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■ Por dentro 

Desfile da 

independência 

As télevisóes. rádios e; 
jornais do Imperatriz; 
começam a destacar o desfile 
do dia 07 do setembro, 
quando se comemora a 
índciHmdència nacional. Veja 
os destaques tia imprensa na 
coluna assinada poi* João 
Fstrada Bramo. 
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■ imperatriz 

Urgente 

ganha mais 

uma loja 

^augura nesta segunda- 
| ' Lojas Brasil, quãÜcada 
no. umo comercial de moveis 
e eletrodomésticos, O novo 
emi^esârio d > nuno, Frandsc< > 
Almeida, que durante muito 
anos esteve a frente do 
Armazém Paraiba, agora tomo 
prcvfiégjo de comandar o seu 
próprio negocio. Na coluna 
hnperatrizÚrgmte mcêem/èm 
Xhidas Curtas1' e a Foto do 
Dia. Página 2-4 

INDICADOR 
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Dólar Comercial 
Compra  RS 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

Jl$ 1.1350 

_RS 1,039 
Dólar Turismo 
Compra   RS 1,0010 

.RS 1,0350 
Dólar Turismo 
Venda 
Ouro (g) 
Venda  R5 11 -95 
Poupança 
Rendimento —— 1.1275% 
Ufir 
Valor 1 RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto   RS 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 
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Bananal 

aoleia 

Nr a 
eqní} euu a 
fraca equijje do Ríengo i-telo 
placar d ■ i vali .v 
l^í^cqjppeonsto amador da 

■ 
enfrente o ( ataram' as Ifi bs 
ao estádio Muntcipâl/Ne 
capp > da 1' >weq, íj i\jnvep «< 
recebe o BcAaíogo. 

Crise na PoKcia culmina com 

a transferência de Delegado 

mem 

—™| 

s 
I 

i 

m. 

m 
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multidão prestigiou ontem a assinatura da ordem de serviço para asfaltamento da MA 122. Pagina 1-3. Uma 

Depois de fazer declarações 
bombásticas na im{)rensa, será 
removido cie Imperatriz o 
delegado Luis Henrique Tinôco 
de Souza, 39. Ele já não é mais o 
delegado titular do 2a DP. 

Esta semana, o delegado I aiís 
Tinôco, declarou a imprensa que 
estava isento de quaisquer 
responsabilidade na morte de 
uma menor, atropelada por um 
mecânico que usava o carro da 
Polícia Civil. 

O ex-titular do 2y Distrito 
Policial declarou que o mecânico 
linha livre acesso para efetuar 
reparos nos carros da Polícia 
Civil. 

Luís Tinôco está de férias e 
solicitou sua transferência da 
cidade. 

O delegado regional de 
Imperatriz, Luciano Abreu, sai 
fortalecido do episódio. O 
secretário estadual de Segurança 
Pública, Raimundo Cutrim 
chegou a declarar que desejaria 
sua presença na sua equipe 
direta de auxiliares em São Luís. 

Mais na Página 1-12 

últimas 

Sena pede afastamento 

do Gopão Maranhão do Sul 

■V 'V m ■ 
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Futebol de Imperatriz pode perder o líder do Copão 

O Projeto Sena um dos 
mais audaciosos do futebol local, 
está ameaçado. Por feita de apoio 
dos empresários local e devido 
o fracasso na renda do último 
domingo, o patrono do clube, 
empresário Neudson Claudino 
estaria retirando a equipe do 
Copão Maranhão do Sul. Na 
hipótese da desistência ser 
confirmada durante o dia de hoje, 
todos os jogadores do elenco 
serão dispensados e o 
representante de Açailândia na 
competição, Galletti Esporte 
Clube, será comunicado da 
desistência. As duas equipes se 
enfrentariam no próximo 
domingo. 

últimas 

Costureira é assaltada e 

bandidos levam bicicleta 

Salvclina de Lucena Araújo, 
34. foi assaltada por dois 
marginais, quando trafegava 
pela Rua Amazonas na altura 
da Igreja Assembléia de Deus. 
De acordo com a vüima, os 
elementos levaram sua 

bicicleta e aluda lhe deram um 
soco no rosto. O assalto 
ocorreu por volta das 20h30 
quando a Salvclina retornava 
para sua residência. Ela c 
costureira é mora na Rua 
Marques. G99. Nm-a Imperatriz, 

Pesquisa destaca 

Roseana 

O senador Bello Parga 
comentou no senado pesquisas 
de opinião, realizadas pela Isto 
E e Brasmarket, onde a 

governadora Roseana Sarney 
aparece entre os melhores 
administradores estaduais do 
Brasil. Página 1-8 

Governo fortalece educação 

João Alberto prestigia secretário do PMDB 

1998 será o ano da 
Educação No Maranhão. 
Pelo menos esta, é a 
previsão deputado federal e 
secretário de Governo, João 
Alberto. 

Na última quinta-feira, 
04, João Alberto prestigiou 
seu colega de Partido. 
Agostinho Noleto, 
secretário municipal dc 
Educação.O secretário de 
Roseana participou de um 
animado café da manhã com 
membros da secretaria da 
educação. 

Mais na Página 1-6. 
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João Alberto participou de concorrido café da manhã 
com peemedebistas 

Estudantes 

repudiam Congresso 

Entidades estudantis 
divulgaram nota de repúdio a 
realização do encontro estadual 
de estudantes previsto para 
este fim de semana em 
imperatriz. 

Para eles, o evento não 
chega a representar 2% da 
classe estudantil. 

Leia mais sobre as disputas 
nas entidades do movimento 
estudantil na página 1-8 

Capital 

Pagina 2^2 

Sociedade 

em 

Página 2-4 



1 - 2 a últimas □ sábado, oe de setembro de 1997 Editor responsável: Raimundo Primeiro 
JORNAL CAPITAI 

Lavradora pede ajuda ao senador Edison Lobão 

Sou Ijuíza Pereira dos Santos, 
brasileira, solteira, lavradora, 
residente e domiciliada na 
barranca do Rio Tocantins, 
Chácara Aurilândia, no local 
conhecido por Serra Quebrada, 
município de Senador Edison 
Lobão, neste Estado, e suplico a 
Vossa Excelência, como i)ai que 
é, e nosso representante na 
Câmara dos Deputados, a 
misericórdia de entender e 
ajudar-me neste cruel momento, 
cujos fatos, vividos neste 
presente, destroem a mente de 
uma mãe, levando-me o mais 
profundo desespero moral e 
social. 

No dia 29 de maio do ano em 
curso, dia d# Corpus Christi, 
seqüestraram meu filho menor. 
Edvan dos Santos Lima, de sete 
anos de idade, quando 
encontrava-se na Ilha de Serra 
Quebrada, próximo ao povoado 
Bananal, município de 
Governador Edison Lobão. 

Tal seqüestro foi executado 
por quatro homens encapuzados 
e armados de revólveres, os 
quais chegaram ao local numa 
lancha voadeira, disparando 
vários tiros, levando, então, meu 
filho, cujo paradeiro, atê o 
momento, as autoridades 
competetentes não 
conseguiram qualquer notícia, 
apesar de haver comunicado, na 
data do falo, tanto à Polícia 
Judiciária, quanto à Curadoria da 
Infância e da Juventude e ao 
Judiciário. 

Para um melhor 
nlendimento tenho que 
forma-lhe de alguns fatos 

corridos: 
No dia 15 de novembro de 

993 a criança Paulo Henrique 
ales dos Santos, filho de César 
onaldo Medeiros dos Santos 
de Jeanne Sales dos Santos, 
esapareceu após naufrágio de 
ma canoa que atravessava a 
riança e vários adultos, da Ilha 
e Serra Quebrada para a terra 
rme maranhense. 

Naquele dia, pelo que se 
oube, várias pessoas de 

peratriz foram fazer uma 
rra na ponta de cima da Ilha 

e Serra Quebrada. Já no final 
a tarde, embriagados, não 
espeilaram a capacidade da 
anoa que iria conduzi-los e, no 
eio do Rio Tocantins, esta 

aufragou, quando morreu um 
vem e desapareceu a criança 
aulo Henrique, cujo corpo 
unca foi encontrado. 

Nesta época eu morava em 
ao Domingos do Lago, estado 
o Tocantins, alguns 
uüômetros acima do ocorrido. 

No final do ano de 199b, 
xatamente em ll/12/9b, fui 
urpreendida pela presença, 
m minha casa, de um jovem 
hamado Hélio, filho tia Sra. 
arina Chaves de Sousa - tia- 

vó do menor Paulo Henrique, 
ujo corjx) não foi encontrado - 
companhado do Sr. Antônio 
entista e mais do policial 
deral Juliosmar, lotado na 

DPF de Imperatriz, os quais, 
mediante ameaças, 
conduziram-me e ao meu filho 
Edvan, para Imperatriz, sob 
alegação de que meu filho 
Edvan era o filho de Jeanne, 
sobrinha de Marina. 
naufragado em 15/11/93, no 
Rio Tocantins. O Conselho 
Tutelar, no dia 13/12/96, 
determinou que eu retornasse 
à minha casa, com o meu filho 
Edvan. 

No entanto, na mesma noite, 
uma pessoa conhecida 
vulgarmente iwr Nena, e sua 
esposa que é filha de Marina. 
foram à minha casa e, sob 
ameaça de prisão, levaram meu 
filho Edvan para a casa de 
Marina, o que obrigou-me a 
apelar para o Conselho Tutelar 
para ter meu filho de volta, o 
que só ocorreu após o dia de 
natal. 

inconformados, a suposta 
mãe, Jeanne Sales das Santos, 
e seu esposo César Ronaldo 
'Medeiros dos Santos, com o 
apoio financeiro da Sra. 
Marina Chaves de Sousa, 
munidos da certidão de 
nascimento de Faulo Henrique, 
desaparecido no naufrágio, 
adentraram no Juízo da 
Infância e da Juventude da 
Comarca de Imperatriz, com 
uma Ação de Guarda e 
Responsabilidade (processo n" 
733/97), na tentativa de 
conseguirem a posse e a 
guarda do menor Edvan. 

FORTALEZA 

1130 

vX. 

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 WÍMdÜM. 

cujas despesas ocorreram 
exclusivamente por conta dos 
supostos pais do menor 
desajMirecido no naufrágio, com 
o suporte financeiro da Sra. 
Marina Chaves de Sousa. 

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

Dessa forma, ficou definido 
que o menor Edvan, em 
hipótese alguma poderia ser 
confundido com o menor Paulo 

No dia 29 de 

maio do ano 

em curso, dia 

de Corpus 

Christi, 

seqüestraram 

meu filho 

menor, Edvan 

dos Santos 

Lima 

Henrique, fulminando, assim, a 
pretensão dos su|x>stos pais. 

A lide eslava definida a meu 
favor. 

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

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

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

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

Distrito Policial, Renê de 
Almeida, para o caso. 

Este Delegado determinou a 
abertura de Inquérito Policial e 
designou agentes de polícia i)ara 
as investigações. Até aí tudo 
ocorreu normalmente, foram 
ouvidas várias testemunhas e 
suspeitos, tendo chegado à 
conclusão preliminar de que a 
autoria do seqüestro de meu 

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

Em conseqüência, o 
Delegado encaregado do 
Inquérito Policial, encaminhou, 
no dia 07/06/97, ao Juízo da 1' 
Vara Crimina] desta Comarca, Dr, 
Fernando Mendonça, um pedido 
de prisão temporária para os 
suspeitos Marina, manoel 
Barbosa Moraes, vulgo Natal, e 
Aldean, o qual só foi sentenciado 
em 05/08/97. 

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

Veja só: o Juiz da Ia Vara 
Criminal, Dr. Fernando 
Mendonça, ao des|)achar, no dia 
29/05/97, o pedido de quebra 
do sigilo bancário (processo 
375/97), negou-o. Todavia, 
determinou que fosse efetuada 
a escuta telefônica (processo n" 
377/97), |x)rém. a administração 
local da Telma 5/A, comunicou- 
lhe. verbalmente, que não linha 
condições para cumprir tal 
determinação, pois, não 
dispunha de equipamentos 

Meu marido, 

Edmilson 

Barbosa Lima. 

r e c o r r e u 

imediatamente, 

á Polícia 

Judiciária de 

I m p e ratriz . 

onde recebeu a 

informação de 

adequados, e que se fosse 
remetido o equipamento e 
designado o local i)ara instalação 
a Telma o faria. Ficou nisso. O 
MM. Juiz não providenciou tal 
equipamento que lhe fora 
oferecido jíor meu advogado na 
noite de 20/05/97. 

No entanto, ao sentenciar o 
pedido de prisão temporária 
(processo n0 379/97), em 05/ 
08/97, negou tal pedido, 
alegando que poderia ser feita 
escutâ telefônica è "quebra do 
sigilo bancário. Ora, não 
diligenciou para a ocorência do 

primeiro, e negou o segundo, no 
caso o sigilo bancário, isto na 
noite do dia acontecido, isto é, 
em 29/05/97. 

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

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

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

K quanto a quebra do sigilo 
telefônico. For quê não 
diligenciou para a efetivação da 
mesma? Ficou sé» no papel ... 

() processo n® 376/97. onde 
e requerida a quebra do sigi1'» 
bancário da suspeita Mar 
Chaves de Sousa, enconlr». 
engavetado pelo MM. Dr. 
Fernando Mendonça, em que 
pese este encontrar-se de 
licença, respondendo por sua 
Vara o MM. Dr. Gervásio 
Frotássio dos Santos Júnior. 

Outro lato que merece 
destaque é que, por volta das 
22 lis daquele dia 29 de mau», 
parou na porta do Fórum o Dr. 
Franklin Magno, ex-Juiz da 
Comarca de Imperatriz, e 
indagou ã testemunha Clêudes 
de Jesus (» que estaria 
acontecendo e se o mesmo 
eslava necessitando de ajuda. 
Indagou |>or duas vezes, face à 
resposta negativa foi embora, 
porém, no dia seguinlem.o D»" 
Wilson Filho, que tnanb 
escriléirio junto com o L.. 
Franklin, compareceu com o 
jovem Aldean Silva Santos, na 
Delegacia do 1" Distrito Folicial 
para acompanhar o 
depoimento daquele jovem e. 
ao mesmo tempo, registrar 
uma cocorrència policial 
dizendo que o Dr. Clêudes de 
Jesus o havia ameaçado de 
morte, sendo que no Inquérito 
Folicial está provado que não 
existiu tal ameaça. 

Merece ainda destaque o 
falo de que o plantão dos Juizes 
é elaborado com bastante 
antecedência. Mas. naquele dia 
não havia Juiz plantonisla. De 
mais, fica o questionamento: 
For quê naquele dia, feriado 
naciona. nao havia Juiz de 
Flantao? 

For outro lado, o Delegado 
designado para proceder o 
Inquérito Folicial, apos«»jx-dido 
de prisão tem|x>rária ao Juízo já 
mencionado, não mais 
prosseguiu nas investigações, 
estando parado o referido 
inquérito, cuja abertura foi 
determinada pelo Ilustre 
Promotor<le Justiça, Dr. Márcio 
ITiadeu. 
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Roseana inicia obras de rodovias 

Côncavo & 

Convexo 

gjpi 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

A governadora festeja o 
términ* > da seguiula ('l;i| »a do sei i 
governo itineranle em 
Imiieratriz e Região Toeantina. 
Mais uma vez, anunciou meio 
mundo de obras. () ixivo, agora, 
fica aguardando os resultados da 
nova visita da chefa do Roder 
Executivo estadual. 

Semana 
da Pátria 

I od^x»^ (k lallie^ i iii liii iio 
do desfile do l )ia7 de Setembro 
já foram ultimados pela 
Secretaria de Educação do 
Município, cujo titular é o 
advogado Agostinho Noleto 
Soares. A Sculuc conta com o 
ajxiiodíis secretarias do Esporte 
e do Lazer (Sedei), do 
1 desenvolvimento Comunitário 

' iTrabaflio (ScxIescO.T HI'M 
^batalhão de Polícia Militar), 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Rodoviária, 1 Ciretran, Centro 
Federal de Educação 
Tecnológica (Cefet) e 
Subsecretária de Educação da 
Região TcKanlina. 

No transcorrer da semana, 
uma série de atividades foi 
desenvolvida na praça Brasil. 
1 louve apresentações dejogral 
e do Coral da( juarda-Mirim. ()s 
alunos da Escola Mourão 
Rangel cantaram o Hino do 
Maranhão. O hasteamento da 
bandeira contou com a 
participação das escolas Sesi I, 
-Ceovane Zanini, São Vicente de 

mia, Centro lAlucacional 
Emanucd e Tornázio de 
Carvalho. Do arriamento 
imrticij )íun as escolas estaduais: 
Edison Ijobão, Nascimento de 
Morai^c CastHn Braneo 

Quebra 
molas 

Moradores da rua Luís 
Domingues — trecho 
compreendido entre 
Pernambuco e Sergi] ic—estão 
Iiedindo a colocação de um 
quebra-molas, como forma (!<> 
melhorar o tráfego de veículos 
naquela importante artéria do 
centro comercial da cidade. 

Vários acidentes já foram 
registrados e, em virtude disso, 
é que o | wssoal pede a atenção 
do secretário de Infraestrutura 
do Município, Jairo de Oliveira. 

Festa 
de destaque 

Bastante movimento o 
coquetel de entrega dos 
diplomas de Destaque 
empresarial aos filiados da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (AC1I) 
eleitos nos últimos três meses. 

Foi a continuação da promoção 
Empresário do ano. Foi realizado 
no auditório da AC1I, ás 19h. 
Participaram tixlos os filiados da 
entidade, autoridades e 
representantes de demais 
entidades e instituições, bem 
como a imprensa. 

O projeto consta da 
indicação, a cada més, entre 
fevereiro e novembro, de um 
Destaque empresarial do 
comércioe um da industria, os 
quais concorrerão ao titulo de 
Empresário do ano, em 12 de 
dezembro, por ocasião de 
si ilenidade fesl iva.As emi iresas 
eleitas foram a Distribuidora de 
Bedidas Imperatriz Lida. 
(Disbil/Antarctica), Ademar 
Mariano Consultoria Imobiliária 
e Pantera Máquinas lida., na 
categoria comércio; e a 
Comercial e Industrial T<x;antins 
lida., a Fachini Carrocerias 
I idae a I ümiiiíuk ira Paranál ida, 
na catí'g<iria indústria. 

Valorizando 
o empresário 

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
ImixTatiTz, Vüson Estácio Maia, 
declara que o projeto objetiva 
estimular e valorizar o 
empresário e. assim, fazer 
conhecidos e reconhecidos os 
responsáveis pela geração de 
riquezas. 

Apresentando 
projeto 

Projeto apresentado pelo 
senador José Ignácio Ferreira 
(PSDB-ES) exclui do direito ã 
pensão por morte o de) xTidente 
ei mdt • nai lo j x da | imt ica deaime 
doloso que tenha resultado no 
falecimento do segurado. A lei 
vigcnlo «•slídielcci' qu<' essa 
I w nsàí > st -rã (k'vk la a< > c< inju nto 
dos dependentes do 
seguradoque falecer, 
aposentado ou não, no caso de 
morte presumida. 

Nova 
loja 

Acontecerá nesta segunda- 
feira, 8, o coquetel de abertura 
da I joja Brasil, que fica localizada 
na avenida Gelúlio Vargas, 
Centro. () evento vai ser ãs 19h 
e estão sendo convidadas 
1 jessoas de todos os segmentos 
da comunidade imijeratrizense 
e à imprensa.A Loja Brasil está 
qualificada no ramo comercial de 
móveis e eletrodomésticos, com 
sistema de vendas ã vista e a 
prazo, onde o seu crédito é 
automático e sem limite. 

O diretor-presidente da 
empresa é Francisco Almeida, 
ex-gerente do Armazém Paraíba 
em Imperatriz. 

Acompanharam o início das obras. Junto com a governadora, prefeitos e 

lideranças políticas dos municípios beneficiados, entre elas, o prefeito de 

Imperatriz, Ildon Marques 

A governadora Roseana 
Sarney encerrou ontem (fi) a 
quarta etapa do governo 
itineranle, dando início às obras 
de recuperação e asfaltamento 
de duas importantes rodovias, 
fundamentais para consolidar o 
desenvolvimento e facilitar o 
escoamento da produção da 
Região Toeantina. As obras — 
anunciadas em maio, durante a 
primeira etapa do governo 
itinerante — consistem na 
restauração e asfaltamento da 
MA-122 e no melhoramento e 
pavimentação da Rodovia do 
Arroz. São mais de 290 Km de 
estradas, nos quais o Governo 
do Estado, através do 
Ilepartamenlo de Eslrada-- de 
Rodagem do Maranhão (DER- 
MA), vai investir recursos 
superiores a R$ 20 milhões. 

'■'Tenham uma certeza: agora, 
a estrada vai ser asfaltada, 
porque a palavra é da 
governadora Roseana Sarney", 
afirmou ao povo a chefe do 
Executivo Maranhense, ao dar 
início ãs obras da MA-122. no 
povoado Jenipapo, município de 
Senador I n Rocque, um dos que 
serão beneficiados com os 
serviços, juntamente com João 
Lisboa, Buritirana e Amarante 
do Maranhão. O diretor-geral do 
DER, Max Barros, informou 
que, no trecho compreendido 
entre João Lisboa e Buritirana, 
serão realizadas obras de 
restauração, com reconstrução 
do pavimento. "A partir de 
Buritirana, serão feitos serviços 
de melhoramento e 
pavimentação",acrescentou. Ao 
lodo. a rodovia tem 104 Km de 
extensão, nos quais serão 
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João Alberto (dir. com p 
os gastos com manutenção do-^ 
veículos, contribuindo para a 
redução dos fretes e dos custos 
de mercadorias e serviços. O 
trecho até Buritirana estará 
concluído até dezembro e. o 
restante da obra fica pronto no 
próximo ano. 

Do povoado Jenipapo — 
onde foi homenageada com um 
desfile estudantil em alusão ao 
Dia da Pátria —, a governadora 
Roseana Sarney seguiu jxda BR- 
010 em direção ao 
Entroncamento de Cidelândia, 
no cruzamento com a Rodovia 
do Arroz, onde iniciou as obras 
de melhoramento e 
pavimentação dessa Rodovia, 
que vai beneficiar os novos 
municípios de Cidelândia, Vila 
Nova dos Martírios e São Pedro 
da Água Branca. No total, a 
rodovia tem 117 Km de extensão 
e as obras vão custar R$ 14 
milhões. No primeiro trecho, de 
29 Km. entre a BR-OK) e 
Cidelândia, as máquinas também 

Prefeito Sálvio Dino (2- dir.) estava eufórico com a 
assinatura da ordem de serviço 

aplicados R$ 8 milhões. 
"E uma obra que vai 

trazer grandes benefícios para a 
região", destacou o prefeito de 
João Lisboa, Sálvio Dino, um dos 
vários líderes políticos que 
prestigiou a visita da 
governadora ao povoado 
Jenipapo, onde as máquinas que 
vão asfaltar a rodovia já estão 
trabalhando. Ele lembrou que. 
além do conforto e segurança no 
tráfego, a pavimentação vai 
diminuir os tempos de viagem e 

já estão trabalhando e as obras 
estarão concluídas até o final do 
ano. Os outros trechos — entre 
Cidelândia e Vila Nova dos 
Martírios, com 46 Km, e entre 
Vila Nova e São Pedro da Água 
Branca, com 42 Km — vão ser 
pavimentados no próximo ano. 

"Essa é uma reunião de 
trabalho, não é um comício", 
alertou a governadora, em seu 
pronunciamento aos moradores 
e lideranças políticas da região 
que foram até a BR-010 para ver 

olegar levantado) está em 
de perto e aplaudir o inicio das 
obras. Ela reafirmou que o seu 
governo "é sério e 
transparente", e disse ter 
certeza de que está cumprindo 
com o seu devei, realizando as 
obras de que o povo precisa. 
Como faz questão de frisar em 
todas as viagens que realiza, 
voltou a avisar: "Sei que não vou 
resolver todos os problemas do 
Maranhão, mas, para os mais 
importantes, vou trazer uma 
solução, sim!". 

Acompanharam o inicio 
das obras, junto com a 
governadora, prefeitos e 
lideranças políticas dos 
municípios beneficiados; o 
prefeito de Imperatriz, Ildon 
Marques; o diretor-geral do 
DER. Max Barros; os 
secretários Antonio Carlos 
Lima (Comunicação Social), 
Jorge Murad (Planejamento). 
João Alberto (Governo), 
Ricardo Perez (Infra-Estrutura) 
e Francisco Coelho 
(Agricultura); e o deputado 
estadual Mercial Arruda, líder 
do governo na Assembléia 
legislativa Ao fazer um 
balanço da quarta etapa do 
governo itinerante — que se 
instalou na Região Toeantina 
durante três dias, de quarta a 
sexta-feira —, a governadora 
Roseana Sarney disse que, 
assim como nas outras 
maratonas de viagens pelo 
interior do Estado, o saldo foi 
bastante positivo. "Vim para 
trabalhar", frisou a 
governadora, que vistoriou e 
deu início a obras anunciadas 
durante a primeira etapa da 
itinerância, realizada em maio 
passado.Desta vez, a parada 
inicial foi em Imperatriz, onde 
Roseana Sarney cumpriu o seu 
primeiro compromisso 
reunindo-se com um grupo de 
empresários do Rio Grande do 
Sul, que estão interessados em 
implantar um pólo coureiro- 
calçadista na segunda maior 
cidade do Maranhão. O grupo 
de empresários esteve ern 
Imperatriz a convite do 

campanha para o Senado 
(ioverno do Estado. 

Ainda em Imperatriz, a 
governadora vistoriou as obras 
de ampliação do sistema de 
tratamento de esgotos da 
cidade, que começaram em 
maio e serão concluídas no 
próximo ano, a um custo de R$ 
10 milhões. Vistoriou, também, 
a construção de 180 casas 
populares, do projeto Habitar 
Brasil. Com o prefeito Ildon 
Marques, fechou parceria para 
a pavimentação de 30 Km de 
vias urbanas. 

No segundo dia, Roseana 
Sarney foi a Riachão, inaugurar 
um moderno sistema de 
abastecimento d agua, que vai 
beneficiar 95% da população da 
cidade. I,á. assinou convênios 
com as prefeituras de Balsas - 
- para a construção de um Farol 
da Educação —, e de São 
Raimundo das Mangabeiras. 
São Felix de Balsas e Sambaíba, 
para a reforma de unidades de 
saúde. 

Ao voltar de Riachão. a 
governadora inspecionou, em 
Balsas, os serviços de 
asfaltamento da MA-006, no 
trecho de 144 Km que vai do 
município até Tasso Fragoso. 
Em seguida, ela foi para Palmas 
(TO). acompanhada do prefeito 
de Imperatriz, Ildon Marques, 
e de dois secretários estaduais, 
defender os interesses do 
Maranhão em mais uma 
reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da. 
Superintendência para o 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam). Na capital do Estado 
do Tocantins, Roseana Sarney 
fez um pronunciamento em 
favor da continuidade da 
Ferrovia Norte-Sul.De volta a 
Imperatriz, a governadora 
encerrou a itinerância, 
autorizando, na manhã de 
ontem, as obras de 
asfaltamento da MA-122 e da 
Rodovia do Arroz. No início da 
tarde, ela retornou a São Luís, 
para participar, ã noite, de um 
jantar com executivos da 
Alumar. 
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7 VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Umes quer criar Centro de Cultura Popular 

Entidade luta para construir seu CPC nas antigas instalações da Cobal. 

Prédio fica localizado nas proximidades da Prefeitura Municipal e 

será dividido em cinco partes 

por Raimundo Primeiro 
Agência News Press 

A União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas 
(Umes) abraça uma nova luta 
cm benefício do 
desenvolvimento de 
Imperatriz. 

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

O CPC da Umes é a 
realização de um projeto que 
visa ver o nome da cultura 
imperatrizense retomar o seu 
v rescimento e ser reconhecida 
nacionalmente. 

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

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

Celso Russo informa que o 
Centro de Cultura Popular é 
apenas uma parte de um 
programa que visa atingir, 
principalmente, a juventude e 
todas as pessoas interessadas 
em resgatar a cultura da 
segunda maior cidade do 
Estado, que vem sendo 
esquecida por seus 

governantes há vários anos. 
"Um povo sem cultura, é um 
povo fácil de se manobrar", 
acrescenta. 

O dirigente da Umes diz que 
não é só apenas uma forma de 
levantar a cultura local, 
entretanto de mostrar que a sua 
juventude é capaz de criar e 
dirigir peças teatrais, compor e 
interpretar músicas, escrever 
poesia e livros que possam ser 
reconhecidos nacionalmente. 
"O que falta é um espaço para 
reunir essa galera e uma 
oportunidade para que os 
jovens de nossa cidade possam 
libertar o talento que está preso 
dentro de cada um deles. É 
também uma maneira de tirá- 
los do caminho das drogas, 
^dando-lhes a chance tão 
esperada. Ou seja. espaço para 
a exibição de seus trabalhos. 
Querem fazer parte dos 
contextos social e cultural de 
nosso município", frisa. 

O projeto ora defendido 
pela União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas 
pretende ocupar todo o espaço 
físico da antiga Cobal, por ser 
a única área com capacidade 
de suprir todas as 
necessidades para instalação 
da sede da entidade e o seu 
Centro de Cultura Popular. Por 
isso, o prefeito lldon Marques 
e o secretário de 
Infraestrutura do Município, 
Jairo de Oliveira, já foram 
comunicados. A Umes quer 
contar com o envolvimento de 
todos os setores da 
comunidade imperatrizense 
buscando que o CPC possa ser 
uma realidade no menor 
espaço de tempo possível. 

Celso Russo destaca que a luta 
é importante em face de 
almejar o incremento da 
educação e da cultura 
imperatrizense. "Povo sem 
educação, é povo sem 
cultura", pondera, ressaltando 
que "o mesmo fica sujeito ao 
domínio dos políticos como os 
que temos hoje em 
Imperatriz, no Maranhão e no 
Brasil". 

O que visa o projeto 
O Centro de Cultura 

Popular da Umes visa criar 
meios e programas culturais e 
facilitar o acesso da 
comunidade estudantil aos 
mesmos. Todavia, o CPC 
estará aberto aos demais 
setores da comunidade. A idéia 
principal é fortalecer o campo 
cultural, hoje carente de uma 
série de benefícios. 

Por outro lado, reavivar a 
criatividade da juventude 
aguçando seu interesse para o 
teatro, a música, etc. 

De acordo com Celso 
Russo, o CPC da Umes dividi- 
se em cinco partes, que são: 
teatro, música, literatura, 
folclore e diversos. 

"Atualmente, já existem em 
algumas escolas e em grupos 
de jovens talentosos atores e 
autores de peças teatrais. O 
nosso papel é fazer com que 
esses alunos e jovens 
continuem escrevendo e 
atuando", lembra. 

Celso Russo revela que, no 
campo das artes cênicas, o 
projeto ministrará seguidas 
oficinas de teatro, fazendo com 
que o setor ganhe maior 
interesse por parte do seu 
público-alvo. 

Já no que se refere a música, 
Celso Russo diz que o setor em 
Imperatriz está passando por 
um bom momento. Existem 
muitos cantores de talento, 
como Zeca Tocantins, Neném 
Bragança, Erasmo Dibel, Lena 
Garcia, Wilson Zara, Gerê Brow, 
Mauro Yzzi e Charles Browm. 

A meta é instigar o lado 
criativo do compositor criativo, 
tirando suas dúvidas e abrindo 
espaços até então tidos como 
intransponíveis. 

Celso Russo assevera que 
Imperatriz está carente de 
novos escritores, poetas e 
romancistas. Só que eles estão 
por aí. Segundo ele, o que falta 
é orientação. Cita como 
exemplo, Alcebíades, estudante 
em Imperatriz do Centro 
Federal de Educação 
Tecnológica (Cefet), que, com 
a ajuda da direção da sua escola 
e dos próprios colegas, já 
conseguiu lançar dois livros de 
literatura infantil. 

"Um programa literário 
como o do projeto da Umes é 
fundamental para que jovens 
como Alcebíades venham a 
escrever e lançar novos 
trabalhos. Daremos o apoio e a 
orientação necessária para que 
novos escritores e jovens 
sonhadores possem suas idéias 
para o papel e faça de 
Imperatriz uma fonte de 
riqueza para a literatura 
brasileira", prossegue. 

Outra meta é fazer com a 
juventude imperatrizense 
participe do resgate do folclore 
regional e nacional, já que a 
cidade é hoje um verdadeiro 
ninho de povos de diversas 
regiões do País. 
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Planta do Centro de Cultura Popular 

Lavradora pede ajuda ao senador Edison Lobão 

Continuação 
J)evo ressaltar que o 

processo de Guarda e 
responsabilidade n0 733, 
encontra-se desde o dia 20/06/ 
97 concluso para a MM0 Juíza, 
Dra. Luzia Madeiro 
Nepomucena, com a finalidade 
de proferir a sentença, o qual 
só ocorreu em 18/08/97, 
todavia ao julgar extinto o 
processo, sem julgamento do 
mérito, a MM3 deixou em 
aberto a possibiliade de, outra 
vez, adentrarem com outro 
pedido idêntico, o que não 
poderia caso julgasse 
"improcedente" o pedido, aí, 
sim, teriam que recorrer, o que 
os denunciariam. 

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

Nesta situação, só me 
restou recorrer à Vossa 

Excelência, apelando e 
suplicando para o sentimento 
de pai que também o é, para, 
impulsionando as autoridades 
competentes, fazer valer o 
direito desta mãe, em 
desespero, para ter em meu 
seio o filho brutalmente 
seqüestrado por pessoas de 
forte poder aquisitivo, 
enquanto que tenho apenas o 
amor para impulsionar-me a 
viver em parca tranqüilidade, 
que consubstância a minha tão 
pouca felicidade de que do 
tudo, praticamente, na minha 
pobreza nada mais tenho. 

Devo ressaltar que 
MARINA,, seus filhos e seu 
genro, além de NATAL, estão 
corretamente fazendo visitas à 
região onde moro, em que pese 
não ter, eles qualquer inteesse 
econômico naquela localidade. 
A simples presença dessas 
pessoas na "Serra 
Quebrada"ou "Túnel" 
amedrontam as testemunhas, 
e me deixa intranquila, pois são 
pessoas perigosas e sem 
escrúpulos. 

Finalizando, quero tentar 
mostrar quem são as pessoas 

que, dentre outras, dão suporte 
ou que estão envolvidas no 
seqüestro: 

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

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

- NENA, genro de Marina, 
pistoleiro perigoso; 

- MANOEL BARBOSA 
MORAES, vulgo Natal, 
perigoso pistoleiro e dono de 
uma "boca de fumo" na Beira 
Rio. Foi alvejado por uma bala, 
no braço, por Nemias, por 
disputa de território para a 
venda de tóxicos. Natal é 
acusado de matar o seu 
cunhado, Francisco Almeida 
Chaves, processo n 0 008/97, 
em trâmite na 23 Vara Criminal 
da Comarca de Imperatriz, e, 
quando das investigações do 
crime de homicídio, estava na 

Serra Quebrada vigiando-me; 
- TELES E PICA-PA U, 

ambos pistoleiros perigosos. 
Por conseguinte, suplico a 

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

Espero contar com a sua 
ajuda. 

Luiza Pereira dos Santos 

em anexo: 
Processo nQ377/97-Pedido 

de Escuta Telefônica 
Processo nQ 379/97 - Pedido 

de Prisão Temporária 
Processo nQ 733/97 - Ação 

de Guarda e Responsabilidade 
Inquérito Policial em 
Andamento. 

Certidão de Ocorrência , 
Ameaça de Morte Inexistente 

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

Vende-se unia exeeleníe casa 

situada na rua Tupinambá, 

2509, próximo ao conjunto 

Central Parque, com garagem 

para vários carros. 2 salas, 1 

copa. cozinha com armários 

embutidos, 2 suites, 3 quartos, 

sendo um com armarios 

embutidos, banheiro social, 1 

dependência de empregada com 

banheiro, lavanderia, canil, 

ampla área de lazer, toda 

forrada e nuoada. 

Telefone: 721-3054. 

Área total: 1.032 metros 

quadrados. Área construída: 

330 metros quadrados 

Sv » 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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João Alberto anuncia 98 

como ano da Educação 

Os membros da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc) tiveram na manhã de 
quinta-feira (04). um momento 
de descontraçào diferente. A 
equipe de assessores, 
juntamente com o secretário 
de Educação, Agostinho 
Noleto homenagearam, com 
um café da manhã, o secretário 
de governo. João Alberto. 

João Alberto aproveitou a 
ocasião para anunciar o ano de 
1998 como o Ano da Educação 
, quando haverá a unificação do 
ensino nos municípios. Na 
oportunidade falou que 
Imperatriz hoje é uma cidade 
diferente, e que a mesma está 
se preparando para ser uma 
cidade prestadora de serviços. 

O secretário disse estar 

feliz, não so por participar 
daquele momento, como 
também por poder representar 
o secretário de Educação do 
Estado, Gastào Vieira, além e 
de fazer parte de um governo 
sério como o da governadora 
Roseana Sarney. 

João Alberto (a esq.) anuncia reforma na educação do Maranhão 
"Isso simboliza um 

relacionamento muito bom 
que existe entre o município 
de Imperatriz e o (loverno do 

Estado", declarou o 
subsecretário de Educação, 
Lourenço Pereira. Segundo 
ele, o secretário Gaslão Vieira 
tem dito diversas vezes que 
Imperatriz é o município que 
tem melhores condições de 
fazer com que aqui se 

estabeleça uma única Rede de 
Educação. "Nós temos sérios 
projetos, propostas e sonhos 
em relação ao lAtado e ja 
estamos caminhando a passos 
bastantes largos neste sentido 
de entendimento", completou 
o subsecretário.Loürenço 
informou ainda que na 
próxima semana a equipe da 
Seduc st1 reunirá com a 
Subsecretária de Educação do 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTRÉIA, 

A PARTIR DAS OBHOO 
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Estado para, juntos, discutirem 
e tomarem algumas decisões 
no que se refere a um trabalho 
em conjunloenlre o município 
de Imperatriz c o Estado. 
"Estaremos aproveitando os 
valores de um lado e de outro, 
pois só assim faremos com que 
a educação na Região 
Tocantina possa melhorar do 
ponto de vista de sua 
qualidade". 
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ncou racil dizer; enfim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

R? 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOHOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

ARRESENTAÇÀOí FRANCISCO DO VALE 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Joào Estrada Branco 

Desfile da 
Independência 

A prefeitura municipal em 
^ i íarceria com o 50° Bis organiza 

as comemoração do dia 07 de 
Setembro, quando se celebra o 
Dia da Pátria. Sem dúvida, o 
assunto que vai predominar na 
cobertura daTV. Além de largo 
espaço no noticiário dos rádios 
e jornais. Confira a matéria ao 
lado. 

Timóteo 
e o jargão 

Alguns comunicadores 

imortalizam certas frases. Certas 
frases alcançam repercussão 
nacional. Na TY brasileira, nada 
se cria, tudo de copia, do 
inesquecível Abelardo Barbosa, o 
Chacrinha, é uma delas. Aqui na 
região tocantina não jíoeria ser 
diferente. A molecagem é grande 
já virou tradição nas rodas da 
cidade. A frase é de Timóteo, o 
irreverente apresentador do Bar 
da Esquina na TV CRC/Band. 

Renilson 
Sousa 

Assistir uma transmissão 

esportiva com Renilson Sousa é 
10. () narrador da Capital AM dá 
agildiade necessária ao esporte. 
Dono de uma voz, uma dicção 
privilegiada, O Bom de Bula está 
com a corda toda, narrando 
quatro partidas |x)r semana. 

Machado 
Neto 

Leracolunade Machado Neto 
no JC é obrigação para quem 
pretende se atualizar no mundo 
dos negócios. 

Sistema 
Unificado 

Ainda é cedo i)ara saber sobre 
o aumento, ou queda, dos índices 
de audiência dos telejornais 
produzido pelo Sistema Mirante 
de Comunicação. Como todos 
sabem, as emisssoras ficaram 
com aix-nas um espaço local, os 
demais programas estão em mie 
estadual. 

Sete de setembro 

Tudo pronto para o desfile 

A Prefeitura Municipal de 
Imperatriz em parceria com o 
50° BIS, 3a Batalhão da Polícia 
Militar (3° BPM); Polícia 
Rodoviária e Corpo de 
Bombeiros, já está com tudo 
pronto as comemorações do 7 
de setembro neste domingo. 

De acordo com a 
programação oficial, na 
manhã de domingo, a partir 
das Th, haverá a concentração 
de todas as escolas 
participantes na Avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 
As 7:30h, na Praça Brasil, 

Comandantes Militares e o 
prefeito Ildon Marques farão 
revistas às tropas. O 
hasteamento do Pavilhão 
Nacional será às 8h, logo após, 
terá início o desfile. Dele 
participam entidades militares, 
religiosas e comunitárias, além 
das Escolas Públicas 
Municipais, Estaduais e 
Particulares. 

O desfile partirá da Av. 
Dorgival Pinheiro de Sousa 
(sentido entroncamento), até a 
rua Minas Gerais, passando 
pela Praça Brasil, depois 

entrará na Av. Getúlio 
Vargas descendo no 
sentido Centro-Beira Rio. 

A Semana da Pátria que 
antecedeu o feriado de sete 
de setembro, foi marcada 
por uma vasta i)rogramação 
também na Praça Brasil, 
onde esteve aceso o "Fogo 
Simbólico", e houve 
constante apresentações de 
Corais, arriamento e 
hasteamento dos pavilhões 
sempre com a participação 
dos estudantes e público 
em geral. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

T 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção 
e capacidade de 
concentração. 

Plutão dá um tempero a 
mais à sua vida afetiva,e 
estimula seu lado mais quente 
e torna os dias muito favoráveis 
aos romances e encontros. 

Plutão e Vènus anunciam 
um final dc semana propício aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar -momentos 
agradáveis a dois. 

Libra 

O paralelo que Vênus, em 
seu signo, faz com que Plutão 
estimule seu lado mais 
penetrante, capaz de ver coisas 
por meio de sua aparência. 

Sagitário 

Vênus acentua seu charme 
e faz com que você atraia a 
atenção do sexo oposto. 
Favorece as relações de 
amizade. 

Touro Câncer 
nj) 

Virgem 
rri 

Escorpião Capricórnio 

O paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias 
em que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Sua capacidade de trabalho 
está sendo reforçada por 
Plutão, que ajuda você a 
perseverar em seus propósitos 
e até a entendê-los melhor. 

Seu regente Mercúrio e o 
Sol estão paralelos em seu 
signo, anunciando um período 
em que você poderá agir de 
modo mais firme e determinado 

Seu planeta Plutão lhe dá 
boa cabeça e inspiração para 
atuar a nível concreto e 
executar seus projetos, 
portanto vá em frente. 

Vênus facilita sua atuação na 
carreira e ajuda você a se 
estruturar melhor para atingir 
suas metas. Sua fé anda 
potente, portanto concentre-se. 

Aquário 

Júpiter está sendo 
positivamente magnetizado 
pela Lua. que estimula seu 
lado mais otimista e capaz (k 
ver as coisas melhor. 

Pq Peixes 

A posição da Lua torna 
estes dias muito propícios 
para você mergulhar 
profundamente em seu 
psiquismo. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - YHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
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 Slar 
00:30 Jornal da Noite 

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

Rãdio 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 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 lô Soares Onze e Meia 
01:15 jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

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 Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da 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 Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21; 10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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em Expressão 

Da redação 
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Dando charme a coluna 
/ 

Railda Ramos e Elcio Bahury 
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O deputado Arnaldo Melo 

e a amiga Jô Ferraz 

iSi 

•v: "• <■ ». Jf-N 

O médico Dalvadísio, Gleide Santos, 

Cristina Santos e a bioquímica Sraça 

•í:'. 

il 

M 

Paula Guimarães ladeada pelas colunistas, Jane 

Vasconcelos e Soraya Luiza 

1 

Dilza (Rádio Clube) e Edson 

Bolinha (TV Cidade) 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Univalle 

& 

CtUTSOSi ÔoIIvía no Maranhão 
OÇÁ- 7^16 *1Õ8S' 

Medlcina/Odontologia/Farmácia Ü Bloquímica/DIreito/Todas as Engenharias/ | 
Arquitetura Cf Urbanismo/Turismo Cf Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

(ZecpM&a d oí&ta 

o CUSLAI e. Dra 7\)e.yl<Ame (Z-iAnWcx de (SarvcJKo 

es+õo eu|6^icos com c\ l\ofício de cjue serÕo popoi de um 

0orofõo. |eli2 mamÕe uÕo coufem fomauKo emoçÕo e 

jói começo o escoIlieL o uome do Kep-deiro. Ê oí e pue 

vem o groude duvido^ sepo gue se cKomo^o 

3IA ou Ribomor/\]efoy ocko gue o escolKo esfo eufre 

esses dois gcoudes uomes. Ê vomos oguocdoi* 

P iAimeiiAo cimso de Pecoroções de Bolos com fecuicos 

orgeufiuos. yVliuisf^odo em uosso cldode pelo groude 

^Alexoudre Bispo. LAmo promoçõo do decomdoiAo 

Puro; e você gueréudo pocficipop ligue poro 4879. 

* y\)o jirvol do semorvo gue possou o groude orfisfo 

(SKiguiul\o Prouço louçou se PB Pusfrumeufol uo 

„ P-oueleiros. Boi um espefdculo gue coufou com o 

i|VAeseuço em mosso do sociedode imperofriu^euse. 

* Eeouordo e TTerezoy u i+í moudo os preporofivos 

poro o cosomeufo gue ocoufecero oiudo esfe mês. O 

cosoPiuKo oudo ousioso com o groude dio y e jo esfõo 

com o r\ovo inorodo fofolmeufe decorodo só o espero 

do jovem cosol. 

*y\]o ulfii no 5a jeiro "foi comeKnorodo um jonfor no 

resfouronfe People os oniversorionfes do mês do Bem 

Ouerer e os Komenogeodos |orom os senKoros 

3nssoro Pergiveiro e yVAodoleno Sonfono. 

m 

0pdi% data 

Elojei, o dia vai se** de festa na 

residência de Ewciana f5anef\es 

Erança, que completa i5 bem 

vividos - anos. Dedicada aos 

estudos e filka res peitadoray 

cresce na certeza de ter o 

pleno amor fraternal dos pais e 

familiares. 5eu brilKo se faz 

notar com facilidade e ela . vive 

sempre rodeada de amigos. 

Babe que a união de esforqos é 

importante em todos os momentos 

de nossas vidas. Bor isso^ prima 

em fazer sadias amizades. 7SJa 

escola/ pauta por tentar captar 

bem todas as informações 

passadas pelos professores. 

Euciana Sancbes é filba de 3osê 

AAaria L indoso Erança e, A^cmiu 

3osê Banckes. Beu pai ê 

comissário de polícia, "bem 

três irmãos. Bão eles: 

y\Iessandvo, TMessandra ê 

Ad r lana. Euciana está 

cursando a 7° serie e viaja 

neste domingo/ 7/ para 

5ão Euís. Vai participar 

da versão 97 dos 30g0s 

(Ss colares AAa ranfvense. 

BI a ê uma das promessas 

do Kandebol 

i mperatrizense. 

i5 anos é uma data muito 

significativa na vida de 

qualquer mulber. B nesta 

ocasião que ela começa a 

se desabroebar e 

efetivamente nascer para 

uma nova etapa da vida. 

Bens a melbor e tem uma 

visão diferente do mundo. 

Dependendo da si + uação, 

quer até lutar por 

mudanças para este 

mundo turbulento para as 

pessoas^ carentes. 

"70asceu uma flor/ CAma 

flor d iferente/LAma flor 

amorosa/ cbarmosa/tAma 

flor que brilba ainda mais 

os locais por onde anda/ 

Bssa flor tem um nome: 

Euciana/ Oue bacana!/ 

Euciana bela/ barmonia/ 

compreensão/ 

fraternidade / B n f i m / 

Euciana/ Bomo o seu 

próprio nome já diz: 

Bancbes/B/ claro/ lembra 

cba nce/Bba nce de 

melbores dias para nossa 

complicada /Imperatriz": 

m 

mt. 

I i' 

Os simpóficos amigos Blriok ePeix^i^O/ (Baoma) gue 

sempre presflgiam os eveufos cia êli+y foram elieados 

pela eolunisfa. Êm momervfos de muifa deseoutração. 

Belas damas de uossa soeiedc\de "poram |1 agradas em 

momervfo de fofal alegria são elas Blereuita ]\/\a 3 ose 

Wada e ]\/\ adaleua Baufaua. 

'Jértiíe 

CÚnica de Cjinecofogia e OSstetrícia 

IPré-Nantai1', EsteriUdade Coinijiurg-ail,. Preveiti^ío do Câncer 

Giimecológiico, ViseolaparosçopMlai,- Videocolpog-copia, 

Viideolfibteiroseopbi,. 1UÍkrasoiniografiia, Ateimde todos .os coinivêniLos. 

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

Dr. Amélio Marques 
CRM-MA. 3055 

Dra. Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MLA 2919 

VENHA A CAPfíl 
CONHECER TODA A UNHA 

VEÍCULOS. ^ÊÊÊÊK 

* PREÇOS PRÜMÜCÍON;MS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL EÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 
g Fqik-(09S) 722-2l22 ¥*\: 721-2666 
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Francisco do Valle 

Inauguração 
Inaugura nesta 

segunda-feira a Lojas 
Brasil, que está 
qualificada no ramo 
comercial de moveis e 
eletrodomésticos, com 
sistema de vendas à vista 
c a prazo onde seu 
Crédito é automático e 
sem limite. O novo 
empresário do ramo 
Francisco Almeida que 
durante muito anos 
esteve a frente do 
Armazém Paraíba, agora 
tem o privilégio de 
comandar o seu próprio 
negocio. A Loja que tem 
as cores do nosso País 
com certeza será colorida 
de bons êxitos. Parabéns 
pelo novo 
e mpree n d i m e n t o. Lnjas 
Brasil - Feita Para Você 

Aniversariando 
Quem está 

completando 15 aninhos 
neste sábado é a linda 
Luciana Sanches, filha do 
casal José Maria Lindoso 
França (Lindoso da PC) e 
Maria José Sanches. A 
princesinha estará ao 
lado dos pais e manos, 
recepcionando parentes, 
amigos e convidados em 
sua residência. Parabéns, 
você é uma vencedora! 

No pique 
Além de está 

aniversariando a jovem 
Luciana Sanches esta de 
malas prontas para viajar 
à Capital do Estado onde 
irá participar dos Jogos 
escolares do Maranhão. 
Luciana é campeã dos 

jogos escolares local na 
modalidade de llandebool. 
E uma festa só. 

Contenção 
de despesas 

Essa é a medida tomada 
pelo presidente do Palácio 
Dorgival Pinheiro de Souza 
na última sexta-feira. As 
sessões que eram 
acompanhadas por uma 
equipe de produção não terá 
mais o trabalho. Outras 
mudanças no quadro 
funcional também serão 
definidas na próxima 
semana, o que significa que 
mais gente vai dançar. 

Encerrou 
O governo itinerante de 

Roseana Sarney encerrou-se 
nesta última sexta-feira com 
o pontapé inicial da MA 122 
que liga João Lisboa à 
Amarante. Com esta 
iniciativa da governadora 
fica claro que às eleições 
estaduais em 98 será 
bastante acirrada. 

Cafeteira 
Epitácio Cafeteira anda 

meio sumido. Ele que é 
considerado um dos mais 
experienles políticos do 
estado. Nas últimas eleições 
municipais Cafeteira entrou 
apoiou o deputado Sebastião 
Madeira. Madeira só 
conseguiu subir nas 
pesquisas após a criação do 
slogam "Tá na Mão". 

Copão 
A Seleção de João Lisboa 

terá um difícil compromisso 
neste próximo domingo 
diante do Comercial de Dom 

Elizeu. O representante 
paraense vem de uma 
sonora goleada diante do 
Sena. A Partida foi realizada 
no Estádio Frei Epifânio D' 
Abadia e contou com a ajuda 
dos dois goleiros do lime 
paraense 

Despreparado 
A diretoria do Moto 

Clube conversou de mais e 
esqueceu de montar uma 
grande equipe para o 
Campeonato Brasileiro da 
Segundona. Ao contrário do 
ano passado a equipe de 
José Raimundo foi 
medíocre.As constantes 
brigas com a Federação 
Maranhense e as armações 
contra os chamados clubes 
pequenos acabaram 
somando para a 
decepcionante participação 
na segunda divisão. 

Decisão 
Enquanto isso o 

presidente da Federação 
Maranhense já deve está 
pensando como é que será 
feita a decisão do 
Campeonato Maranhense de 
97. Pelo visto a decisão do 
Campeonato será feita numa 
melhor de três entre 
Sampaio e Moto. Em 
Imperatriz, o presidente do 
Cavalo de Aço, empresário 
Conor Farias decepcionado 
com a administração do 
presidente Alberto Ferreira 
está repassando a equipe ao 
patrono do clube Damiào 
Benício dos Santos. Não se 
espante sejustino Filho vier 
a comandar o Cavalo de Aço 
ainda neste tumultuado 
Campeonato Maranhense. 

Deu na Imprensa 

A ARCSPMIA- Associação Regional dos Cabos e Soldados 
da Polícia Militar de Imperatriz e Açailândia terá nos próximos 
meses sua nova diretoria. O atual presidente é o soldado Josué, 
que vem desempenhando um trabalho razoável e que não deverá 
tentar a reeleição. Um dos nomes mais cotados para ocupar a 
presidência da Associação é o jovem cabo PM Hosano, que além 
de desempenhar às funções de policial Militar também exerce a 
função de radialista "Sistema Nativa de Comunicação" e tem em 
sua bagagem cerca de oito cursos profisionalisantes. 
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Dr. Clésio Fonseca, secretário de Saúde de Da vin óp o lis, também é leitor do Jornal Capital 
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Voltando a onda de promessas... 

Josué Moura vai ou não dançar.... 

Na boquinha da garrafa. 

E agora...As obras foram anunciadas. 

A onda do momento é contenção de despesas. 

Na câmara Municipal é corte 3x4... 

O último foi o companheiro Timoteo... 

A corda foi dada... . 

Agora começam às degolas. 

Não é de se estranhar! 

E agora...! 

Quem achava lindo, será que vai ver com outros olhos? 

Quem for fraco que se segure! 

Quem está aniversariando hoje... 

E a linda jovem Luciana Sanches França 

15 aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnhoooooooooos 

Ela é filha do casal José Maria Lindoso França e... 

Maria José França... 

Parabéns! 

Um braço ao companheiro William Marinho 

O seu líder diário também é encontrado na... 

Banca do Barros- Praça Tiradentes 

Contradição 

—v 

~ --jf- 
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Os FeanlasMmmSnhas 
Gosto - O Ponsotior 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

03-0peradores 

de moto serra 

Ol-Operador de 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

02-Patroleiro 

de base 

02-Promotoras 

01-Vendedor 

LABORATÓRIO CIESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-3411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

se l)r. Tadeu). 

EdíroRA Três Lança 

A "ISTO É DÍNhEÍRO'f 

Respaldada no seus 25 anos de batente, com centenas de 
lançamentos, a Editora Três acaba de colocar no mercado 
editorial brasileiro, a "Isto é l )inheiro". primeira revista semanal 
de Negócios, Economia e Finanças do Brasil. 

A Editora Três se equipou tecnologicamente para dar conta 
da tarefa de processar, imprimir e distribuir, em todo o País, 
duas revistas semanais: Isto E e Isto E Dinheiro. Ambas estão 
nas bancas dos seus assinantes no sábado, em São Paulo, e no 
domingo, em todo o Brasil, segundo revela o editorial da 
primeira edição de Isto E Dinheiro, sob o título: "Isto E Dinheiro: 
lima aposta no futuro". 

Isto E e Isto E Dinheiro, são distribuídas na região pela 
Dimapi, gerenciada pelo boa praça Eulávio Cavalcante. 

Dr. José Lopes 

Ao lado da Dra. Clênia e do eduardo, Dr. José Lopes da 
Fonseca Filho (Uda-se Servet). comemora neste sábado em 
família, a passagem do seu aniversário (amanhã). 

tira to pelo convite. 

EFEIVlÉRÍdES 

Comemora-se hoje, o Dia do Hino Nacional: do Barbeiro e 
do Alfaiate. 

Vale o registro com os cumprimentos da (Xorrinocenter (l<'iíi- 

} _ 

Meroado- 

fivxayicelrcy- 

PonpANÇA 

Hoje  1,25% 

Amanha 1,17% 

Fonte; BC/Gazeta Mercantil (723-1759), 

UFír (FrderaI) 

Setembro/97 RS 0.9108. 

UrFÍ (MUNÍcipAl) 

Setembro/97 RS 09,11 

UFr (EstacIuaI) 

Setembro 97  RS 20.21 

UPC (FecIeraI) 

Setembro 97  RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.12 

* Purismo RS 1.10 

■ Comercial RS 1.09 

('otaçòes de 05 09 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 05.09.97 

RS      11,49 

SaLárío Mínímo 

Setembro/97  RS. 120,00 

SaLárío FamíLía 

Julho/97 RS 8,25 / 

Ã Oferecimento: H\ RAR1A IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Bar (Ja Esquína 

Recado tembêm hoje, para o companheiro ErnâneTimóteo o 
irreverente apresentador do "Bar da Esquina", programa 
imperdível nas manhãs de sábado que já conquistou o seu espaço 
em definitivo no coração do telespectador imperatrizense. 

O "Bar da Esquina", vai ao ar no horário das lOh ao meio-dia, 
na Tv C RC/Band, canal 4. 

"A molecagem é grande" 

Hístóría òa Mecücína 

A Associação Médica vai lançar ainda este mês, uma revista 
sobre a história da medicina em Imperatriz, trazendo assinado 
pelo Dr. Gilson Casanova, sobre o seu trabalho executado na AMI 
na área da Medicina do Trabalho. 

O atua] presidente da AMI ê o Dr. Itamar Fernandes, cujas 
primeiras ações administrativas estão sendo elogiadas por seus 
colegas. 

Vale o conferir. 

X " , 

y 

à 
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Quem também aniversaria hoje e participa das 
homenagens que o Mam ei promove neste sábado, no 50- 
BIS, é o acadêmico de direito, Leonardo Gomes Dantas, 
filho do Comandante e da senhora Fátima Dantas. O 
torneio interno, em homenagem aos Juizes de Direito, 
Fernando Mendonça e José Américo .Abreu Costa e ao 
jovem Leonardo, extenivo a várias outras personalidades, 
começa às 9h. Na foto, o aniversariante de hoje, Leonardo 
gomes Dantas, aparece ladeado por uma amiga e por uma 
amiga e por sua irmã, gahriela dantas. Vale o registro 
com o nosso tim-tim. (foto: Moreira Silva). 

Humor 

Três japoneses entram numa farmácia da 
Baixada Fluminense para comprar camisinhas. 
Como não falavam português, um deles teve a 
idéia. Botou o dinheiro em cima do balcão, tirou 
o pau pra fora e apontou pro negão que era o 
balconista. O negão também tirou sua jereba, 
mediu com a do japonês e disse: 

- Ganhei! 
E embolsou o dinheiro. (Breno V./Jaboticabal- 

SP p/ a revista Bnizil Sex Magazine) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getdlio Vargas, esquina 

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

IMPERffTRIZ 

DIA € nOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
P0SSEID01N HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.IKE 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gclúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av, Gclúlio Vargas. 560. Praça dc 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. 

SEX SHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao B1G BOX) 

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

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sayào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua Joào Lisboa. 119. Entroncamento, fone; (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av Gclúlio Vargas. 1863. esquina d a Alagoas, fone; (098) 721.3565 

CANTINAS 

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

BARES E RESTAURANTES 

ZEROGRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Gclúlio 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 dc Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VÍDEO MAN IA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs. 1599. fone: (098) 721 '182 

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

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

TELEMENSAGEM 

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

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

UFlOAia 

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

Fone: 722-1478 

Fax; 722-1400 

IMPERATRIZ 

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

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, ( arurgias, V acinações, Hxanics 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Morio dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 
CRMV/Mfí-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
 i 
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Bello Parga destaca aprovação de Roseana 

O senador afirmou que a "classe política não está desmoralizada como querem supor" 

Ao comentar no senado o 
resultado de duas pesquisas 
nacionais de opinião sobre o 
desempenho dos 
governadores, o senador Bello 
Parga (PFPMA) alertou que, 
em ambas, Roseana Sarney, 
obteve altos índices de 
aprovação. 

Como 20 dos 27 
governadores alcançaram 
índices de aprovação superior a 
50%, Belo Parga concluiu que ao 
contrário do que o noticiário da 
imprensa poderia levar a crer, 
"a classe política não está 
desmoralizada como querem 
fazer supor". 

A primeira pesquisa, 
realizada pela revista Isto E e 
pela empresa Brasmarket, ouviu 
16.160 pessoas em todo o país 
no mês de julho e, numa tabela 
em ordem decrescente dos 
índices de aprovação atingidos 
pelo 27 governadores 
estaduais, o governo do 
Maranhão ficou em 8" lugar, 
com 66,7%, observou o senador. 
Conforme explicou, esse índice 

representa a soma de respostas 
em que o governo maranhense 
foi avaliado como "ótimo", 
"bom" e "regular". 

Na pesquisa da Isto É/ 
Brasmarket, ressaltou o 
senador, também foi verificado 
o "grau de popularidade" dos 
governadores, em que Roseana 
Sarney ficou em 6o lugar, com 
44,4%. 

Bello Parga destacou que a 
segunda pesquisa de opinião, 
solicitada ao Ibope pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (C N1), foi aplicada nos 
dias 8 a 12 de agosto nas capitais 
do país, sendo que em São Luís, 
foram ouvidas 400 pessoas na 
faixa etária de 16 a mais de 45 
anos, 186 homens e 214 
mulheres. Frente às opções 
"ótima" e "boa", os 
entrevistados garantiram um 
"índice de popularidade" de 55% 
à governadora do Maranhão, 
"se a isso acrescentarmos os 
que consideram a 
administração regular, que são 
de 28%, o índice de aprovação 

ao governo sobe para 93%", 
observou. 

O senador comentou, em 
especial, a última pergunta do 
Ibope aos entrevistados, que a 
seu ver dá consistência aos 
índices de popularidade e 
aprovação. "O estado do 
Maranhão está no caminho 
certo ou errado?", perguntou o 
Ibope, e 68% responderam que 
está no caminho certo. 

-A governadora promoveu 
austeridade fiscal, o Programa 
de Demissão Voluntária, 
enxugou a máquina do estado, 
privatizou empresas, entre 
outras coisas necessárias e em 
comum com a política que o 
governo federal realiza no país. 
O esforço que se empreende 
em nosso estado está sendo 
compreendido pela população 
maranhense- frisou. 

Cafeteira contesta pesquisa 

Para o senador a eleição do 
ano que vem será um tira-teima 

Em a] tarte. o senador ()smar 

:« ■ - •< 

Bello Parga: Roseana age em sintonia com o governo federal 

Dias (PSDB-PR) disse que "é 
obrigação do Congresso 
Nacional proibiu a divulgação de 
pesquisas um mês antes das 
eleições", pois elas registram 
grandes variações entre si, 
confundindo os eleitores. Pela 
Isto E/Brasmarket, 
exemplificou, o governador do 

Paraná estaria em 10° no 
ranking, mas "quando o 
governo paga um instituto para 
realizar a pesquisa, atinge quase 
a unanimidade". 

O senador Epilácio Cafeteira 
(PPB-MA) também se afirmou 
favorável a uma regulamentação 
das pesquisas eleitorais. 

Cafeteira, que disputou o 
governo maranhense nas 
eleições de 1994, admitiu, no 
entanto, que os índices de 
Roseana o acalentaram, pois 
indicam "que realmente vai 
disputar a reeleição e que, por 
tanto, vou ter a oportunidade de 
ir ao tira-teima com ela". 

Encontro de estudantes marca início de campanha eleitoral 

Para Irineu Teles, o Congresso dos estudantes que acontece neste fim de semana, 

"é uma cena de politicagem, cujo palco é Imperatriz". 
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Encontro estudantil recebe repúdio 

Diversos representantes da 
classe estudantil de Imperatriz 
manifestaram ontem repúdio ao 
Congresso previsto para este 
fim de'semana na cidade. 

Uma nota enviada aos meios 
de comunicação por Irineu 
Teles, líder da categoria, deixa 
claro o descontentamento para 
com o evento, o manifesto 
contém o seguinte texto: " 
Imperatriz mais uma vez será 
palco de politicagem, desta vez, 
os patrocinados serão os 
dirigentes estudantis de 
Imperatriz. A cidade sediará 
por três dias (05, 06 e 07) o 
encontro das Juventudes 
partidárias maquiadas desta 
vez de UESMA (União 
Estadual dos Estudantes 
Secundaristas). O evento 
acontecerá na UEMA ( 
Universidade Estadual do 
Maranhão). 

Surpresa com a novidade 
(encontro). Imperatriz como 

sede do acontecimento,, ficará 
a ver navios e sem entender 
bem o que estará sediando. A 
sociedade imperatrizense, 
principalmente a comunidade 
estudantil, desconhece e 
repudia a forma como a atual 
direção da UMES- União 
Municipal dos Estudantes 
Secundaristas de Imperatriz 
conduziram, 
tendenciosamente, os trabalhos 
para a realização deste evento 
na cidade. Com isso, as 
principais escolas da rede de 
ensino municipal e estadual 
foram deixadas de fora do 
evento". 

Segundo anota às escolas 
que não participarão do evento 
são: Graça Aranha, Dorgival 
Pinheiro de Sousa (Pro- 
Grêmio), Amaral Raposo 
(Grêmio Estudantil), Cefet 
(Grêmio Estudantil). 

Segundo Francinilson, atual 
presidente do Grêmio do 

Centro de Educação Federai 
Tecnológico (Cefet), a "UMES 
se originou do Grêmio do Cefet 
e sempre tem tido apoio 
necessário para suas raras 
ações". 

A nota continua 
acrescentando que "estas 
escolas são as únicas que 
possuem organizações 
estudantis e foram deixadas à 
margem do processo. 

Outras entidades 
estudantis, também, deixadas 
de fora são: Ames (Associação 
Metropolitana dos Estudantes 
da grande São Luís), Umesb 
(Bacabal), Uevap (Entidade 
Regional do Vale do Pindaré). 
Uesa (União dos Estudante ) 
Secundaristas de Açailándia^ 

Para Irineu Teles e às 
entidades que manifestam 
repúdio pela realização do 
Congresso estudantil, o evento 
não chega a representar 2% 
dos estudantes em geral. 

Congresso aprova ajuste fiscal dos estados 

A destinação de R$ 103 bilhões obedecerá diretrizes fixadas para refinanciar dívidas e reduzir presença 

dos estados nas atividades bancárias. 

O Congresso, em reunião 
presidida pelo senador Antonio 
Carlos Magalhães (PFL-BA), 
autorizou o Poder Executivo a 
abrir, no Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, créditos 
suplementares e especiais no 
valor total de R$ 104,0 bilhões 
distribuídos em seis projetos de 
lei. 

A maior oparte deste total, 
R$ 103,34 bilhões, irá à conta 
dos Encargos Financeiros da 
União supervisionados pelo 
Munistério da Fazenda e 
destinado à promoção de ajuste 
fiscal dos estados, conforme 

diretirzes fixadas jielas Medidas 
provisórias 1.556 e 1.560. A 
primeira MP estabelece 
mecanismos de incentivo à 
redução da presença do setor 
público estadual nas atividades 
bancárias, enquanto a outra fixa 
critérios de refinanciamento das 
dívidas mobiliárias estaduais no 
âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados. 

O crédito aprovado 
juntamente com R$ 900 milhões 
a serem transferidos pela União 
a estados e municípios a título 
de compensação pelas perdas 

decorrentes da Lei Kandir, que 
desonerou as exportações do 
pagamento do ICMS. 

O bloco de oposição na 
câmara e no senado tentou 
desmembrar o projeto em dois, 
de modo a aprovar a 
compensação a estados e 
municípios e adiar a votação dos 
R$ 103,34 bilhões. Os 
parlamentares oposicionistas 
argumentaram que o Tesouro 
e o Banco Central não ofeceram 
informações sobre o montante 
de títulos estaduais em mãos do 
sistema financeiro. 

O senador Lúcio Alcântara 

(PSDB-CE), relator do projeto 
na Comissão Mista de 
Oramento, contestou a 
oposição dizendo que o Poder 
Executivo prestou 
"informações exaustivas" à 
comissão e que não havia razão 
técnica a justificar o 
desdobramento. O líder do 
governo no Congresso, senador 
José Roberto Arruda (PSDB- 
DF), também se manifestou 
contra o desdobramento. No 
final, por 264 votos na câmara e 
38 no senado, a maioria dos 
oposicionistas e aprovou o 
projeto na íntegra. 

■ 
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Senadores discutiram o desdobramento do projeto. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenna certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Kxpresso, Açailândia, além do transportar passageiros, oferece 
também o tranporle do carga o encomendas no Maranhão o outros 

ao Cliente Estados do País. 
Expresso Açailândia. tranportando cargas o encomendas com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. tmm 
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B/C - O poÍNT do seu FínaI semana 

■VW. 

Restaurante S/C 

co/v cmdApio mmoo, 

p/çom e emne néoico 

OMTU/TO 

->> 

ATENÇÃO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

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

IMPERATRIZ, 1o DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 

B/Ç tjuestãú à hm^osto 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

•\ < 1 
Í 
ilü 
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Conor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às IlhOO - 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 Auríno Brito 

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

/V 
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Escalação ainda é mistério na Gameleira 

0 Bom 

de Bola 

Renílson Sousa 

Amador 
O Campeonato 

Imperatrizense teve 
sequençia na noite de quinta 
feira comn a realizaçõ de dois 
jogos valendo pela nona 
rodada 

19 hs- Sena 4 x 1 Volta 
Redonda 

21hs- Bananal Sx 1 Riengo. 
Nos jogos de quinta feira 

destaque para o time do Sena 
que a cada jogo ganha mais 
padrão de jogo e vem de tres 
vitórias eomsecutivas 
somando 10 pontos e com 
amplas chances de 
classificação para o 
quadrangular decisivo. O 
Time só depende dele para 
classificar. 

Sena 
C) Técnico Geraldo Ixjpes 

está conseguindo levamtar a 
moral do Sena em duas 
competições paralelas. 
Campeonato amador e Copão 
Maranhão do Sul. 

O úllimpo jogo pelo 
campeonato amador como 
frizamos . o time conseguiu 
golear o lime do Volta 
Redonda iH)r 4 x 1. NO Copão 
Maranhão do Sul , o Sena 
vençeu o último compromisso 
o time do Comercial de Dom 
Elizeu pelo placar de fi x 0. 
Agora eu perguto , porque o 
Sena quer deixar o Copão, se 
estã muito bem obrigado? 

Bananal 
O lime vem 

surpriendendo a cada jogo , 
graças ao empenho do 
prefeito Ney Bandeira que 
estã apoiando o time em duas 
competições. Ney se destaca 
como um dos prefeitos da 
Região que apoia 
integralmente o esporte, 
principalmente o futebol. 

Pé na 
parede 

A Diretoria do Gallete 
Esporte Clube não aceitou 
que o Sena- Sociedade 
Esportiva Nobre Armações 
vinhesse a adiar sua partida. 
O representante açailandense 
que vem de uma grande 
apresentação diante da 
seleção da gameleira não quer 
perder o pique. 

Dúvidas 
O patrono do Sena 

Neudson Claudino está 
encontrando dificuldades para 
levar o tim( ao restante do 
Copão Maranhão do Sul. Os 
dirigentes que foram 
elogiados pelo trabalho que 
estavam realizando com o 
projeto Sena 2000, estão se 
perdendo no tempo. Talvez 
por falta de acessória ou 
conhecimento de como se 
deve trabalhar um lime semi- 
profissional, o empresário 
pretende romper com o 
projeto. 

Dúvidas II 
Claudino que estava 

bastante empolgado cora o 
Sena . após o jogo da última 
rodada do Copão Maranhão 
do Sul ficou decepcionado 
com péssima renda que 
obteve, devido a falta de 
divulgação principalmente 
nas emissoras de Rádios que 
cobrem o dia a dia do esporte 
Imperatrizense. 

Pé na 
parede II 

O Presidente da Amsul , 
prefeito de João Lisboa . não 
quis comentar o assunto, 
sobre o adiamento do 
jogo,que estã marcado na 
tabela da primeira fase do 
campeonato para o próximo 
domingo , as 16 horas na 
Cidade de Açailandia. Por 
outro o diretor técnico Isnad 
Antonio não abre mão da 
realização da partida prevista 
para às IfihOO no Frei 
Epifânio. 

Crise 
A Seleção de João Lisboa 

começa entrar em crise. 
Antes do jogo que decide seu 
destino no Copão Maranhão 
do Sul a situação é tensa. O 
ex-treinador da equijíe Edmar 
Pereira deixou o comando da 
seleção na última quinta-feira 
o que deixou a comissão 
técnica em maõs lençóis. 

Interino 
O Secretário da Sedei , 

Euripedes Batista , que 
também faz parte da comissão 
técnica convidou o veterano 
Duílio para assumir 
interinamente o comando da 
Seleção. Pelo futebol 
apresentado diante do Sena- 
na última rodada o 
representante paraense mais 
uma vez será goleado. 

Batatinha 
O técnico Batatinha ixxlerã 

ser um dos convidados a 
comandar a Seleção de João 
Lisboa nesta segunda fase do 
Copão. Pelo visto a comissão 
técnica não irar processar 
nenhuma mudança nesta fase 
uma vez que a equipe está na 
iminência de não se 
calssificar. 

Piores 
O Copão Maranhão do Sul 

desta temporada não bem 
tendo um bom desempenho 
como em competições 
anteriores. O prefeito Sálvio 
Dino um dos desportistas 
mais experientes da região 
tocantina ainda tem 
esperanças de contornar a 
situação. 

Pedro Maranhão 
O Estádio Pedro 

Maranhão é tem um dos 
melhores gramados da região 
tocantina. Naquela cidade o 
futebol amador é tratado com 
respeito. E com este 
pensamento que os dirigentes 
estão pensando duas vezes 
antes de colocar algum 
representante no 
C am peonato M aranhe n se. 

Pele e Duílio estiveram comandando a movimentação 

A Seleção de João Lisboa 
realizou o coletivo apronto na 
tarde de ontem visando o jogo 
de amanhã as 16 horas no 
Estádio Cafeteirào. 

O Técnico interino Duílio 
juntamente com o seu auxiliar 
Pelé, estiveram comandando o 
time que tem um único objetivo 
o de vencer o Comercial de 
Dom Elizeu , para passar a 
próxima fase do Campeonato. 

A Seleção de João Lisboa . 
já realizou dois jogos valendo 
pelo Copão , empatou na 
abertura com o time do Sena 
em d x 3 , no Estádio Cafeteirào 
,e perdeu na Cidade de 
Açailandia para o time do 
Galletti pelo placar de 2x1. 

Com a derrota para o time 
do Gallelli. o treinador Edmar 
Pereira , pediu demissão , 
devido a pressões que sofreu 
por parte de alguns torcedores 
que revoltados agrediram com 
palavras de baixo calão. Com a 
saída do treinador a seleção só 
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começou a treinar na quarta 
feira . onde o prefeito Sálvio 
Dino e o Secretário Euripedes 
Batista. tiveram uma conversa 
com os jogadores, 

liara dar ânimos nos treinos 
visando o jogo de amanhã. 

João Lisboa fez apronto 
O Pn-fi ii<» Sálvio Dino . 

convidou os jogado . - . ,i 
comissão técnica para um 
almoço amanhã as 12 horas em 
sua residência . onde irá 
conversar com todos sobre o 
difícil compromisso que terão 

diante do Comeu ial d< I )nm 
Eli/eu 

O Jogo estã programado 
para as 16 horas . com ingresso 
a um real. O Torcedor de João 
Lisboa , promete comparecer 
em grande número. 

Campeonato Amador terá seqüência hoje 

Janduí e Guarani fazem o clássico do Estádio 

■■ 

■ 

Janduí jof*a hoje I d hor.is 

O Nona rodada do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz, teve seqüência 
na noite de quinta feira 4, 
com a realização de dois 
jogos. 

Na partida preliminar o 
lime do Sena , venceu o lime 
do Volta Redonda pelo placar 
de 4x1, jogo das 19 horas. 
No jogo das 21 horas , o lime 
do Bananal goleou Riengo 
pelo placar de 6 x 1. 

0 Rodada de hoje terá 
seqüência com os seguintes 
jogos: 

Janduí x Guarani 
Horário : 16 horas 
Local : Estádio Municipal 
Ajuventus x Botafogo 
Horário: 16 horas 
1 ocal ; I ou em 

I 
A Rodada se comp' i / 

amanhã domingo. 
Portuguesa x Novo 

Horizonte 
Local: Lowem 
Horário; 16 horas 
Americano x Manha 
Local: Estádio 
Horário: 08:00 hs 
O Jogo que seria realizado 

as 10 horas no Estádio 
Municipal entre Tiradentes 
e Plaza , foi adiado devido um 
documento enviado pelo 
representante do time 
Capitão Brito, pedindo o 
adiamento devido amanhã 7 
de Setembro acontecer o 
desfile das Escolas e f 
policias terão que fazer pj., 
da segurança. O Jogo ainda 
mio tem data para acontecer. 

Futebol legal é na Capital 

Sábado- 06/09 

Grêmio X Rosário Central - Abertura do 

campeonato de João Lisboa -16 horas 

Estádio Cateteirão em João Lisboa 

Janduí X Guarani - Estádio Frei Epitanio 

- 16 horas 

Domingo- 07/09 

João Lisboa X Comercial - Cafeteirão às 

16 horas 

Galletti X Sena - Açailandia às 16 horas 

A Equipe da Galera vai dar 

um show de cobertura 

Renílson som, Frederico Luiz, deves 

Aguiar, Francisco do Valle e Edvaldo Cardoso 

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 

ü AOM ©yi 

Venha e comprove! 

♦ Sá x 
N 
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MAISQUENTES 

Freezer Horiz. 220 litros 
RS 459,00 tf vista ou 
1+23 Mensais de 

t onsulc» 

na compra de 

qualquer produto 

Cônsul ^1 

IAMA CAIXA 

cerre/a 

(24 IONG NECK) 

349so 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 99,20 
05 PECAS 

Mini System 
RS 579,00 tf vista ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

* Capacidade para 
5 discos (CD) 

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

43, 50 

m 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 125,00 10UND 

Ferro Seco 220V 
RS 17,00tf rá/tf OU 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

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

1. 
30 

e* IS 

WAuTA 

OU 1+4 CHEQUES [)lR$ 3,70 
40 UND 

Liqüidificador Roma 220V 
RS 47,00tf vista ou 
1+23 Mensais de 

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

,50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 10,20 

Wã 

■m 

aí 

WALITA 
Faz Com Carinho 

40 UND 

Micro computador c/ monitor 14" 
RS 2.380,OOtf vista ou 
1+11 Mensais de 

(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 150 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 16 MB 
' Memória Expansível até 80 MB 
■ Modem 33.6/14.4K bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3 D 

COMPACl | 

PRESARIO 

l 

254 50 
«Vi- riSiíli^ 

ou 1+3 cheques de R$ 595,00 sem /aros 

I 
I 

03 PEÇAS | 
 I 

Micro computador c/monitor 15" 
RS 2.640,OOtf vista ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 166 Mhz/ MMX 
* Disco Rígido 2,1 GB ' Sync DRAM 24 MB 
* Memória Expansível até 80 MB 
* Modem 33,6/14.4K bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

COMPAQ, i 

PRESARIO l 

282 00 

ou 1+3 cheques de^^ 660,00 sem /aros 

r 

S/./ > í 

03 PEÇAS | 
 I 

Fogão Essencial Next 
RS 169,OOtf vista ou 
1+23 Mensais de 

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

* Tampa de vidro 

Cônsul^ ! 

12, 70 

OC/iW CHEQUES DE 11$ 36,50 

na compra de 

qualquer produto 

Cônsul^! 

brinde 

AMA DE CAIXA r>E 

cerve/a 

(24 IOMG NECK) 

25 UND 

I 

  

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

| Ofertas válidas até 06/09/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as 
: lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1 +11) juros de 4,9% a.m e 24X (1 +23) juros de 6% 
a.m, Plano cheque 5X (1 +4 )juros de 3,9% a.m Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 

em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é 
reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . Jorge Braga 
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Tinoco retoma a São Luis 

O delegado titular do 2o DP pediu sua transferência e 

deverá retomar a capital do estado 

Luis Henrique Tinoco de 
Souza, maranhense, casado, 39 
anos de idade, não é mais o 
delegado titular do 2o DP. A 
informação foi dada pelo 
Delegado Regional Df. Luciano 
Abreu que informou a 
reportagem do Jornal Capital 
que foi procurado por Tinoco 
que solicitou suas férias e ao 
mesmo tempo sua transferência. 

Durante o tempo em que 
esteve a frente da Delegacia de 
Polícia do Primeiro e Segundo 
Distrito de Imperatriz, Luis 
Henrique Tinoco mostrou um 
bom empenho vindo a elucidar 
vários crimes e assaltos em 
Imperatriz. 

Conhecido como delegado 
"flagrante" ele já foi delegado 
Regional na baixada maranhense 
onde também desempenhou 
um bom trabalho. Podendo até 
a voltar a ocupar a função nos 
próximos dias. Com a saída de 
Tinoco o 2o DP deverar ser 
comandado por Policiais 
Militares graduados, que serão 
desiguinados pelo comandante 
do 3o BPM - tenente coronel 
Linhares nos próximos dias. 

mi 
m 

¥S 
m 

1 

Policiais Militares graduados irão responder por várias delegacias em Imperatriz 

Na Vila Lobão por exemplo 
os elementos voltaram a 
aterrorizar. As constantes 
reclamações dos moradores 
deixa claro a preocupação dos 
moradores com relação a 
segurança públuca. A cerca de 
quatro meses a Delegacia de 
Polícia do 5° DP (que funciona 

naquele bairro) teve suas portas 
fechadas. 

O último delegado que 
passou pelo 5o DP foi George 
Miranda que em seguida foi 
transferido para o 3° DP no 
bairro Vila Nova, de onde foi 
colocado a disposição do 
secretário de segurança 

Raimundo Cutrim. 
Com a falta de delegados e 

agentes nos bairros periféricos 
a violência voltou a acontecer. 
Um elemento ainda não 
identificado deu vários "cavalo 
de pau" em frente a Delegacia 
do 5° DP, fato este ocorrido na 
noite da última quinta-feira. 

"Negão" é ameaçado por "Charles" 

Vítima diz que acusado vem praticando assaltos e 

arrombamentos na Boca da Mata 

Esteve na Delegacia de 
Polícia do Primeiro Distrito 
o jovem Josimar Nunes da 
Silva, 18 anos de idade, 
maranhense, filho de: Zeli 
Nunes da Silva e Maria dos 
Santos Nunes da Silva, 
residente na Rua Santa 
Rosa, 150 bairro Boca da 
Mata. 

O comunicante 
registrou ocorrência 
contra o elemento 
conhecido apenas pelo 
prenome de "Charles" que 
segundo ele vem 
praticando assaltos e 
arrombamentos na região 
do bairro Boca da Mata e 
adgecências. 

"Negão" disse a 
reportagem que o acusado 
vem lhe ameaçando de 
morte pelo fato do mesmo 
ter indicado o local onde 

"Chalés" teria escondido 
produtos de roubo. As 
ameaças de morte segundo 
"Negão" vem ocorrendo a 
cerca de cinco dias quando 
o acusado esteve na 
residência da vítima por 
diversas veses. 

O fato foi registrado por 
volta das 10h50 minutos 
desta última sexta-feira e já 
foi levado ao conhecimento 
da delegada Iranildes que 
deverar tomar às dvidas 
providências nas próximas 
horas. 

A delegada que 
responde pelo 1" DP, 
de Ver ar encaminhar o caso 
para a DRF- Delegacia de 
Roubos e Furtos, pelo falo 
da vítima acusar o 
elemento "Charles" de 
praticar vários assaltos e 
arrombamentos. 
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Delegacia do Primeiro Distrito ainda não tem um titular 

■ Seqüestro 

Seqüestro de menor é cercado de mistério 

O suposto seqüestro ocorreu no final do mês de maio 

As investigações em do 
suposto seqüestro menor 
Edvan dos Santos Lima, de 
sete anos de idade ainda está 
cercado de mistérios. A mãe 
do garoto Luiza Pereira dos 
Santos, continua afirmando 
que ele foi seqüestrado por 
quatro elementos 
encapuzados. 

Na última quarta-feira a 
reportagem recebeu uma 
vasta documentação onde a 

lavradora Luiza Pereira dos 
Santos, responsabiliza várias 
pessoas de ter tomado o 
menor como seqüestro na 
manhã do dia 29 de maio em 
curso. 

Na edição da última 
quinta-feira a equipe de 
reportagem publicou neste 
matutino que estaria 
divulgando toda a trajetória do 
suposto seqüestro ocorrido 
em Serra Quebrada, 

município de Governador 
Edson Lobão. 

Como não ainda foi 
possível ouvir todos 
envolvidos no caso, e seus 
advogados de acusação e 
defesa, ficamos devendo a 
conclusão da matéria que 
será públicada assim que 
tivermos todos os 
levantamentos de ambas as 
partes envolvidas. 

Na manhã de ontem por 

exemplo a nossa reportagem 
ouviu Maria Chaves de 
Souza, uma das acusadas no 
desaparecimento de Edvan. 
Ela não adiantou detalhes 
para a reportagem e garantiu 
que tudo foi dito em 
depoimento e para seu 
advogado, mas que lamenta o 
desaparecimento de Edvan, 
que segundo ela sua família 
não tem nenhum 
envolvimento no seqüestro. 

PHOTO PINHORO 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Furto 

Modesto Alves de Souza, 
paulista, casado, 36 anos de 
idade, encarregado de 
agência, residente na Rua 
Folha, 19-Quadra 5, - Nova 
Marabá, em trânsito por 
Imperatriz esteve na 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito, para 
comunicar que seu veículo 
Vokswagem - Gol, cor 
vermelha, ano 97, estava 
estacionado na garagem do 
seu irmão na Rua Amazonas 
quando foi arrombado por 
elementos desconhecidos 
levaram todo sistema de 
som do veículo. Fato 
ocorrido na manhã de 
ontem. 

Perda de 
documentos 

Glauber Soares Vital, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Santa 
Rita, comunicou na Depol 
que perdeu uma bolsa 
contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como. Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, 
Carteira de Identidade e 
outros. 

Cancelamento 
de cheque 

Iglita Ferreira Santos, 
cearense, casada, 38 anos 
de idade, residente na Rua 
Rio de Janeiro, 236 - Jardim 
São Luis, comunicou que 
seja sustado o cheque 
000110- Bradesco local no 
valor de R$ 100,00, visto que 
a queixosa reclama que foi 
ludibriada pelo favorecido 
que na ocasião se passava 
por funcionário da Cemar. 

Perda de 
documentos II 

Elza Martins Viana, 
maranhense. casada, 
residente no bairro Ouro 
Verde comunicou que 

perdeu uma bolsa contendo 
vários documentos 
pessoais. Fato ocorrido na 
última quinta-feira quando o 
comunicante trafegva pelo 
C e n t r o C o m e r c i a 1 de 
Imperatriz. 

Ameaça de morte 
Josimar Neves da Silva, 

maranhense, 18 anos de 
idade, solteiro, filho de:Zeli 
Nunes da Silva e Maria dos 
Santos, residene na Rua 
Santa Rita, 150- Boca da 
Mata- esteve na Depol para 
denúnciar ameaça de 
morte. De acordo com o 
comunicante o elemento 
"Michel" acusado de vários 
assaltos e arrombamentos 
naquele bairro e o autor da< 
ameaças Segundo "Negão" 
a origem das ameaças foi 
devido o mesmo ler 
indicado o local onde o 
acusado teria escondido 
uma bicicleta roubada. 

Arrombamento 

Quem também teve na 
Depol foi o comerciante 
Francisco Pereira da Silva 
Filho, maranhense, casado, 
residente na Rua Luis 
Domingues setor Beira-Rio 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desçon h ec i d o s. Fato 
ocorrido na madrugada da 
última quinta-feira. Do 
interior da residência os 
larápios levaram um 
aparelho de som 3 a 1. 

Furto 
de cheque 

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

ameaça de 
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Sábado, 06/09/97 

2° Distrito 

Delegado 

Vandir 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Wallace 

Agentes 

William, 

Cabral e 

Chumbinho 

Perito 

Pr, Machado 

Telefone de Plantão 

722-1502 

Fotografamos aniversBrio, casarrmtos, batizados e eveotos engeral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone 

721-71 


