Rádio Capital AM", disse. 

Conor Farias será âncora 
do Programa de Variedades, 
Cidade Agora, que vai ao ar 
á partir das 08 hs. 

Imperatriz Notícias começa segunda 

Restréia amanhã, às 18:55 
hs o telejornal Imperatriz 
Notícias, veiculada na TV 
Capital, canal 5, emissora 
afiliada à Rede Record de 
Televisão e integrante do 

Sistema Tucamfs de 
Comunicação. 

A âncora do Imperatriz 
Notícias será Una Coelho, ex- 
SBT (MA). 

As reportagens ficam por 

conta de Leni Lima, ex-SBT 
(PA). 

O Telejornal vai ao ar, 
exatamente no intervalo dos 
Programas, Cidade Alerta e 
Jornal da Record. 

Show foi um sucesso 

O cantor e compositor 
Reginaldo Rosse fez lotar, 
ontem a noite, o Ginásio do 
Bic, Balneáreo Iate Clube. 

O show com novas 
músicas e sucessos 
consagrados, empolgou a 
multidão que compareceu ao 

espetáculo. 
"É sempre bom fazer 

show em Imperatriz, eu 
adoro o carinho do público", 
disse o cantor. 

Hoje é dia de 
Domingueira Dançante no 
Bic. 

O estacionamento do 
balneáreo também está 
disponível para quem 
aproveita o sol na Praia do 
Cacau. 

O preço é único de R$ 
1,00 para automóveis, 
veículos pesados e motos. 
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Governo mantém 

incentivos a atacadistas 

Por meio de decretos o governo mantém do estado mantém 

incentivos e tratamento tributário ao setor atacadista 

O governo do estado através 
do decreto de número 15.694, 
de 15 de julho de 1997, mantém 
os incentivos para o setor 
atacadista que tem um 
tratamento tributário especial, 
com uma carga tributária 
reduzida. 

Desde o ano pasado o setor   
vem se beneficiando, sem que 
registrasse uma melhoria 
proporcional, no nível de 
recolhimento, em se mm ✓Afc -V ^ ■.. 
comparando com o volume de WSÊm m í ' 
compras apresentadas pelo 
sistema fronteira. Ipjiipil-" -LCA : ■ 

"O incentivo <■ estranho e 
político" afirma o SINTAb cm 
seu boletim informativo da 
primeira quinzena de agosto. 

Era geral os incentivos fiscais 
voltam para induzir a instalação 
de indústrias <■ outras atividades 
produtivas que visem aumentar 
o valor agregado <> geração de 
emprego e renda. msmMtâm 

O setor atacadisla-comércií y Roseann Snmey, médias para incentivar o comércio atacadista 
além de empregar pouco, tem na base1 de cálculo da ordem de As tegras- redução para 9% 
pouca participação na formação 47,05% nas operações internas nas operações internas e 
da poupança interna e na com destino a comercialização, interestaduais, vão valer até 
aplicação de capital, alé, de não produção ou industrialização, setembro deste ano. 
ter um comportamento Estão recebendo, ainda, um Espera-se que o governo se 
adequado no que se refere aos crédito presumido, nas dê conta que este benefício é 
níveis de recolhmientodõICMS. operações interestaduais de tal apenas mais uma concessão 
Com o decreto, os atacidtas modo forma que a carga sem retorno efetivo em termos 
estão recebendo uma redução tributária reduz para 9%. da geração de emprego e renda. 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E IB@A W3Â1 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

A. 
■o, 
rú? 

B/C - O poÍNT do 

SEU FÍNaI de SEMANA 

m ■mms 

Restaurante BIC 

CO/V CARDÁPIO 

miADO. P/ÇOMA 

€ CWVC 

ncD/co 

vrwnífF* 

■■■ «>■ 
fiotry Xy 

MmrnkBm 

- Domingueira 

Dançante da 

Banda Alta 

Tensão, 

Mulher não 

paga. 

Estacionamento 

exclusivo da Praia 

do Cacau. Carros, 

motos e caminhões, 

pelo preço único de 

R$ 1,00 

BIC, vs 
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<W7r CENTRAIS ELÉTRICAS SA 

CGC 23.274.194/0001-19 

0 
Brasil 
EM ACÂO 

MINISTÉRIO 
DE MINAS E ENERGIA Elelrobráe ^ 

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTROS RESERVAS N0 03/97 

EDITAL DE RECRUTAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., através do Departamento de Suporte à Administração de Pessoal, realizará Processo Seletivo Externo para a formação de Cadastros Reservas para os cargos constantes dos quadros apresentados no item 2. mediante condições conti 
das neste Edital. 

A classificação dos candidatos será regionalizada nos seguintes Pólos: ^ 

• Goiás; abrangendo Bra3llia(DF), Goiás^GO), Distrito de Arapora(MG)e Gurupi(TO),. 

• Minas Gerais: abrangendo Minas Gorais(MG, exceto o Distrito do Araporá) e o município de Pedregulho<SP). ' 

- • Rio de Janeiro: abrangendo Espirito Santo(ES) o Rio de Janeiro<RJ), 

• São Paulo: abrangendo Paraná e São PaiJÍo<SP, exceto o município de Pedregulho). 

Os candidatos aprovados em todas as etapas do Processo Seletivo Externo serão chamados, em função das necessidades da Empresa e de acordo com a dassificação obtida no Cargo a que concorreram, a assinar Contrato Individual de Trabalho com FURNAS CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A.. o qual se regerá pelos preceitos da CLT, sujeitando-se às normas internas e ao Plano de Cargos e Salários da Empresa. 

O desenvolvimento de todas as etapas do presente Processo Seletivo Público será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESP RJ, com exceção da Entrevrata Técnica (quando requerido pelo cargo), da Ava 
Ilação Médica e do Treinamento (quando requerido pelo cargo), que serão de competência de FURNAS. 

2. QUADRO DE CARGOS 

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO 

Trfií'; :'":ítóiniàkmT^icóá'^/'' Í SíntesedifeTárefâi WÊÊ 
Engenheiro/Eletricista A) 
Salário: RS 1.407,63 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Ooiás, Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro 

Curso Superior completo em Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Elétrica oom ênfase 
era Eletrônica, 

Experiência ntinima de 03 (três) anos em 
uma das atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefas. 
- Registro ou protocolo no Órgão dc Classe 

Sstudos, comissionamento, ensaios e 
manutenção de equipamenlos principais e 
auxsliaxes dc Usinas Hidrelétricas e/ou 
Subestações. 

Engen heirc(0etrici sta B) 
Salário: R$1.407,63 
Taxa de Inscrição: R$60,00 

Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo e Rio dc Janeiro 

- Curso Superior corapteto era Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Elétrica com ênfase 
em Eletrônica. 
- Experiência mínima de 03 (três) anos era 
uma das atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefas. 
■ Registro ou protocolo no frgto de Ciasse 
Comnetente 

Estudos, comissionamento, ensaios e 
manutenção de equipamentos e sistemas de 
controle, proteção e medição, principais c 
auxiliares. de Usinas Hidrelétricas e'ou 
Subestações. Operação «'ou análise de 
Sistemas Elétricos de Potência. 

Engen hciio(Teleoomunicações) 
Salário: R$ 1,407.63 
TVíu» uc lUM-iJyjrv. M 0et,<u> 

Ooiás. Minas Gerais. São 
Paulo c Rio de Janeiro. 

• Curso Superior completo em Engenharia 
de Telecomunicações ou Eletrônica <xi 
Pno»-nh»n» Klétrieji com ênfase em 
Eletrônica ou era Telecomunicações - 
■ Experiência mlniraa de 03 (três) anos era 
uma das atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefas 
- Registro ou protocolo no Órgão de Classe 
Cçnipelentp. 

Estudos, operação. comissionamento, 
ensaios e manutenção de Eífiipamentos e 
Sistemas de Telecomunicações. 

Engenheiio(Mecânico) 
Salário: RS 1.407,63 
Taxa de Inscrição:. R$ 60.00 

Ooiás. Minas Gerai» e Rio 
de Janeiro. 

- Curo Superior completo em Engenharia 
Mecânica. 
- Experiência minima de 03 (três) anos cm 
uma das atividades relacionadas na Síntese 
das Tarefas. 
- Registro ou protocolo no Éfcgio de Classe 

Estudos, comissionamento, ensaios c 
manutenção dc equipamentos principais e 
auxiliares de Usinas Hidrelétricas e/ou 
Subestações. 

NlVEL; 1° GRAU COMPLETO 

Eletricista de Linhas dc Transmissão 
Salário: RS 552,27 
Taxa dc Inscrição: R$25.00 

Goiás, Minas Gerais. Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

- Curso dc 1° Grau Complete 
- Idade máxima de 21 anos. 
- Sexo masculino. 
- Aptidão Física c adaptabilidade para 
TabaDlStvai altuias devadas.    

Executar manutenção de linhas de 
transmissão cm alta tensão, acima de 138 
KV. 

PÓLOS 

GOIÁS 

MINAS GERAIS 

Afífa^iAa 
- BRASÍLIA - Setor Hoteteiro Sul - SHS Q. 02 BIooo "B*- Tém» - Ptaio PBoto CEP 70312-970 - Bresfli. - DF. 
- TAGUATTOGA - C 5 - Lote 3 - toja 2 - Caitro - CEP 72001 -970- Tnguatinp-DF 
GOIÁS 

CENTRAL DEGOIÂNIA-Praça Dr- Pedro Ludovico Teóteir», II - Caitro-CEP 74001-970-Goilitia - GO 
CAMPINAS - Av. Aafcanguera, 6464 - St Campinas ■ CEP 74501-970 - Goiânia -GO. 
NfQUELÂNDIA - Av. N. Sn. Dabatfia, 150 - Centro - CEP 764204)00 - Niquelânda - 00. 

MARANHÃO 
IMPERATRIZ - Av. Dorgival Pinheiro de Soum tW •CastevCEP 65900-970 - Imperatriz - MA. 

MNASCTHAIS 
MONTES CLAROS - Praça Dontor Oiavm, 149 - Centro - CEP 39401-970 - Mentes Claros - MT 

TOTANTIS 
PALMAS - AANO 20 - Ctonj. I - Lt Stf - A. Norfnte - CEP 77054-970 - Pahna» - TO. 
ARAGUAlNA-Raa AdemarVTocnteFerreira, 1314-CatroGEP77804970 -Araguafna-TO. 
GORXM - Rua Minétro Allredo Nraser. 1090 - Centro - CEP 77402-970 -Guraei - TO.  

MTNAS GERAIS 
CENIRALDEBELOMCREONTE-Av. AfcoaoPena, 1270 - Cairo - CEP 30130-900 - Beto Horizonte - MG 
PASSOS - Rua Joio do Barro». 311 - Centro - CEP 379004K» - Parar» - MG 

sÃQPAinxt 
- FRANCA - Praça David Ewbnnlt, 1800-Centro-CEP 14400-970-Franca-SP 
- SÃO JOSÉ DO RIOPRETO ■ Rua Pradcnle de Moram. 3057 ■ Centro ■ CEP 15001-970 - Sâo Joa4 <to Rio Preto - SP. 

PÓLOS 
CENIR AL DE VITÓRIA - Av. JercomoMcnteiro. 310 - Centro - CEP 29001-070 - Vitória - ES. 
CARAPINA - Rua "E" Quadra 68 -Lt 02-CarapÍB^CEP 29160-970-SerTa- ES. 

KMmMNFtROffÁntftn 

BIO DF. JANEIRO 

SÃO PAULO 

ACÁCIAS: 

CENTRAL - Rua 1° da Março, 64 -Témo -CEP 20001 -970-Rio de Janeiro- RJ. 
PRESIDENTE VARGAS - Av. Presidente Vargas, 3077 - Térreo - CEP 20217-970 - Mo de Janeiro - RJ. 
BONSUCESSO - Rua Dona Isabel, 158 - CEP 21032-970 - Rio de Janeiro - RJ 
CAMPO GRANDE - Praça I>. Raul Bcnvontura, 61 - CEP 23051-970 - Rio de Janeiro - RJ. 
COPACABANA - Av. N. Sm, de Copmacabana, 540 - Loja A - CEP 22022-970 - Rio de Janeiro. 
MÉIER - Rua Dôn da Cruz, 182 - L^a B - Sala* 3 a 8 - CEP 20723-970 - Rio de Janeiro. 
ANGRA DOS REIS - PraçaLopei Trovão, 142 -Centro - CEP 23900-9» - Angra de» Re» - RJ. 
CAMPOS DOS GOYTACAZES - Praça SsnliiseBO SaKadcr, 53 - Centro - CEP 28001-9» - Campca dca GoylaotKos - RJ. 
NITERÓI-Rua Vsoonde do Rio Branco, 481 -Centro-CEP 24001-9»-Niterói-RJ. 
NOVA IGUAÇU -Rna Otávio Tarqomo, 87 - Centro- CEP 26001-9» - Nova Iguaçu - RJ. 
VOLTA REDCNDA- Av. doaTrabalbadore». 5» - Centro-CEP27251-9»-VoteRedonda-RJ.  

SÃOFATffXl 
CAMPINAS - Av. Franciaoo Glioório, 889-Centro- CEP 13012-970 -Ctmfànj» - SP 
CENTRAL DE SÃO PAULO - Av, Pratea Maia, n/a" - Cmtro - CEP 01051-9» - São Pauto - SP, 
GUARULHOR - Praça Getúlio V»f«. 215/221 - Chotro - CEP 07001 -970 - Guaralhos - SP 

-MOGI DAS CRUZES -RuaPrahfcr.teRodiignea ANe», 195-Centro-CEP 08701-9» -Mogi daa Cnza - SP. 
- SOROCABA - Rua SãoB««to, 232 - Centro - CEP 18001-970- Sorocaba - SP. 
PARANÁ 
- IVAIPORÃ- Av, Souza Nav». 777 ■ Centro -CEP 86870000 -Ivaipotí -PR 
-IN1T.RN^CI9NALF^ PQ)GUA<?J .praçaG^Vm^», ^-CEPO^-OOO-Fçz dofr^-ffi,  

CONDIÇÕESÍPRÉ-REQUIStTOS PARA A INSCRIÇÃO: 
• ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos até 10/09/97; 
• Para o cargo de Eletricista de Linhas de Transmissão, ter no minimo 18 (dezoito) anos e no máximo 21 (vinte e um) anos até 10/09/97 e ser do sexo masculino; 
• sorbrasHoiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto n" 70436, de 18/04/72. e Constituição Federal, parágrafo 1® do artigo 12); 
• ser cumprido o serviço mililar ou dele ter sido dispensado, se do sexo masculino; 
• ter a situação regularizada perante a Legislação Eleitoral: 
• ter concluído, até 10/09/97, o curso exigido para o cargo a que se candidatou. 

OBSERVAÇÃO: A Inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente se o candidato não comprovar, no ato da nomeação, que já satisfazia a todos os requisitos fixados desde o término do período de Inscrição, não sendo considerada qualquer 
situação adquirida após aquela data. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA l>ARA INSCRIÇÃO: 
• documento oficial de identidade (que contenha retrato) e xerox que ficará retida; 
• Requerimento de Inscrição fornecido no tocai, completa e corretamente preenchido e assinado; 
• declaração, constante do Requerimento de Inscrição, firmada sob as penas da Lei, de que possui os demais documentos comprobatórios das condições exigidas para a inscrição. Vale ressaltar que o não cumprimento dos Requisitos Básicos estabelecidos no item 
2 (Quadro de Cargos) implicará a Eliminação do candidato, independentemente dos resultados obtidos nas provas; 
• comprovante de pagamento da taxa de inscrição, 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
•. solicitar, nas Agências dos Correios credenciadas, o Requerimento de Inscrição que deverá ser preenchido corretamente de acordo com as instruções contidas no Edital; 
•. colocar, no verso do Requerimento de Inscrição, xerox da Carteira de Identidade (frente © verso); 
• pagar, somente em espécie, a taxa correspondente ao cargo a que deseja concorrer, nas Agências dos Correios credenciadas, no ato da entrega do Requerimento de Inscrição; 
• receber comprovante de inscrição e Manual do Candidato 

OBSERVAÇÕES: 
1. o valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma; 
2. efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo; 
3. no ato da Inscrição, o candidato somente poderá optar por um dos cargos oferecidos no Pólo de Trabalho em que pretenda se inscrever, devendo efetuar uma única Inscrição, de vez que as provas poderão ser realizadas no mesmo dia e horário; 
4. o candidato disputará classificação no cargo de sua escolha no Pólo de Trabalho onde efetuou sua Inscrição. O local de inscrição do candidato é determinante da opção de Pólo de Trabalho. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO; de 25/08/97 a 10/09/97 
HORÁRIO: DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS 

ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO; 
■ Provas Objetivas 
• Exames Psicológicos 
• Prova de Aptidão Física (quando requerido pelo cargo) 

| • Entrevista Técnica (quando requerido pelo cargo) 
| • Avaliação Médica a Treinamento (quando requerido pelo cargo), conforme especificado no Roteiro do Candidato. 
nRSPRUArÃn- a intenr» <«n Frtitai oom os conteúdos orooramátlcos. biblioaraflas, cronograma de realização do Processo Seletivo Público e outras Informações gerais encontram-se à disposição dos Interessados nos locais de Inscrição e na FESP RJ através dos tc 

aüSt 
TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários oue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-0 I 0 - Km I350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Mídia & Cia 
Hoje a nossa cidade de 

Imperatriz já conta com uma 
Agencia de Publicidade 

altamente profissional, 
funcionando nos moldes de uma 
grande Agencia do Suldo País, a 
Mídia & Cia conta com todos os 
setores de atendimento ao 
cliente, çom destaque para o 
pessoal da Criação e Produção, 
NilsonTakashi I lamada, Bruno 
Lunas e Joaquim Marcos, 
pessoal de atendimento ao 
cliente , Marco Aurélio 
Rodrigues e Dirceu Pimentel. A 
Midia mantém a conta 
publicitária das mais 
importantes empresas da 
Região como Liliane, 
Supermercado Pague Menos, 
Óticas Maia, Colégio Rui 
Barbosa além de seu maior 
cliente que é a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, tudo 

sob o comando de Chafí Braile. 
Br 010 

Vários acidentes de transito 
continuam acontecendo na 
Rodovia Br 010 no trecho entre 
Açailandia e Imperatriz, a estrada 
perigosa e sem sinalização faz 
com que os acidentes aconteçam 
freqüentemente, sem que as 
autoridades tomem qualquer 
posição. A maioria dos acidentes 
com vitima fatal acontece por 
excesso de velocidade e falta de 
atenção . Ultimamente tem se 
verificado , inclusive com 
estatísticas, que os motoristas de 
caminhões e caretas provocam 
acidentes em funçíio de algumas 
drogas que tomam i «ra i tio dormir. 

Fiscalização 
() alerta f( )i feito dentr* > do nosso 

Programa na'IV Capital Canal 5, no 
horário de 131100 ás 14H00. As 
embarcações que navegam ixJo 
magestoso Rio Tocantins, muitas 
não oferecem o mínimo de 
segurança para os seus usuários, 
citamos como exemplo os 
pequenos barquinhos que 
tmsjxjrtamiKLssageirosparaa Praia 
do Meio. 

AAgenciaPluvial da Marinhaem 
Imperatriz está intensificando a 
fiscalização, o condutor que não 
estiverem dia com a documentação 
terá o barco apreendido, podendo 
pagar mujtas e até mesmo ficar 
imjxrssiMitack > de trafegar durante 
algum temjx). Todo o cuidado é 
pouco, é melhor prevenir do que 
remediar, já diz aquele velho ditado 
popular. 

Entre Linhas 

Hoje é Domingo, pernas pro ar que ninguém é de 
ferro, dia de curtir a família numa boa, Praias e a 

Beira Rio são algumas opções, e solamente. 

Ontem o Prefeito lldon Marques participou ativamente da 
campanha de multi-vacinaçào deflagrada pela Secretaria de 
Saúde do Município, tendo a frente a Dra. Maria Divina, que 
por sinal estva divina e impecável com relação a organização. 

Clinicas Associadas mudou apenas de prédio, 
contínua na Rua Luís üomingues com mais espaço, 

para atender sempre melhor seus pacientes os 
Médicos José Edson e Milko estão investido. Clinicas 
Associadas e hoje a mais bem equipada da cidade a 

nivel de exames Castros. 

Segunda-feira 

AM 

t i 

ül 

Conor Farias 
1 I 4 

Frederico Luiz 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

Cidade Agora das 08h00 às 1 IhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO 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 - 

10.000 wats de potência 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tmana's de Produções 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

França Coelho 
Diretora Fimanccira 

José Filho 

Diretor Comercial 

l CAPITAL 
Super Quadra 602. Rue 4. Casa 3 - CEP 65900-000 - Telefax (098) 723-3022- Imperatnz-MA 

Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Aíiton dos Santos Cardoso 
Rua Bom Futuro. 583 - Fone: (098) 722-1338 7723-3022 - Imperatriz-MA - E-Mail freder1c@compushow.com.br 

Representante Nacional 
Formato - Fone: (011) 214-1634 - SSo Paulo-SP 

Frederico Luiz Fredson O. Rodrigues Cláudia Pinheiro 

: •'•• 

Subedifores: Francisco du Valle e Josafá Ramalho 
Colaboradores: Machado Neto, Linda Veloso. Soraya Luiza, Renilson 
Quadros e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Clodomir .Alves 

. . V-Xv 
a: pitai rtvtJw noticiários da Agência I ^Piduc Voz <la América 

gm&W** assinadas nas Colunas, bem como os ensaios publicados, nãoretklán 
mgesSíiriauxaih• a opíniá< > do Jornal 
ilpsemálerias cnviatlas nao somo devolvidas, mesmo ,\ur não puMiraílas % 

Utilidade Pública 17/08/91 

Polícia Militar   
Delegacia de Plantão 1 _ 

Corpo de Bombeiros  
Hospital de Plantão (Geral)  
Hospital de Plantão (Pediatria) _ 
Aeroporto  
Estação de Trem  
Hemomar  
Tropigás  
Paragás _ 

Alcóolicos Anônimos  
Prefeitura Municipal  
Câmara Municipal  
Fórum Henrique de La Rocque 
Disque Boi na Moita    
Defesa do Consumidor  
Cemar  
Caema  
Correios  
Receita Federal  
Secretaria Estadual da Fazenda 
Policia Federal  
Polícia Rodoviária Federal 

190, 
722-1287 
193 
721-6205 
721-6205 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Presidente da Gohab visita o local 

O Programa Habitar-Brasil é uma parceira entre os governos estadual e municipal e tem como objetivo construir 

casas nos próximos dias 

regime de mutirão para que têm renda familiar de ^ O Programa Habitar- 
-Brasil desenvolvido em 
parceria entre Cohab/ 
MA e os governos 
estadual e municipal vai 
iniciar nos próximos dias 
a construção das casas. 
0 Programa em 
Imperatriz está sendo 
ministrado pela 
Secretaria do 
Desenvolvimento 

Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct). Ontem (16), o 
presidente da Cohab/MA, 
Leônidas Caldas visitou , 
acompanhado da secretária 
da Sedesct, Sofia Oliveira e 
do representante da 
construtora responsável 
pela obra, Osório Guterrez, 
o local onde serão 
construídas as casas 
(Conjunto Vitória) em 

famílias carentes. 
Na oportunidade 

Leônidas assinou e 
entregou o documento 
dando a ordem de serviço 
à Construtora Guterrez, 
para dar início a 
construção da casas. De 
acordo com o projeto serão 
180 unidades de moradias 
que beneficiarão pessoas 

até três salários mínimos. 
Leônidas Caldas 

anunciou que nos próximos 
dias serão enviados ao 
canteiro de obras todos os 
materiais necessários para 
construção das casas. 
Serão 30 metros quadrados 
de área construída, dotada 
de todas as instalações 
sanitárias, elétricas e 

hidráulicas, dentro do que 
prevê a engenharia 
moderna. A Cohab enviará 
de São Luís, pessoal para 
dar apoio técnico durante 
a execução do projeto. 

Segundo Osório 
Guterrez, o serviço de 
infraestrutura será 
concluído dentro de um 
prazo médio de 150 dias e 
os trabalhos da 

construção das 
unidades deverá ser 
iniciado dentro de um 
mês.Para a secretária 
Sofia Oliveira, a 
abrangência do 
Programa Habitar- 
Brasil para Imperatriz 
"é uma grande vitória, 
pois atenderá muitas 
pessoas carentes e sem 
teto". 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 IEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Defina os rumos de sua 
carreira. Aproveite a oportu- 
nidade para colocar em dia 
pequenas coisas. 

Ns da Sorte: 59 

Touro 

A troca de idéias e experiên- 
cias com os amigos pode trazer 
um novo impulso à sua vida 
neste momento. 

Ng da Sorte: 40 

Câncer 

Por mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
difíceis, aproveite para tomar a 
dianteira. 

NQ da Sorte: 44 

Libra 

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

Ng da Sorte: 10 

Sagitário 

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

Ne da Sorte: 54 

ÍÍJ) 
Virgem 

ni 
Escorpião Capricórnio 

A energia de Júpiter con- 
tinua atuando de forma inten- 
sa em seu signo, favorecen- 
do a coragem. 

N2 da Sorte: 13 

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

N2 da Sorte: 29 

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

N2 da Sorte: 60 

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

N2 da Sorte; 33 

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

N2 da Sorte: 40 

Aquário 
XWW 

Tanto a posição do So 
como a de Mercúrio, o pia 
neta da comunicação, favorc 
ce, neste momento. 

N2 da Sorte: 23 

^"q Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 
10 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

a 

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 
13:00 Prog. Tompsom Mota 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa 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 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -13 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2® Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

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

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swal Cais 
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 CNT Jornal (com Dúla 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Jucá: Kforuri 
22:00 Super Sessão 
()();()() Fim de Noite 
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VDMSTÉJUO IStMWASEBOTUaA 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTROS RESERVAS N0 02/97 

EDITAL DE RECRUTAMENTO 

1. APRESENTAÇÃO . 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., através do Capa— d. Suporta à Ad™«So da Pa^a,, raa.zará Procaaao Sa^tvo Eatamc para a Wçéo d. C.daaSos R.saara. para .a cargo, c— do. — apradardado. no danr 2, n— c«ndw.. cond 
das nest® Edital. 

A classificação dos candidatos será regionalizada nos seguintes Pólos: 

• Goiás: abrangendo Brasllia(DF), Gotás(GO), Distrito de Araporà(MG) s GurupKTO). 

• Minas Gerais: abrangendo Minas Gerais(MG. exceto o Distrito de Araporà) e o munidpio de Pedregulho(SP). 

• Rio de Janeiro; abrangendo Espírito Santo(ES) e Rio de Janeiro{R0). 

■ São Paulo: abrangendo Paraná e São Paulo(SP, exceto o município de Pedreguiho). 

Os Cadastros Reservas de Pessoal, dos cargos comuns ao Concurso Público 01/86, só serio utilizados após a convocação de todos os 
candidatos que compuseram os Cadastros Reservas daquele Processo Seletivo Externo. 

e de acordo cxsm a classificação obtida no Cargo a que concorreram, a assinar Contrato Individual d© Trabalho com FURNAS CENTRAIS Os candidatos aprovados em todas as etapas do Processo Seletivo Externo serão chamados^em ton^o das oeoe^dades da Empresa 
ELÉTRICAS S A o qual se regerá pelos preceitos da CLT, sujeitando-se ás normas internas e ao Plano de Cargos e Salanos da Empresa. 

O dusenvolvímepto é. «d.. .. .E.pé. do — Prt.0.-. S.^o P«oo «â t..,i»do «ob , —bdidod. «edio. . opo— d. FUNDAÇÃO ESCOLA OE SERV.ÇO PÚBUCO - FESP Rd, c.™ d, Av^d Médio. , do T,io,m.d» (gu.odo —o p^o 
cargo), ambos de competência de FURNAS. 
2. QUADRO DE CARGOS 
NÍVEL; SUPERIOR COMPLETO 

m mm ■■ v;- 22ÍL 
ERgenheiro(Eletricisl«) 
Salário. RS 1.252,27 
Taxa de Inscricio: R$ 6Q.0O 
Engenheiro(Telecoimmicaç6es) 
Salário: RS 1.252.27 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Goiás. Minas Oerais, 
Paulo « Rio de Janeiro 

EngenhBiro(Elotrômco) 
Salário: RS 1.252,27 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Hngenheiro(Mecânico) 
Salário: RS 1.252,27 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Goiás. Minas Oerais, 
Paulo o Rio de Janeiro 

- Curso Superior comploio am Engenharia Blítries 
- Registro ou protocolo no ÔigíO de Classe 
Competente 

SJo - Curso Superior completo em Bngcnhsria de TelecomuniceçSee ou Engenharia glétrioa 
8tifase em TelecomunioaçSes. 
- Registra ou protocolo no ÓrgJo de Ciasse 
Çompe;e^te 

Goiás, Minas Oerais. 
Paulo e Rio de Janeiro 

SIO - Curso Superior completo em Engenh 
EletrSnios ou EMlrioe com ênfase em Bletrftnica 

Registro ou protocolo no 6rgSo de CIssso 
Compelente 

Goiás c Rio de Janeiro 

EnçenheirofCivil) 
Salário R$1.252.27 Paulo 

Comuns aos cargos de Engenheiro Eletricista, 
Civil, TelecomunieaçSej, Eletrônico 
Mecânico 
- Aluar em atividades de conjttuçío. de 
projeto'assessoramento, da planejamento, de 
construçío/montagem, de operação, de 
manutenção e de estudos, nas Areai: 
Civil, de Comumcaçôes, de Eletricidade. 
Mecânico, de Programação, de Orçamentos 
Contratos 

Curso Superior completo em Engenharia 
Mecânica. 

Registro ou protocolo no Ôrgfo de Classe 
i    T-ompçlçplç      
Goiás, Rio d« Janeiro e S9o - Curso Superior completo em Engóthan. C.vtl - Registro nu protocolo no Órgão de Classe 

Engenheiro/A) 
Salário: RS 1,407,63 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Rio de Janeiro - Corso Superior completo em Engenh»na(diirnçJo 
mínima do 05 anos) 
- Experiência mínima de 03 (três) anos em análi» 
de balanços e estruturas {inanceir»'. projeções ecor.Smico-financeiraa e cálculo de viabilidade de 
investimentos 
- Registro ou protocolo no Ôrgâo d' clM,e 

Analise de baianços e estrulurns financeiras; 
cálculos de viabilidade do investimentos, 
preparo de projeções econdmico-financeiras de 
curto, médio t longo prato a elaboração de 
normas e instruções sobre propostas 
orçameniatins. 

igenheirofB) R 
ilário: R$ 1.407,63 
ixa de Inscrição: RS 60,00 

to de Janeiro m 
d 
U 
d 
c 
g c 

urso Superior completo em Engenhario(duraçio D 
Inima do 05 anos). ? 
Experiência mirjimo do 03 (ttêa) anoa em re 

jaenvolvimonlo do aplicações em ambiente d 
indowa. em rede, plateforma cliente/servidor olbu S 
senvolvimento o acompanhamento de projetos e a 
tudoa de Engenharia, utilhtando aplieativcj r 
áficoa o/ou odminialraçlo e suporta de redes de 
amputadom, 

Registro ou protocolo no Órgão de Classe 

ra Workgroups 3.11 e MS-Windows95. em 
de; aplicações clieitte-satvidot com Bancos 

Dado Relacionei e UGBD Oracle 7, com 
stemas de Infonnsções Geográficas, de 

jtomcçâo com Lotus Notes; supervisão de 
-rvidor Unix; aplicações em ambiente 

1 eme t/In tt and a aupervislo de rede Novell 
etware 3.x e 4 10. 

ngoaheiro(C) 
alário: RS 1,S8Z27 
axa de Inscrição: RS 60,00 

Joíás o Rio de Janeiro. Curso Superior completo em Engenh«ri»(duraçIo 
Inima de 05 anos). ' 
Experiência mínima de 05 (cinco) anos em 

tividadea de planejamento e/ou projetos e/ou 
scalizaçlo relalivaa 1 obras civis de 

mpreendunentoa de geraçlo e/oo transmissão de 
nergie EWtriea 

Registro ou protocolo no Órglo do Classe 

luir em nlividadea de planejamento, 
nplaniaçêo e coordenação do controle 
ecnolfigico de construção nas íreos dc 
eolecnia. concreto e construção civil e 
uontagem eletromecânioa de linhas de 
ansmissJo « Subestações de e*lra-aila tensão 

ngenheiro(D) 
alário: R$ 1.582.27 
axa ds Inscrição: RS 60,00 

3oiás o Rio de Janeiro. 

. 

Curso Superior completo em EngenharU/duração 
nlnima do 05 anos) 

Experiência mínima de 05 (cinco) anos em 
tividadea de especificações e projetos elétricos 
s/ou fisoolizaçío de obras relativas a 
mpreendimentos de transmissão e/ou geraçlo de 

Snoraia Elétrica 

Desenvolvimento de projetos elétricos, 
nomsgem de grupo lurbina-goradot; 
Kompsnhsmento de fornecimento e de 
nspeçio de equipamentos e materiais e 
omisaionsmento de sistemas de transmissáo 

s/ou geração de Energia Elátrica. 

IngenheirofT) 
ialáno: RS 1.582,27 
axa de Inscrição: RS 60.00 

lio da Janeiro Curso Superior completo em Engenb«rla(durtçlo 
mínima de 05 anos). 

Bxpetiíneio mlnims dc 05 (oinoo) ano* em 
atividades relacionadas o especificações e projetos 
relativos a Equipamentos e Sistemas dc 
Telecomunicações de Microondas e/ou Ondas 
Portadoras. 
. Registro ou protocolo no Órgão de Classe 

Dosanvobnmentó dc projetos de proteção e 
aterramento de equipamentos eletrônicos c 
Compatibilidade Rletrorasgnética. de Sistemas 
de Energia CA/CC para Telecomunicações, de 
Sistemas de Supetvisio de TelecomunicaçBm a 
Comunicação de Dados, de Sistemas de 
transmissão de Telecomunicações e 
dimaisionsmsnto de Sistemas de Comutação 

■ngenheiro(Q) 
ialário: RS 1.582,27 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Goiás o Rk) de Janeiro. - Curso Superior Completo tra Engenhariatduraçlo 
mínima de 05 snos). 
- Experiência mínima de 05 (cinco) anos cro 
atividades relacionadas a aipecifieaçôes e projetos 
mecânicos c/ou montagem de equipamentos principni» 
e/ou auxílisres do Usinas Hidrelétricas. 
- Registro ou protocolo no õrgfio dc Classe 

Atuir em atividades de 
projetos/assessoramento, de planejamento, dc 
acompanhamento da fabricação, 
comissionamento e de estudos ns área 
mecânica para equipamentos e sistemas 
mecânicos auxiliares. 

\nalisla de Sifteinas(A) 
Salário: RS 1.252,27 
Taxa de Inscrição- RS 60,00 

Goiás. Rio de Janeiro e São 
Paulo. 

- Curso Superior completo(com duração mínimo dc 
04 anos), com formação em Análise de Sistemas - Registro ou protocolo no Órgão de Classe 
Competente. 

Msntificat junte ao usuário ss nece-eidados c 
requiarios dos sinooas; analisar, projetar, 
implementar e implantar sistemas do imbnnaçSo; 
pbmeiar e executor trm.-.cmonto dos usuários 
sobre a utilização dos sistemas, proporcionar ao 
ccrpo técnico o desenvolvimento e operação do 
sistema e aos usuários, suporte As tecnologias 
empregadas, preparar. acompanhar o 
ooeracionaliatoproççssamenlode spicmcs  

Analista de SistemasfB) 
Salário- RS 1.582.27 
Taxa de Inscrição: RS 60.00 

Rio de Janeiro e São Paulo. - Curso Superior completei com duração mínima d 
:>4 anos), com fotmsçêo em Análise de Sistemas 
- Experiência mínimo de 05 (cinco) anos em 
emb-ente Windows, plataf-rmc cliente/servidor 
desenvolvimento/suporte de sistemas em smbienl 
de rede 
- Registro ou protocolo no ÓrgSo de Cio* 
Competente. 

Identificar junto aos usuários os ncccnsidades c 
requisitos dos «istemas; anolisai, projetar, 
implementar e implantar sistemas de inlormaçêo; 
planejar o executar uoinomento dos usuários 
sobre a utilisaçâo doa sistemas, proporcionar ao 
corpo técnico o desenvolvimento e operação do 
sistema e nos usuários, suporte ís tecnologias 
empregadas. Preparar. ocompenhar e 
operacionalizar o processamento dc sisicroas. súpcrvistonor os projetos oe desenvolvimento de 
sistemes. como também, os recuraos humanos e 
Mcnolósicon neles empregados,. _. 

Advogado/A) 
Salário: 1.252,27 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Goiás, Rio de Janeiro o Sã 
Paulo. 

- Curso Superior completo sm Direito 
- Registro ou protocolo no Órgão de Clsss 
Compelente 

Acompanhar e defender processos nes Juntas de 
Conciliação e Julgamento. Veros Pederais, 
Estaduais e Tribunais eastentes. elaborando 
petições, memoriais e sustentações orais, 

jdefender os intermscs do Empresa persnle 
[Órgãos do Poder Judiciário e representá-la junto 
Ia entidades da AdminiattsçSc Direta ou Indireta. 
I^tarcmiase Fundações  

Advogado(B) 
Salário: 1.582,27 
Taxa de Inscrição: RS 60,00 

Rio do Janeiro - Curso Superior completo em Direito 
- Experiência mínima de 05 (cinco) anos 
Direito Civil e/ou Trabalhists 
- Registro ou protocolo no Ófgâo de Cias 
Compelente 

Acompanhar e defendes processos nas Juntas de 
m Conciliação e Julgamento. Varas Fedesau, 

Estaduais e Tribunais existentes, elaborando 
je petições, memoriais e sustentações orais, 

defender os interesse» do Empresa perante 
Órgãos elo Poder Judiciário e represenlâ-ia junto 
a entidades da Administração Direta ou Indireto, 

NÍVEL: 2" GRAU COMPLETO 

Pó to de Trabaíhó : 
EsPbcialista etn MíanulencSo 
£!etroBletrõnica(A) 
Salário; R$ 725,55 

Golãs, Minas Gerais, Rio 
do Janeiro e São Paulo. 

Curso d» 2' grau Téonleo Completo em EletrõnicB Registro ou protocolo no Órgão de Classe Competente 

Comum a todos os cargos de Espeolabsta em Manutenção: 

a) Executar instalação, substituição, manutenção, roperos, Impera e testes nos sistemas de instrumentação e controle das 
Usinas 
B) Fiscalizar, acompanhar. Inspaclonar, supervisionar o seguimenlo dos város 
uabalhot, processos e procsdimenlos das Usines relacionados com a segurança 
c) Executar teste», ensaio», medições, anâhses e proletos Coordenar controlar e fseaUzãr a execução de montagens, operações, lestes especiais manutenções modificações de projetos Dar apoio o todas 
as alMIdedes de Engenharia a projeto da área técnteada Usina 

Esoecialiste em ManuteneS© 
Eletroeletrõnlca(B) 
Salário: R$ 725.55 
Taxo de Insoriçêo: R$ 30.00 

Goiás, Minas Gerais. Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

Curso da 2' grau Técnico Completo em Telecomunicações ou em Eletrônica com ênfase em Telecomunicações 
- Registro ou protocolo no órgão de Classe Comoeteme 

Especialista em Manutenção 
El8iromecanica(A) 
Salário; R$ 725,55 
Taxa da Inscrição. RS 30,00 

Goiás, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

- Curso de 2° grau Técnico Completo em 
Mecânica ou filelromecãnica ■ Registro ou protocolo r.o Órgão de Classe Comoetenle 

Especialista em Manutenção 
Eletromacânica(8) 
Salãrio: R$ 725.55 

Goiás. Minas Gerais. Rio 
d© Janeiro e São Paulo. 

Curso de 2S g-au Técrú-o Comoleto em Eletrotécnica Registro ou protocolo no Órgão de Ciasse Competente 

d) Operar e/ou executar manutenção de Usinas Hidrelétricas Subestações s Sistemas Elétricos 

Técnico em Processamento de 
Dados 
Salário; RS 681,70 
Taxa de Inscrição. R5 36.00 

Goiás, Rio de Janeiro 
São Paulo. 

- Curso de 2* grau Comptoto com Técnica 
especifica. 

« 

Oesenvotuer atividades nas áreas de 
sotware e hardware âgadas aos computadores de processos e de conlro e aos micro das Usinas, bem como outros eounementns m-npnta^orPados 

nraio nc iwtsrpinfio (AGENCIAS DOS CORREIOS) 

GOIÁS 

MINAS GERAIS 

mMZxMEk 
^ir^üA^SriorTlólelelro Sul - SUS Q. 02 Bloco 'B'- Térreo • Plano PiWo CEP 70312-970 - BrasHia • DF. 
■ TAGUAT NSA • C 5 - Lote 3 - loja 2 - Centro - CEP 72001-970- Taguatinga-DF. 
^CetriRAL DEGOIÂMA - Praça Dr Podro Ludovlco Tatxalra, 11 - Centro - CEP74001 -970 - Goiânia - <33 

CAMPINAS -Av, Anhangueta, 6484 - St Campinas - CEP 74501-970 - Goiânia -GO. 
NIQÜELÃNDIA-Av. N.Sra. Dabadb, 1S0 - Centro • CEP 76420000 - Nlquelândla - GO. 

MARANHÃO „ . „A - IMPERATRIZ- Av. Dorglval Pinheiro de Souza slrf -Conlro-CHP 65900-970 -Imperatriz - MA. 
MIMSLSEM1S iwi o 
- MONTES CLAROS - Pibçs Doutor Chaves, 149 • Centro - CEP 39401-070 - Mortes Claros - M3 
TOCANTINS 
- PALMAS - A ANO 20 - Conj. 1 -U. 5/6 -A. Nordeste - CEP 77054-970 ■ Palmas - TO. 
- ARAGUAÍNA ■ Rua Ademar Vicente Ferreira, 1314-Contro-CEP 77804-970-Aragualna-TO. 
-GüRUPI - Rua Ministro Alfredo Nasser. 1090 - Centro - CEP 77492-979 - GJfMPl - T9,  
MINAS OERAJS 
- CENTRAL DE BELO HORÍ2DNTE ■ Av. Afonso Pene, 1270 - Centro - CEP 30130900 - Bek) Horizonte - MO. 
- PASSOS - Rias João de Berros, 311 -Centro - CEP 37900000 ■ Passos- M3 
SÃO PAULO 
- FRANGA - Praça David Evtbanlc, 1800 - Cortro - CEP 14400970 - Franca - SP. 
8to JOSÉ DO RIO PRETO ■ Ria Prudente de Moraes. 3057- Centro ■ CEP 19301-OT - §90 Jati d? Ri? Plgtt 

ESPÍRITO SAflTO .fl i ■ ruumi mu tza ■ CENTRAL DEVITÓRIA -Av. JerSnimo Monteiro, 310 - Centro - CEP 29001-970 -V*6na - ES. 
- CA RAPINA - Rua "E"Qtiadra 68 - U 02 - Ca rapina - CEP 29190970 - Seira • E5. 
^L^ í^deMwço, 64 - Térreo - CEP 20001970 - Rio de Janeiro - RJ 
-PRESIDENTE VARGAS-Av. PresiderteVargas, 3077- Térreo-CEP 20217-970- Rio de Janeiro - RJ 
- BONSUCESSO- Rua Dona Isabel, 156 - CEP 21032970 - Rio de Janeiro - RJ, 
- CAMPO GRANDE - Praça Dr. Raul Boa ventura, 61 - CEP 23C61-970 - Rto de Jarwiro - RJ 
- COPACABAMA -Av. N. Sra. de Copacacabana. 540 - Loja A - CEP 22022970 - Rio de Janeiro. 
- Mâ ER - Rua Dias da Cruz. 182 - Loja B - Salas 3 a 8 - CEP 20722970 - Rio de Janeiro. 
WO DE JANEIRO (Mtinlcioio.sl 
-AN3RA DOS R0S • Praça Lopes Trovão. 142 - Centro - CEP 23900970 -Angra dos Reis - RJ. 
- CAMPOS DOS GOfTAGAZES - Praça Santíssimo Salvador, 53 - Centro - CEP 28001970 - Campos dos Goylacazes. 
■ NITERÓI - Rua Visconde do Rio Branco, 481 - Centro-CEP 24001970-Niteréi - RJ. 

NOi/A IGUAÇU - Rua Ctávio Tarqulno, 87 - Centro - CEP 29001-970 - Nova Iguaçu - RJ 
VOLTA REPONHA ■ Av. ttos Trabalhadoras. 570 - Certro - CEP 27251-970 - VoUa Reri°"da - FW  

RIO DE JANEIRO 

■ .... 

SÃO PAULO 

SÃO PAULO , _ 
CAMPINAS-Av. Francisco Glicério, 889-Centro • CEP 13012970-Campinas-SP 
CENTRAL DE SÃO PAULO - Av. Prestas Maia. ^n* - Centro - CEP 01051970 - 88o Paulo-SP - GUARULHOS-Praça Galüfio Vargas. 215/221-Centro-CEP 07001970-Guamlhos-SP 

- MOGI CAS CRUZES - Rua Presiderte Rodrigues Alves. 195 - Certro • CEP 06701970 - Mogl das Cruzes - SP. 
■ SOROCABA- Rua São Bento, 232 -Centro -CEP 18001970-Sorocaba - SP. 
PARANÁ . m - IVAIPORÃ - Av. Souza Naves. 777 - Centro - CEP 80870900 • ivaipoií - PR 
-INTF.RNACIONAI FD7 DO IGUAÇU • Praça Cetiillo Varetas 72 - CEP 85951-OQQ ■ Foz d? KHlügl - PR 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba li;:' 

Todas as informações Cursos:   

T&f&rtí RrftniiáM Medlclna/Odontologla/Farmácla & Bioquímica/DIrelto/Todas as Engenharias/ - - - • -r - ^ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo Ü Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoÚvía nó WaraáíIjão 

09B- l'z 'S 
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'Complete essas duas histórias 

: e envie seu texto para JC 

O melhor final de cada história será publicada neste 
espaço, e os remetentes terão uma entrevista conosco 

História 1: acontece no dia 6 em Mount 

Chasta, na Califórnia. Joy Glassman, 60 anos, 

provocou cinco incêndios. O motivo é que seu 

filho, Jason Robertson, acabara de entrar para o 

Corpo de Bombeiros e Joy pensou em ajudá-lo no 

seu início de carreira dando-lhe bastante trabalho. 

De fato, o filho participou do grupo de bombeiros 

que apagou todos os incêndios. Mas a mãe... 

História 2: aconteceu na quinta-feira, 14, na 

cidade de Bari, no Sudeste da Itália. A polícia prendeu 

um ladrão que roubou a bolsa da própria mãe por 

engano. Ela caminhava tranqüilamente o filho veio 

por trás, de motocicleta. Viu uma velinha, más não 

reconheceu de quem se tratava. Assim, a mãe... 

s 

W 

pais. 

A cláusula; "eles serão obrigados a 

denunciar seus próprios colegas sempre que 

tomarem conhecimento de um erro 

profissional. Quem não denunciar também será 

processado. 

Ciêneia 

O PERIGO DOS 

UGEIRINHO CABELOS BRANCOS 

O primeiro avião-foguete do mundo capaz de 

atingir qualquer ponto do planeta em no máximo 45 

minutos, se chamará "O Delta-Cliper", projeto da 

McDonell Douglas, terá seu custo avaliado em US$ 

60 milhões bancado pela NASA. Sua principal 

função será o transporte de órgãos humanos para 

transplante. 

FOI ELE 

Médicos ingleses viram fiscais 

O ministro da Saúde da Inglaterra, anunciou a 

criação de uma cláusula que constará do 

contrato de trabalho de todos os médicos do 

Mais do que um problema estetico. cabelos 

brancos em adultos jovens são um fator de 

risco para osteoporose, doença caracterizada 

pela descalcificaçâo e enfraquecimento dos 

ossos. A advertência é do ortopedista Nelson 

Menda, do centro Ortopédico de Ipanema, no 

Rio de Janeiro. Se os primeiros fios brancos 

aparecem antes dos 40 anos. o médico 

aconselha a fazer uma densitometria óssea, 

exame que permite avaliar se está havendo 

diminuição da massa óssea. Para prevenir a 

doença, ele recomenda: aumentar a ingestão 

de alimentos reicos em cálcio, como leite e 

derivados, tomar sol todos os dias peta manhã 

e praticar exercícios físicos regularmente. 

Espaço Aberto para a 

I 

'd# 

Ci 3 

t 

'Duo- frei* ftà* <Ut* 
Toda violência ê inútil. Só há uma força capaz de 
construir: é o amor. (Getúlio Vargas) 

ÜrcxicncUcompushow.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

É brincando que se dizem as insolências mais 
desagradáveis. (Guerra Maio) 

Casa 
Nova 

A Cohab está anunciando 
casas para Imperatriz. Já era 
hora do governo estadual dar 
o ar de sua graça na segunda 
cidade do Estdo. 

E/WS 
Presley 

Uma geração do globo 
ainda lamenta a perda do 
ídolo do rock, Elvis. Depois 

Cultura 

de Verniz 

"É tudo aquilo que você 
podia morrer sem saber*' 

Como fez 
a mãe natureza 

Ao contrário do que 
muitos pensam, homens e 
mulheres têm, exatamente, o 
mesmo número de costelas 
(12); freqüentemente, porém, | 

falam que agosto é mês como 
qualquer outro. 

Vírus 
de computador 

Bill Gates adverte. Tem 
muita gente despreocupada 
com os vírus no computador. 
De acordo com o magnata da 
informática, depois da Internet, 
o setor de anti-vírus deve 
crescer de forma assustadora. 
Palavra de quem é líder 
mundial de mercado. 

as mulheres têm menos uma 
vêrtebra do que os homens. 

Ê azul 
As mãos e os pés dos 

esquizofrênicos são frios, 
úmidos e azulados. 

Quemnào 
arrisca... 

Km chinês, a palavra "crise" 
é a combinação dos 
ideogramas "risco" e 
"oiHirtunidade" (pense nisso!). 

Sarampo 
tocantino 

Depois da dengue, o surto 
de sarampo invade a cidade. 
Falta de saneamento básico é 
a causa de muitas doenças na 
cidade. Também pudera, o 
saneamento fica embaixo da 
terra. Ninguém vê e os 
políticos esquecem. 

Aquele Abraço 

Para Pele, do Conj. 5 Estrelas. 

A alma 
do negócio 

Qualquer marca 
comercial, quando adquire 
a liderança, dificilmente è 
derrubada; um 
levantamento de 2o marcas 
Referes, nos Estados Unidos, 
em 1923. provou isso: 
sessenta anos mais tarde, 2(1 
destas marcas ainda 
estavam em primeiro lugar, 
quatro em segundo, e uma 
em quinto, 

mm 
Curto e Grosso 

^ Em breve, http://wvvw.jupiter.com.br/e/tucanus 

^ Melo ou Linhares. A PM de Imperatriz em boas mãos. 

^ A CPI da Pistolagem na Assembléia vai terminar em pizza? Ou em farinha de puba? 

# Hoje é dia do Fluminense perder para o Internacional de Porto Alegre. 

^ Sou tricolor de coração. Todo mundo tem um defeito. 

# O PT faz quebra de braço em São Luís. Dutra x Vila Nova. Quem ganha? 

^ Elvis está no meio de nós. Ele não morreu. 

^ Agora, a esperança do brasileiro, já se foi há miiilo tempo. 

Pcnsmmtos clássicos 

"Um preguiçoso convicto quando não está fazendo nada finge que está descansando" 

"Se a ama é seca, se a ameixa é seca e a carne c seca... então a gente deve estar no 
Nordeste". 

"Você constata que está no Ceará quando, em um bufíet, a única parte mexida c a da 
farinha". 

"Em qualquer lugar do mundo os cavalos é que vencem por uma cabeça. No Ceará são os 
jóqueis" 

"Cearense cremado não vira cinza... vira farinha torrada". 

"Era cearense ter a cabeça chata, tudo bem. Mas ter a sogra chata, a mulher chata <■ a mae 
chata também, ai já é esculhambação!". 

"Teve época no Ceara que a seca era tão grande que até o chiclete ping-pong vinha sem 
o pingue, por causa do racionamento". 

D 

Chegou em Imperatriz, a B^TMWORLS. um novo conceito em gerenciamento de informações 

através de sistemas e programas práticos e eficientes para sua empresa, 

A SíTMWORLI) dispõe também do serviço on-line com atendimento na sua casa ou local de 

trabalho. ; ffls 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. 'ÜT 722-3485 
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Americanos usam aspirina para prevenir ínforto 

Desde 1980, tem sido 
recomendado o uso 
de baixas doses de 

aspirina como prevenção 
primária do infarto do 
mioeárdio e de acidentes 
vasculares no cérebro. Em 
1991, um levantamento 
epidemiológico com 548 
adultos no estado norte- 
americano de Wisconsin 
constatou que 19,5% dos 
adultos com menos de 45 
anos usavam a aspirina como 
preventivo. Em 1994, a 
enquete foi repetida em 
Michigan, com 1.137 adultos 

da mesma idade, e 23,3% 
informaram que faziam uso 
da aspirina com essa 
finalidade preventiva. 

Deve-se distinguir a 
prevenção primária, em 
pessoas que não tiveram 
nenhum problema 
cardiovascular e usam a 
aspirina por conta própria, ou 
por indicação médica, da 
prevenção secundária, 
quando a pessoa já teve 
problemas (geralmente a 
população mais idosa) e a 
aspirina é indicada no 
tratamento. Os dados da 

enquete não mostraram se a 
prevenção era primária ou 
secundária. Os benefícios 
da aspirina na prevenção 
do tipo primária não 
estão comprovados 
cientificamente, ao passo que 
na prevenção secundária 
existem provas, em cada 15 
casos, da sua eficiência. Só 
para registrar: 40% de todas 
as mortes nos Estados 
Unidos são atribuídas às 
doenças cardiovasculares, e 
os custos diretos e indiretos 
dessas doenças somaram 
IIS$ 259 bilhões em 1996. 

Coroçõo com prolopso 

álvula mitral é uma 
e s t r u t u r a 
localizada entre o 

átrio esquerdo e o ventrículo 
esquerdo. O sangue 
oxigenado chega dos 
pulmões para o átrio 
esquerdo. De lá, através da 
válvula mitral, esse sangue 
passa para o ventrículo 
esquerdo e daí, pela artéria 
aorta, ele é distribuído para 
todo o corpo. 

O prolapso (entrada de 
parte da válvula para dentro 
do átrio quando ela se fecha) 
é a modificação mais comum 
que pode acontecer na 
mitral. Em geral, o prolapso 
não produz qualquer 
sintoma ou alteração na 
função do coração. As vezes, 
ele pode trazer palpitações 
ou pontadas no peito. Esses 
sintomas também não 

significam necessariamente 
um problema cardíaco. 

E comum que alguns 
pacientes com prolapso 
tenham sintomas de síndrome 
de pânico (palpitações, falta 
de ar, tremores, sensação de 
morte iminente, boca e 
garganta secas, desmaios 
etc). Os médicos não sabem 
explicar muito bem essa 
associação. O tratamento com 
alguns remédios pode 
resolver essas sensações. O 
pânico não produz alterações 
no elelrocardiograma e nem 
altera a função do coração. 

O prolapso, por si só, não é 
contra-indicaçào para nenhuma 
forma de atividade física. A 
limitação vai depender do 
comprometimento que o 
prolapso causa no 
funcionamento do coração. 
Como, em geral, não há 

qualquer alteração 
cardíaca, a maior parle das 
pessoas com prolapso pode 
fazer esportes 
normalmente. 

E bom lembrar que o 
prolapso pode provocar um 
pequeno ruído (sopro) 
quando seu médico 
ausculta o seu peito. O 
sopro é chamado fisiológico 
quando ele não reflete 
qualquer problema na 
função do seu coração. 

Como sabemos, os 
médicos, eles expressam 
opiniões diferentes, o ideal 
seria procurar um 
especialista (cardiologista) 
que refaça seus exames e 
indique se você tem algum 
problema no coração e se 
deve ter algum tipo de 
restrição, cuidado especial 
ou medicação. 

Fisioterapia e sapatos baixos 

aliviam dores da artrite 

rtrite é um termo geral que designa 
uma inflamação das articulações 
(juntas) que provoca dor, inchaço, 

vermelhidão, calor no local e limitação nos 
movimentos. Várias doenças podem causar 
um quadro de artrite. 

A artrite reumática ou reumatóide 
(A.R.) é uma delas. Ela é uma doença 
crônica, que acomete basicamente as 
articulações e, em geral, "poupa" outros 
partes do organismo. 

As causas tia doença não são bem 
conhecidas, ü sistema de defesa do nosso 
organismo passa a agredir os tecidos tias 
articulações. Fatores genéticos, bactérias 
e vírus, e resposta imunológica podem 
estar envolvidos no desencadeamento th) 
problema. 

A A.R. pode atingir pequenas e grandes 
articulações (dedos, mãos, pés, joelhos, 
quadril, ombros), em geral, dos dois lados 
do corpo. Há uma maior dificuldade em se 
movimentar as articulações quando a 
pessoa acorda (a chamada rigidez matinal). 

A A.R. leva a cansaço, fatliga e 
enfraquecimento das articulações. O 
tratamento procura aliviar a dor, diminuir 
a inflamação e evitar a ocorrência de 
deformidades. Os antiinflamatórios não- 
hormonais (como o Voltaren), os 
corticóides e outras drogas com potencial 
antiinflamatório são as alternativas. 

A escolha da melhor droga depende da 
intensidade da doença e tios problemas que 
os remédios podem causar. Algumas vezes 
é importante usar outros medicamentos no 
tratamento, para proteger o seu corpo 

(como a Ranitidina, que protege o estômago 
contra o efeito dos antiinflamatórios nào- 
hormonais). Os sapatos baixos podem 
aumentar sua sensação de conforto, mas 
têm efeito limitado sobre a evolução tia 
doença. 

Já a prática de fisioterapia pode evitar 
as limitações de movimento impostas pelas 
deformidades e pela dor. A fisiolerapia para 
artrite reumática potle ser feita nas 
diversas fases da doença. Na fase aguda, 
ela pode diminuir a dor e evitar uma 
restrição ainda maior de movimentos. Na 
fase crônica, ela tenta reverter algumas 
limitações de movimento que foram 
acontecendo em função tias deformações 
nas articulações. A técnica utilizada 
depende da fase da doença e das 
articulações que estão acometidas pela 
artrite. 

A busca de um remédio que controle 
melhor os sintomas da artrite também é um 
objetivo fundamental tio tratamento. 

m 
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Gravidez com único ovorío 

Ai 

eudometriose é 
urna doença, de 

msa mal definida, 
em que um pouco de 
endométrio (tecido que 
reveste o interior tio ütéro) 
"migra" para fora do útero e 
forma pequenos focos sobrei 
ovários, trompas e ua 
cavidade abdominal. A 
"migração" acontece, 
principalmente, durante o; 
período mensfrual. 

í) problema é que esses 
focos fora do seu local 
original provocam uraa; 
reação tle inflamação, que 
causa dor e pode levar à; 
perda da função das; 
estruturas. Cistos (espécie; 
de tumores benignos); 
também podem se formar e.; 
dependendo da sua; 
localização e tamanho,; 
precisam ser retirados.: 
Mulheres com endometriose 
tendem a ter um período 
menstrual bastante doloroso 
cm função da "irritação" 
produzida pelos focos. 

Os ginecologistas tendem 
a ser mais conservadores 
quando a endometriose 
apareci- em mulheres jovens, 
que ainda não tiveram filhos. 
Eles procuram salvar ovários 
e trompas para viabilizar 
uma futura gestação. < . 

Mesmo com um único 
ovário e uma única trompa, 
a mulher pode engravidar. E 
uni pouco mais difícil, mas 
não impossível. Além disso, 
com técnicas modernas de 
fertilização assistida, a 
gestação passa a ser um 

m 

■■ 
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Mesmo com apenas um ovário e uma trompa, 
a mulher pode ter filhos 

objetivo que se pode atingir. 
Muitas vezes, os médicos 

precisam bloquear o eixo 
hormonal da mulher, por 
alguns meses, para evitar o 
progresso da doença. Nessa 
fase^ a mulher não menstrua 
e não engravida. 

Mesmo tendo um cisto no 

seu outro ovário (que pode 
nem ser de endometriose), 
você pode apostar que seu 
ginecologista deve tentar 
preservá-lo. Ele sô vai 
retirar esse ovário se o cisto 
for grande a ponto de 
colocar a vi tia da paciente 
cm risco. 

Tenho medo de gente 

A fobia social é uma das formas mais comuns 
dos distúrbios de ansiedade (as outras são 
síndrome do ilânico, doença obsessiva compulsiva, 
estresse [xis traumático, ansiedade generalizada 
etc). 

Os fóbicos sociais ficam muito ansiosos quando 
têm que partidiiar de uma situação em que possam 
ser observados por outras pessoas. Como, por 
exemplo, comer em restaurante, assinar cheques, 

ter que falar na frente da classe, perguntar algo para 
um estranho. 

Essa ansiedade ptxie levar ao aparecimento de 
sintomas físicos: taquicardia (coração bate mais 
rápidt>), excesso de sue)r, visãt > turva, falta de ar, Ix )ca 
e garganta secas, dificuldade para falar, náuseas, 
vômitos, diarréia, sensação de desmaio etc. 

O medo de enfrentar essas sensações físicas ê 
tão forte que a pessoa acaba evitando se exjxir a 

situações em que possa passar mal. Então cria-se^ 
uma espécie de ciclo: o medo faz a jiessoa evitar 
situações e cada vez que a pessoa tem que passar 
por uma das situações temidas, a ansiedade é tão 
grande que ela acaba mesmo passando mal. U ma 
atitude acaba reforçando a outra. 

Os especialistas têm alguma dificuldade em 
distinguir onde acaba um caso de timidez 
excessiva e onde começa uma fobia social. Seriam 
dois comportamentos completamente distintos 
ou, de alguma forma, o mesmo problema com 
intensidades distintas? Pergunta que ainda fica no 
ar... 

II 
ADEAL 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

fieportcigedss Nilson Santos e 

Messias Júnior 
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ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS E FAÇA SUGESTÕES 
ATRAVÉS DOS ENDEREÇOS A SEGUIR; 
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■ Eiacuiação precoce 

□ Quando um homem é considerado um ejaculadot 

precoce? Tenho dúvidas se estou sofrendo desse mal pois 
lenho ejacalado rápido demais nos últimos dois anos c estou 

vendo meu casamento acabar por causa desse problema. 

eiarulapK) precoce íícbnkíce quando o homííin ejai. ula. 

i&eguídáÍPérrte, rópido cteniais. Alguns autores consideram que o 

Circulado! precríce rusu c-anseguc- i•iJ;>A>veiSaí,' íodaà as etapas 

desde o cxciuvão &\£ o orçasmo. Muitas v«?*a>; a 

j.íirefira nao tens IcinfR. de alt arK;a» cicrgAsmc.. Apnncipa. 

causa e a ansiedade e uni acpsnpanharaento corn pSicòioso ou 

psiquiatra potie aiudar a reverter esse quadro. 

r Ejaculação feminina 

c. "Fiquei sabendo que algumas mulheres expelem uma 

quantidade razoavelmente grande de um líquido durante o 

orgasmo. Isso poderia ser considerado ejaculação feminina? 

De que consiste esse líquido? Para que serve? Onde fica 

armazenado? Qual a variação dessa quantidade? 

| o tal "líquido" a que você se refere è que os especialistas 

chamam de lubrificação da mulliex Ele não ílca armazenado 

em nenhum lugar especial É produzido e liberado pelas células 

que compõem a mucosa -tecido de revestimento interno- da 

vagiria. A principal função desse líquido é umídificar o órgão 

sexual feminino e facilitar a penetração do pênis, Mulheres que 

não têm esse líquido podem sentir dor durante o ato sexual, O 

! i.fiuido não é liberado apenas no momento do orgasmo. Ele é 

i Meado durante toda relação sexual. A quantidade varia de 

mulher para mulher e também pode variar de acordo com o 

grau de excitaçâo. Não dá para considerar que esse liquido seja 

algo parecido com a eiacuiação do homem. Sua composição e 

semelhante a diversos fluídos do organismo; é aquoso e tem 

uma serie de proteínas, gorduras e Kms. 

■ Gravidez sem ejaculação 

D ''Queria saber se coito risco de engravidar. Eu e meu 

namorado ficamos perto, houve apenas uma tentativa de 

penetração, ele não ejaculou em nenhum momento, sou virgem 

e estava fazendo 9 dias que a menstmação tinha terminado. " 

É muito pouco píovável que você tenha engiovsdaao. Paia ocorrer 

gravidez deve haver cxratato entre óvulo e esperrnalozóickr A penetração 

e a ejaculação levam o espermatozóide para o colo do utero (local do 

aparalíio genilai feminino mais favorável à migração rio espenualozokie 

em direção ao óvulo). A ejaculaçao na entrada da vagina dificulta esse 

pascesso poa;|u.e a vagina é uma parte do c.oí|.)o da rniáhei mais hostil 

aos espennatozóides.O fato do seu namorado náo ter ejacula 

gravidez ainda mais irriprc^vávei. A quantidade de espermaloz 

pode existir nas secteçôes liberadas pelo homem antes da ejaculc-içao é 

Revista ei 

Bomingo 

■ Falta de apetite sexual 

□ "Tenho 24 anos. Meu problema é o seguinte: completa falta 

de apetite sexual. Há cerca de 2 anos, eu comecei a treinar 

triatlhon. A carga aeróbica foi muito grande e desde o inicio dos 

meus treinos, houve uma série de mudanças no meu corpo, 

diminuição de peso (quase 10 kgs, hoje peso 68kgs 

aumento de apetite, diminuição de massa magra e da taxa de 

gordura no organismo. Mas a minha libido desapareceu 

completamente, incluindo não só as ereçôes como o interesse 

por mulheres. Eu sou um cara de boa aparência, sempre me 

bem com mulheres, não sou um "travado". O problema e a falta 

de tesão, não sinto nada. Há uma semana eu acorde, de 

madrugada, excitado, e resolvi me masturbar (isso nao 

acontecia há uns 5 meses). Quando eu cheguei ao orgasmo, 

com muita dificuldade, percebi que a quantidade de esperma 

que saiu do pênis foi ínfima e, logo em seguida, o 
"desfateceu". A sensação do orgasmo nao chegou a I 

eu estava habituado a sentir. Conversando com um amigo, ele 

me explicou que o excesso de exercícios aeróbicos queima a 

testosterona, deixando taxas bem baixas no organismo, e dai a 

falta de tesão. Ele me mandou tomar uma complementaçao de 

vitamina E e zinco, para o organismo aumentar a produção 

natural de testosterona. Quero ressaltar que eu tomo vitaminas 

diariamente e a minha alimentação também é bem 

balanceada. Eu diminuí a carga de treinos, (hoje treino „ 

modalidades por dia, não passando de 2 horas e meia de 

exercícios). Já faz mais de 6 meses que eu nao tenho relações e 

não foi por falta de oportunidades. O que o senhor sugere. Sera 

que o problema é só físico, ou a minha confiança em mim 

também está abalada? Será que essa taxa de testosterona pode 

ser aumentada naturalmente e o tesão voltar a toda? 

Com a sua idade, nãoé comum uma diminuição de Itbido 

ídesejo sexual) na intensidade que vbcê esti relatando, A 

grande maioria dos casos de falta dé desejo está relacKrnada a 

um problema emocional (depressão, ansiedade, falia de 

confiança, medo, etc..). Não existe uma relação entre atividade 

esportiva e "queima" de testosterona. Você ja imaginou o que 

aconteceria com todos os atletas se essa história fosse mesmo 

verdade? Você tem certeza que náo andou íomando nenhuma 

com anabolizantes (hormônios masculinos) durante sua 

cão física? Os anabolizantes podem inibir a função dos 

tos e diminuir a produção de testosterona, Se você náo 

(u nenhuma injeção, acredito que o melhor que você tem a 

é procurai; em um primeiro momento, um urologia.ia. Lie 
dder diagnosticar qualquer problema de origem física que. 

lualmenfe, esteja acontecendo coro você. E, se o problema 

for mesmo a cabeça, acho-que vale a pena procurar um 

psicólogo ou um psiquiatra que possa ajudara resolver essas 

encanações: Com certeza o seu tesão vai voltar naturalmente e. 

como dizem por aí, dias melhores virão. Boa sorte! 

vai 

ev 

^SSSSSSr Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem .*■' v- 

M ' yy. 2 M 

i w 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 
f é I I Kxprvsso, Açailândia, alóm do transportar passageiros, ofereço centrai ue /vienuiuienvu t;im,;)(lin () franporte de canja <■ encomondas no Maranhão e outros 

ao Cliente Estados do Pais. 
Expresso Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 



2 - 4 □ revista de domingo □ Domingo, 17 de agosto de 1997 JORNAL CAPITAL 

» 
EMOÇÃO, GARRÃ VIBRAÇÃO 

O jornalismo da Record 

dá um salto de qualidade 

Mais do que nunca, o 
jornalismo é a grande 
estrela da programação da 
Rede Record. A chegada 
de Boris Casoy para o 
comando do Jornal da 
Record e de João Leite 
Neto para o Cidade Alerta, 
mais a estréia do Jornal 
das Onze e Meia, com 
Adriana de Castro, 
representam um notável 
salto de qualidade para o 
jornalismo da Record, que 
reforça ainda mais a sua 

posição de rede de TV 
brasileira que mais espaço 
reserva ao telejornalismo 
em horário nobre. Ganha o 
público de todo o Brasil, 
que tem acesso às notícias 
nacionais e internacionais 
com imparcialidade e 
grande qualidade técnica e 
ganha o mercado, que pode 
associar as suas mensagens 
a um dos gêneros que mais 
alavancam audiência e mais 
prestígio emprestam ao 
anunciante. 

m 

m 
m 

q serviço do comunicação 

, Jornal da Record e Jornal Onze e Meia somam mais 

de três horas diárias de informação em horário nobre 

as redes de TV, ninguém oferece tanta informação ao público 

quanto a Record 

I 
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João Leite Neto, credibilidade e 

impacto no Cidade Alerta 

É vinda de Boris Casoy 
a .Rede Record pode 

HHH ser considerada 
desde já um dos fatos mais 
importantes da TV brasileira 
nos últimos anos, 

Boris C hojt% o mais 
conhecido e um dos mais 
influentes jornalistas do Brasil 
Ele conquistou esta condição 
apenas uns poucos meses após 
sua estréia na TV - e 
certamente não o fez por acaso. 
Boris redefiniu os horizontes 
do telejornalismo, mostrando 
ser possível ao mesmo tempo 
noticiar e opinar, expondo uma 
opinião informada e 
construtiva. Ao sintetizar o 
clamor do grande público em 
temas de política e economia 
nacional e internacional Boris 
conquistou uma rara condição 
de unanimidade na TV 
brasileira. 

A postura, a correção e o 
talento profissional de Boris 
juntaram-se ao jornalismo da 
Record não só para amplificar 
a qualidade e a credibilidade do 
Jornal da Record como 
também para tornar possível o 
aumento do esjwço de que o 
gênero dispõe na grade da 

emissora. 
O resultado imediato foi 

a estréoa do Jornal Onze e 
Meia, apresnetado por 
Adriana de Castro. 

Mais reflexivo e 
profundo, o Jornal Onze e 
Meia representa o primeiro 
<le uma nova série de 
telejornais, a serem 
desenvolvidos nos 
pVosíoios meses pela 
equipe liderada por james 
Rubio e composta por 
quase 300 profissionais 
distribuídos entre Iodas as 
emissoras da rede. 

A expansão do 
jornalismo está sendo 
amparada por 
investimentos macicós em 
equipamentos - cerca de 
1IS$ 0 milhões só no 
primeiro semestre. Neste 
ano, a Record comprou dois 
helicópteros, um para São 
Paulo e outro para o Rio de 
Janeiro, espee j ai me n t e 
construídos para 
telejornalismo. que 
prermitem ao repórter 
entrar ao vivo, direto do 
helicóptero, com som e 
imagem. 

/vnote os 

horários rio 

jorrrarisriÇ 
5 - -ova Rec< 

Cidade Alerta (local) com Francisco do Valle 2a a sábado - 0700 

Cidade Alerta com João Leite Neto 2aasábado-17h30 

Jornal da Record com Boris Casoy 2a a sábado-iOh 15 

Jornal Onze e Meia 
L 

com Adriana de Castro 2a a 6a - 23h45 
J 

Gourmet 

Çeou "pefyeoM 

mana 

Roeambole à sakura 

IÍV: 

sse:?;:; 

m 

m 

i« 
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Ingredientes: 1 

500g de patinho moído; 

1 cebola graúda ralada; 

2 ovos; 

2 colheres de sopa de salsinha picada; 

1 pão francês amolecido ao leite, espremido; 

1 pimentão vermelho picado; 

3 colheres de sopa de Sakura; 

1 colher de molho inglês Kenko 

5()g e queijo parmesão ralado; 

Recheio: 

15 azeitonas verdes recheadas com pimentão 

1 OOg de pickles; 

1 ovo cozido; 

1 OOg de calabresa curada; 

Modo de fazer: 

Misture a carne com todos os ingredientes, com 
exceção do recheio. 

Abra a carne com a ajuda de dois plásticos, um por 
cima e um outro por baixo, até obter um retângulo de 
25x30cm. Retire o plástico de cima e centralize os 
ingredientes do recheio, cortados em tiras finas (só 
não cortar as azeitonas). 

Deixe as laterais das bordas sem recheio. Com o 
auxílio do plástico que está por baixo da carne, enrole 
o rocambole, apertando bem e fechando as bordas 
enrolando o plástico para não vazar o recheio. 

Coloque o rocambole em um refratário, e pincele 
com Sakura (aprox. 1/2 xic. de café). Leve ao forno 
microondas em potência alta de 12 a 15 min. Na metade 
do tempo pincele novamente com Sakura (aprox. 1/2 
xic. de café). 

Dica: No forno convencional leva de 30 a 40 minutos. 
Decore com folhas de alface, maionese, ovos cozidos 

e florzinhas de pimentão. 
Rendimento: 8 porções Valor calórico: 330 

calorias por porção. 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Linda Veloso 

lAes+e-s cjue a eoluLvis+a |1 agrou de 

alguus aasais a p a i x o ua d o s. 
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Cl erio e y\ldrev Ravi e AAarivalda 

/ícUvàÁc de quem ét 
/ 

-on^ira as belas pernas cjue os llasb s da colunista colKeu durante um evento bastante feminino. ^AdivInUe guem 

são as donasy na próxima edição irei divulgar o restante do corpo. 

Fuji Foto Brasil i-\ íí; 
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indústria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

® 721 - 2995 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FOKD 97, 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

' PIJVNOS DE FINANCIAMENTOS ESFtCÍAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL f ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 g Fon^ (09S) 722 2122 Fa\: (O^S) 721 2666 
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Francisco do Valle 

Amistoso 
O selecionado de João 

Lisboa entra em campo 
apartir das IBhüü deste 
domingo para mais um 
amistoso. O lime do 
prefeito Sálvio Dino tenta 
se firmar no Copão 
Maranhão do Sul que está 
sendo promovido pela 
Prefeitura Municipal de 
João Lisboa com o apoio 
da Amsul. 

Edmar Pereira 
O professor Edmar 

Pereira dono de um 
grande conhecimento 
dentro da área pretende 
com o amistoso de hoje 
dar um padrão de jogo à 
seus jogadores. O 
treinador não gostou do 
empate diante do Sena- 
Sociedade Esportiva 
Nobre Armações, mas 
ressaltou a garra de seus 
jogadores que foram 
arrancar um empate apos 
esta perdendo de 3 a 1. 

a/c 
Acontece mais uma 

domingueira dançante no 
BIC- Balneário Iate Clube. 
Todos os domingos o 
clube esta recebendo um 
grande número de 
pessoas entre sócios, 
convidados e a população 
em geral. 

Difícil 
A cada dia fica mais 

difícil a legalização do 
serviço de mototaxi em 
Imperatriz. O número de 
profissionais da área vem 
aumentando 
sensivelmente e com isso 
o representante da classe 

e as autoridades ficam à ver 
návios. 0 maior apoio que a 
classe vem recebendo é da 
comunidade que aprova a 
prestação do serviço em 
Imperatriz. 

Fazendo política 
Muitos já se enfiltaram 

em meios aos moto-taxistas 
para tirap proveito e no 
entanto até o momento nada 
foi resolvido. O primeiro a 
ter um diálogo com a classe 
foi o exrcandidato a prefeito 
coronel Guilherme Batista 
Ventura por ocasião da 
últimas eleições. O último é 
Edson Caldeira que entrou 
na briga para se sagrar o 
herói. Bobinho esse menino 
hein! 

PMDB 
Na última quinta-feira 

(14) o vereador André 
Paulino D' Albuquerque 
ofereceu um jantar aos 
profissionais da imprensa. 
Além dos jornalista o jantar 
contou com a presença do 
presidente do Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro João Mattioli. Os 
companheiros da imprensa 
também tiveram a 
oportunidade de expressar. 

Debate 
O jantar se tornou um 

debate onde todos 
apresentaram sua propostas 
e despertaram para a 
valorização dos nossos 
políticos. De acordo com o 
pronuciamento do advogado 
Lamark a cidade de 
Imperatriz tem possibilidade 
de eleger cinco deputados 
estaduais. Dos 25 jornalistas 
que foram convidados o 

vereador André Paulino teve 
a presença de noventa e 
cinco por cento, considerada 
por ele ótima. 

Deu no Imprensa 

As obras de humanização de toda a área da 

Avenida Beira-Rio continuam sendo executadas pela 

Prefeitura de Imperatriz, através da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura (Sinfra). Três 

departamentos da Sinfra (Urbanização, Obras e 

Engenharia de Trânsito) estão com suas equipes 

trabalhando no local. 

i 

O empresário Hassan Yusuf é leitor do Jornal Capital 

População 
A população de Imperatriz 

vem reprovando os trabalhos 
do comandante tenente 
coronel Linhares que se 
encontra de férias, só 
devendo retornar no 
próximo dia 20 de agosto. 
Enquanto o coronel Linhares 
não retorna, o major Melo 
vem mantendo a segurança 
da população. 

Estréia 
Amanhã na Rádio Capital 

o programa Cidade Agora 
que tem o objetivo de levar a 
informação em primeira mão 
aos lares imperatrizenses. O 
ancora do programa Conor 
Farias após a recuperação de 
sua saúde vem prometendo 
novidades no Rádio 
Tocantina. Três unidades 
moveis estarão percorrendo 
às principais ruas da cidade 
com uma equipe de 
profissionais doa mais 
renomados da terra do Frei. 
Agora é só se ligar. 
Freqüência 950- Rádio 
Capital Am- O som nosso do 
dia-dia. 

Jucelino Santiago 
O experiênte Jucelino 

Santiago que esteve fora de 
sua as atividades por um 
periódo de trinta dias voltou 
com a corda toda. Ele está 
sendo responsável pela 
montagem dos 
equipamentos novos e a 
ampliação da antena da 
emissora. Este é fera. 

Ondas Curtas 

® Esta é do Gozário 

® loletando 

® Girar uma roleta com freqüência... 
♦ 

® Sem tempo determinado. 

® Cidade Agora vem ai! 

® E povo no rádio. 

® E Capital mais perto de você. 
J 

® Virgem que riqueza II 

® Vânia Cabeleireira... 

® Está aprendendo a dirigir... 

® Segundo se informa é para conseguir de volta... 

® O seu grande amor. 

® Isso só seria possível com a compra de um veículo 

® Espero que não seja um gol... 

® Ela poderá está marcando um gol-contra 

® E que o rapaz já está comprometido. 
O 

® E bem comprometido...! ) 
/ i t 

® As patativas... 

® Estão por ai! 

(5) São Miguel do Guamá. 

® Domingueira Dançante... 

® É no BIC. 

Edmilson 

Bezerra? 

Arimatéia 

J.r...ou 

d $ d 6 

w 

Sine Emprego 

Oi Fintas: Lminlut 

Marímt Sondo 

Fone: 722 3317 

01-Borracíieirô 

10- Vendedores 

externos 

lliiiip • : 5 ii| 

de patrol de base 

0 

04-Arm adores 

exl- i dt 

fer 

C m 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

M ercsuio-f ÍAVMw&iro- 

PoupANÇA 

Hoje   1,14% 

Amanhã 1,09% 

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

UFÍR (pEdERAl) 

FS R$0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Agosto/97 R$09,11 

UFr (EsTAduAl) 

Agosto/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97  R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$1,14 

^ Turismo RS 1,10 

* Comercial R$ 1,08 

Cotações de 1 5.07.97 
Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 15.07.97 

R$ 11,55 

SaLárío Mínímo 

Agosto/97 R$.120,00 

SaLárío FamiTía 

Maio/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60). R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

mulher não paga. 
Sem falar no restaurante do BIC, com cardápio variado, a 

piscina e o exame médico que e gratuito. 
Tem também, o estacionamento exclusivo da Praia do Cacau. 

Carros, motos e caminhões pagam só R$ 1,00. 

IINPC RECUA pARA 

4f85% EM 1 2 MESES 

O índice Nacional de Preços ao Comsumidor (INPC), medido 
pelo IBGE, ficou em 4,85% nosúltimos 12 meses. 

É a taxa mais baixa desde sua criação, em março de 1979. 
Em julho, o INPC ficou em 0,18%. 
O IN PC reflete o custo de vida de famílias com renda até oito 

salários mínimos e é pesquisado em 11 capitais. Quatro tiveram 
deflação: Belo Horizonte, Belém, Fortaleza e Recife. 

IPCA 

O IPCA, para renda até 40 salários mínimos, atingiu 0,22% 
em julho contra 0,54% em junho. 

Fm 12 meses, o acumulado ficou em 0,08%. 

JuceLíno 

Recado hoje para o companheiro Jucelino Pereira, jornalista 
dos bons e qiie agora dedica-se mais à sua banca de advocacia, 
instalada na rua Amazonas, 19B, entre Antônio Miranda e a Bom 
Futuro. 

O ' elefone do Dr. Jucelino Pereira, é este: 723-3107. 
\» .• o registro. 

OoiviÍNquEÍRA Dançante 

Hoje é dia de Domingueira Dançante no Balneário Iate Clube, 
empreendimento de recreação e lazer sob o comando geral de 
Conor f arias que está botando pra arrebentar. 

A movimentação musical é por conta da Banda Alta Tensão e 

DR. Wagner 

Outro que recebe hoje o nosso recado é o Dr. Francisco 
Wagner S. de Oliveira, com banca de advocacia instalada na rua 
Magalhães de Almeida, 74-centro (setor cidade velha/ Beira-Rio). 

Dr. Wagner decidiu se desligar da Caixa Econômica Federal 
para se dedicar ao seu próprio escritório de advocacia, procurando 
desta forma ocupar o seu próprio espaço na área do Direito na 
região. 

Desejamos sucesso ao jovem causídico. 
Confira os telefones: 977-5411 (celular); 721-0640; 721-5666 

(resid.)e 723-2841 (fax). / 

I 

% 
% 

Humor 

O tremendo puxa-saco diz ao patrão: 

- O senhor sabia que no mundo eu só 

adoro duas pessoas? 

- Claro! Com certeza é a sua esposa e o 

seu filho... 

- Errou! 

- E quem são? 

- A primeira pessoa é o senhor! 

- Obrigado! E quem é a swegunda? 

- Quem o senhor indicar!!! 

(Playboy/ Nov/92) 

Aníversaríantes ACM 

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. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERÜTRIZ 

DIA € nOIT€ 

Destaque também para hoje, para o novo escritório de 
advocacia do advogado e oficial da reserva do Exército 
Brasileiro, Van d ir Bernardino Fialho. Totalmente 
informatizado, o escritório do Dr. Van d ir está instalado 
em sua própria residência (foto), ali na rua Ceará, 1749, 
entre as ruas Marly Sarney e Padre Cícero, onde o 
conceituado causídico passou a receber os amigos e os 
demais que necessitam de seus serviços profissionais. 
Diretor secretário do Marwel, Dr. Vandir Bernardino recebe 
também hoje, as homenagens da primeira escolinha de 
futebol de Imperatriz. (Foto: Moreira Silva). 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.1109 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões de 
convenções.) 
SHALOM 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 (em frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 

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

RESTAURANTES 

FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayâo 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 Vargas. 1863. esquinac/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 

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

BARES E RESTAURANTES 

ZERO GRAU 
Rua Cel, Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAN1A 
Rua Piaui. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Doraingucs. 1599. fone; (098) 721.7182. 

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

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

TELEMENSAGEM 

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 
 s 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
  J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 • Centro • Fone: 721-4135 • Imperatriz - Maranhão 
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Gopão Maranhão do Sul tem seqüência hoje 

0 Bom 

de Bolo 

Renilson Sousa 

Copão 
Tém sequençia na tarde 

de hoje , com a realização de 
dois jogos. 

Chave"B " 
Juventus x 

Tocantinópolis 
Local: estádio Castilhão 
Cidade: Montes Altos 
Horário; 16 : OOhs 
Chave "A " 
Sei. de Estreito x Sei. 

Carolinal 
Loeal : estádio Duartão 
( idade : Estreito 
Horário: 16 :00hs 

LOcal: Lowem 
Horário: 16 :00hs 

Açailandia 
A Cidade do Ferro , terá 

uma grande festa no 
encerramento do 
campeonato amador , hoje 
apartir das 14 :00hs, no 
Estádio Pedro Maranhão, 
(lallett e Pontal , fazem, o 
segundo jogo da final. No 
primeiro , o Calo venceu por 
2 x 0 e joga hoje por um 
simples emapeta para 
conquistar o título. O 
Presidente da Liga de 
Futebol, Ademor Nunes , 
afimrou que espera um 
público superior a 3.000 
pagantes . O preço do 
ingresso será um real. 

Janduí 
ü Time das Redes Jnaduí 

. pretende a sua reabilitação 
no campeonato amador de 
Imperatriz, no jogo de hoje 
com a Portuguesa. 

Após o reinicio do 
campeonato, o Janduí 
obteve uma vitória sobre o 
Tiradentes por 2 x 1 , e no 
último domingo 10, perdeu 
para o Novo Horizonte pelo 
placar de 3x2. Janduí Diniz 
, Presidente do time, 
afirmou que Paulinho 
Herenio é o mais novo 
contratado as disputas do 
campeonato amador . 

Br asileirão 
Comfira os jogos de hoje: 
18h- Vasco x Bragantino 
16h- Palmeiras x 

Cruzeiro 
16h- Bahia x São Paulo 
16h- Lusa x America RN 
16h- Guarani x Paranla 
I7h- Atlético MG x 

Juventude. 

Moto 
Após o vexame que 

passou em Belém na quarta 
feira próxima passada 13 de 
agosto, o Papão do Norte 
,volta a jogar neste domingo 
pela série "B ", do 
campeonato brasileiro 
enfrentando o time do 
Gama. Com dois jogos e 
uma campanha péssima, um 
empate em casa com o 
Remo 2x2, e uma derrota 
para a Tuna , 5 x 3 no 
Mangueirão, o técnico Ary 
Montavoni, espera que no 
jogo com o Gama, o time 
possa se reabilitar e 
marchar firme para a 
classificação. 

Amador 
O campeonato amador de 

Imperatriz terá sequençia 
hoje com a realização de 
Ires jogos. 

Bananal x Novo 
Horizonte 

Local: JV Liderai 
Horário: 8h20 
Janduí x Portguesa 
Local : JV Liderai 
Horário: l()h20 
Tiradentes x Marília 

L/D 
O Presidente da Liga 

Imperatrizense de futebol, 
Artur Moura dos Santos, 
está realizando uma boa 
admnistração. Alguns 
dirigentes .afirmam que o 
futebol amador de 
Imperatriz, voltou aos bons 
tempos, com uma 
organização exemplar , por 
parte das pessoas que estão 
á frente da Lid. 

Couraça, Mangueira e 
Edilson, podem ter o 
mandato prorrogado, após o 
prazo dado de 90 dias pelos 
dirigentes. 

:xW 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO Vó 

Preço de 977- 2365 

Glóves 
ocasiao 

Dois jogos movimentam campeonato Regional na tarde hoje. 
O Copão Maranhão do Sul 

,terá seqüência na tarde de hoje 
com a realização de dois jogos. 

Pela chave "B", o Juventus 
de Montes Altos, recebe as 16 
horas o time de Tocantinópolis 
no estádio Castilhão , em 
Montes Altos. 

Na chave "A ", a seleção de 
Estreito joga em seus domínios 
, estádio Duartão , com a 
seleção de Carolina. 

O Copão Maranhão do Sul, 
não terá jogos na chave "C ", 
que tem Sena de Imperatriz, 
João Lisboa, Gallett c 
Comercial de Dom Elizeu. Um 
jogo já foi realizado , João 
Lisboa 3 x 3 Sena. 

A chave só tem jogos no dia 
24 deste ,em Dom Elizeu, o 
time local recebe o Gallett de 
Açailandia. 

Os jogos de hoje 17 de 

: í x-;-: 

zm 

: ■-'x 

lilil 

m 
Juventus de Montes Altos recebe Tocantinópolis 

agosto, estão sendo esperados o Presidente do Juventus, Zé do campo esta 
Padre, está esperando um 
grande público no estádio local, 
para incentivar o time na estréia 
que busca a sua imimeira vitória 
na competição. 

O Juventus , vai entrar em 

com muita expectativa, 
principalmente pelos 
torcedores de Estreito e de 
Montes Altos, porque os seus 
times jogam em casa. 

Na Cidade de Montes Altos, 

tarde , con 
jogadores da Cidade .C 
Presidente , disse que 
juntamente com a comissàe 
técnica irão aguardar e 
resultado do jogo de hoje par; 
definir se contratam 'reforços, 

Amador tem prosseguimento 

Ires jogos dão seqüência a divisão elite de futebol Impcratri/ens 

O campeonato amador de Local eai ea 

Jimrjy Vc.-rv. vvv;A•oV;: 

ImpenilrÍA a rada rodada 
passa a "íer mae<;díj-puíaíIas:■ 

tiíüé$ qíté buscam a 
iTláiiilíiáé aódd j d: para. - Tiól 
qua . <>. 

Hoje ílomingo teremos 

Banana! N'ov<> íf-Ti/onie 
Data / 17 / U 
Local : Campo do JV 

Horário; 8h2(> 

Data / 1? / m 
Local : Caíapo do J V 

Liderai 
Horádo: mm 
Tiraík nles x Manha 
vm /17/m 

towem 
Hoí-áritK 
O time do janduí. Jj 

atras da <ím no 
vapípeomths , tíó 
jogode pfíje fíiante do tíme 
da Ponuguí sa. o íamloi 
foi derrotado domingo 10, 
pelo time do Novo 
Honzí ntí !)( 1 IV u de 3 
X 2 . jà Ma! dl,;-., errp-nde 
garanti! o Íavorííismo, 
ainda uao jm rdeu m 
campe-iuae? deste ano. O 
preside et e Pereira + 

afirnum que reúne iodas as 
eofidiçó^s tle ppraatir o 
Híulo da -■ vd i. para 
os torcedores. 

Galletti Pontal 

decidem título hoje 

Campeonato amador de Açailândia 

terá a grande final hoje as 15 horas 

O campeonato de Açailândia, 
um dos mais disputados e 
organizados da Região, terá hoje 
a iiartir das 15 horas, a sua grande 
final no estádio Pedro Maranhão. 

Gallett e Pontal, fazem hoje a 
segunda partida, da grande final. 
O primeiro jogo foi realizado 
domingo passado dia. 10 de 
agosto, com a vitória do Gallett 
pelo placar de 2 x 0 ,com gols do 
atacante Pedro. 

O Técnico do Pontal , Adão 
Passos, com a derrota para o seu 
arquivai, foi demitido, pelo 
presidente Antonio José. Mas 
mesmo com a crise que viveu 
após a primeira partida, os 
jogadores do time esperam, 
superar a crise e vencer o Gallett, 
jxir uma diferença de dois gols, 
para sagrar- se campeão deste 
ano, um título que será inédito, 

Iiorque será o primeiro da história 
do time. 

O time do Galo , que tem o 
comando do técnico Paulo César 
, está tranqüilo e esperaa horado 
jogo , para mostrar que tem 
condições de vencer jiela segunda 
vez o seu adversário. 

O Presidente da Liga, Ademir 
Nunes, disse que a programação 
da final de hoje, começará as 14 
horas , com apresentação de 
'danças e da Banda Municipal de 
João Lisboa. O Preço do ingresso 
será um real. 

Galletti: André , Zümar , 
Paiva, Gambá e Nelson : Altair, 
Duarte , Zé Gojoba e Marinho : 
Josa e Ribinha. Tec: Paulo César. 

Pontal: Zé Filho , Nilson, 
Mário .Sandro eTonho: Messias, 
Nego , íris e Dalmo : Carlixto e 
Pedro. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

f Rea í m teul 
Promoção de férias 

Âlágoás, 1417 A fôédOSH) 721 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir Reais 
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continua 

v&lWÍÊM 

j Impressos jato de tinta 
| R$ 518,00(7 K/>/£r ou 
i 1+23 Mensais de 

ELGIN 

preto e prazo ca*™ 

MAIS QUENTES 

A 

Refrigerador 
R$ 435,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

f-; Consuls* 

l I 

38,90 

OU 1+4 CHEQUES DElí$ I I 1,60 

« Tf 
5 

05 PEÇAS 
—J 

* Gaveta de degelo 
* Porta totalmente aproveitável 
* 275 litros 
" 220 Volts 

t» 

Al 

CRC28A 

na compra de 

qualquer produto 

Cônsul^] 

UMA CAIXA 

cerveja 

| Fogão Deville 
| R$ 358,00(7 vista ou 

I | 1+23 Mensais de 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

BRASTEMF» 

I 

(24 IOMG NECK) 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 93,70 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
i I 
I I 

30 PECAS I I 
 —1 I 

1 I 

* Forno auto limpante 
" Acendedor automático 
* Luz no forno 
* Tampa vidro 
* Mesa inox 
* 4 bocas 

26,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 77,10 

A 

Ventilador 
R$ 39,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Chave c/ 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm 

2, 90 

OC//+'/CHEQUES DE Ri 8,40 

ARIMO 

15UND 

30UND 

I | Batedeira Topa Tudo 
I | RS 79,00(7 vista ou 
| | 1+23 Mensais de 

i i 
i i 

| * 3 Velocidades que seadequamàs 
I- mais variadas receitas. 

I * Tigelas com grande capacidade. 
■ " Local para encaixar os batedores 

no própio pedestal 
| * Função "PULSAR" 
Ina velocidade 

| máxima, para finalização 
| dos preparos 

WALIIA 
Faz Com Carinho 

Colchão 
R$ 159,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

m 

12 00 

017 i+4 CHEQUES DE Rí 34,20 

VCXVG 

OC/7+4 CHEQUES DE R$ 17,00 

a m .i vVfn 
na com lLk J 

^7777 

i Á 
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■1 Ofertas válidas até 23/08/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
^ lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1 +11) e 24X (1 +23) juros de 6% a.m, Plano cheque 

5X (1 +4) e 4X (1 +3) 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 
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Rebelião na Funac é contida 

com a chegada da PM 

Menores de alta periculosidade destrói camas, colchões e grades de ferro 

As marcas de destruição 
estão por todos os lados no 
prédio da Fundação que trata da 
criança e adolescente. Por falta 
de uma casa de detenção, os 
menores de Imperatriz estão 
recolhidos prédio da Funac. 

Na noite da última sexta-feira 
por causa de uma divergência 
entre os mesmos eles iniciaram 
um verdadeiro quebra-quebra. 
Conforme às primeiras 
informações levantadas no local 
através da nossa equipe de 
reportagem a metade dos 
rebelados queriam assistir ura 
programa de TV e o restante 
queriam ouvir música. 

Como não houve acordo 
iniciaram a depredação do 
prédio, onde várias camas de 
cimento foram destruídas, 

assim como seus respectivos 
colchões que foram destruídos 
e em seguida queimados. 

Várias viaturas da Polícia 
Militar foram acionadas, mas a 
rebelião só terminou com a 
chegada do promotor Márcio 
Tadeu e da psicóloga 
responsável pela recuperação 
dos menores infratores. Entre 
os rebelados estava o um menor 
que assassinou a tiros no início 
do ano um fazendeiro em São 
Felix. 

As grades de ferro também 
foram alvo da indignação por 
parte dos menores que 
tentaram quebra-las para 
possivelmente conseguir 
empreender fuga. Alguns 
policiais militares foram 
agredidos verbalmente. 

PM age rápido e 

consegue evitar assalto 

A falta de iluminação pública facilita a penetração de 

assaltantes no Jardim São Luís 

A Polícia Militar vem 
conseguindo manter o padrão 
do trabalho preventivo e 
ostensivo sob o comando do 
Major Francisco Melo da Silva, 
que embora esteja fazendo 
um brilhante trabalho ficará no 
cargo de comandante do 3o 

BPM até o próximo dia 20. 
Os comentários com 

relação a permanência do 
comandante interino à frente 
do comando de Imperatriz já 
saiu das ruas e chegou a 
Câmara de vereadores, que 
assim com a jtopulação estão 
exigindo do governo do 
estado a permanência de 
Melo. 

A viatura da Polícia Militar 
foi chamada às pressas i )ara o 
bairro Jardim São Luis, onde 
segundo a denúncia uma 
jovem estava sendo assaltada 
por um elemento de cor 
moreno que estava trajando 
uma camisa vermelha com 
uma bermuda de cor preta. 
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Polícia Militar age rápido e consegue evitar que jovem fosse assaltada 

Polícia Militar o elemento deixou 
a vítima e se embrenhou em um 
matagal tomando rumo 
ignorado. Mesmo assim foram 
feitas várias buscas mas a 
Polícia não conseguiu chegar 
ao acusado devido a falta de 

iluminação pública no local e 
vários terrenos baldios. A 
vítima disse a reportagem que 
estava na árèa de sua 
residência na companhia de 
uma amiga quando chegou o 
acusado peguntando o nome 

daquela rua, e em seguida 
sacou de uma pistola e 
colocou em sua cabeça. O 
elemento só abandonou a 
jovem ao perceber que a 
Polícia Militar estava 
chegando. 

Elemento é flagrado tentando 

espancar mãe de Policial 

Sobre efeito de álcool ele foi levado para a Delegacia de Plantão 

O elemento José Pereira 
Cloves, maranhense, 25 anos 
de idade, foi preso em flagrante 
quando tentava espancar a mãe 
cie um policial militar da noite 
da última sexta-feira no bairro 
Bacuri. O policial tinha 

resolvido passar na casa da 
genitora para lhe tomar a 
bênção quando foi 
surpreendido com a cena. 

A vítima Ana Lopes da Silva, 
maranhense, 52 anos de idade, 
disse que o elemento já 

chegou em sua residência 
falando alto. Totalmente 
embriagado ele foi levado para 
a Delegacia de Policia do 
Primeiro Distrito onde foi 
entregue sem lesões. 

José Pereira, reside na Rua 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Arrombamento 

Maria Divina Machado 
dos Santos, maranhense, 
casada, residente no bairro 
Boca da Mata comunicou na 
Depol que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. A queixosa 
disse a reportagem que os 
larápios levaram do interior 
de sua residência uma TV à 
cores Philips 14 polegadas. 

Perda de 
documentos 

José da Silva Viana, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
perdeu uma bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como 
Carteira de Identidade Civil, 
CPF, Título Eleitoral e 
outros. 

Perda de 
documentos IT 

Manoel Pereira dos 
Santos, maranhense, 
solteiro, residente no 
bairro Santa Rita também 
comunicou que perdeu 
todos seus documentos 
pessoais. Fato ocorrido na 
manhã da última quinta- 
feira quando o comunicante 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda de 
documentos III 

Joaquim Saraiva dos 
Santos, maranhense, 
casado, no conjunto Nova 
Vitória comunicou que 
perdeu sua porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na tarde do último 
sábado. 

Furto de 
bicicleta 

Ernandes Gonçalves da 
Silva, maranhense, solteiro, 
estudante, residente na Rua 
Beta, bairro do Bacuri 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Moutain Bike. 
Falo ocorrido quando a bike 
estava na área de sua casa 
por volta das IGhOO da 
última sexta-feira 

Furto de 
bicicleta II 

Enedino dos Sant " e 
Silva, paraibano, ca' .o, 
motorista, residente n. /ila 
Fiquene comunicou que 
teve sua bicicleta roubada 
quando a mesma estava em 
frente sua residência. De 
acordo com o comunicante 
o elemento estava trajando 
uma Bermuda Jeans e uma 
blusa de cor branca 

PLAMTÃO POUCIAL 

Domingo. 17/08/97 

2° Distrito 

Delegado 

Reginaldo Nunes 

Escrivão 

Torquato 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

laitio 

Simulo 

Perito 

Júlio Sérgio 

Felefone de Pianláo 

^ 722-1502 

PLANTÃO POUCIAL 

Scaunda-leira. 18 08 97 

Alvorada, 425 no Bacuri, nega 
todas às acusações, segundo o 
Policia, filho da vítima ele teria 
dito que estava agredindo era 
sua própria genitora. O caso foi 
levado ao conhecimento do 
delegado. 

1" Distrito 

Delegado 

Tinoco 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Urbano 

Agentes 
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iiilili ■ lilll 

Perito 

fiai 

llelefone de Plantáo 

' 720-1302 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografamce anivGrsBrlo, casarrentcs, batizados e evantos on geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


