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Cultura 

o 

Fórum 

sába 

Começa sábado, 20, o I 
Fórum úe Cultura de Impe- 
ratriz. 

O evemo e organizado 
)H'ia Fundaçat» Cultural út • 
Imix-ndriz (• íuonleecrá na 
sede (Ia Academia ImjHTa- 
Iri/ense de I.tdras. 
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■ imposto 

Advogado 

explica 

ITR 

Delegacia da Faemae 
Secretaria de 

^cseiivolvimeiilo Rural 
realizaram curso para 
debater o Imposto 
Territorial Rural. 

O advogado José Alves e 
o agrônomo Antônio 
Figueiredo ministraram o 
curso. 

Mais na Página 1-3. 

INDICADOR 

Onofre afirma que Fiquene e Davi 

são políticos em final de carreira 

Ex-constituinte pode receber apoio de Ildon Marques e ser candidato a federal em 98 
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Oa Jogos Escolares do Imperatriz de 1&07 foram um sucesso de público e de organização. A Escola 
Rui Barbosa foi a grande vencedora do evento. Mais detalhes 4a Compehçãu na Eàgioa 1-2. 

O ex-deputado constituinte 
e empresário, Onofre Correia, 
disse ontem que Imperatriz 
está "livre" de políticos como 
o ex-governador José de 
Ribamar Fiquene e o atual 
deputado federal Davi Alves 
Silva. 

Onofre Correia, que é 
filiado ao PMDB, disse que 
tanto Fiquene quanto Davi, 
receberam "rios" de dinheiro 
quando foram prefeito e 
desperdiçaram a oportunidade 
de dotar a cidade de uma infra- 
estrutura necessária para o 
terceiro milênio. 

Como é natural de qualquer 
candidato, Onofre Correia 
nega que concorrerá a uma 
vaga na Câmara dos Deputados 
na eleição do próximo ano. 

O prefeito Ildon Marques, 
também do PMDB, não 
descarta a possibilidade de ter 
Onofre como seu candidato a 
deputado federal. 

Confira também as 
semelhanças entre "Ildão" e 
Onofre. Mais na Página 1-2. 

.ar Comercial 
Compra  R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda   — -RS 1,039 
Dólar Turismo 
Compra   — RS 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda  R$ 1,0350 
Ouro (g) 
Venda . ,RS 11,95 

• 1.1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir 
Valdi   RS 0.9J08 
Salário Minimo 
Agosto —  — RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

Flagrante 

I 1 

r" ^fVc "• v v 
' C >-C:. ., ; •••' x 'N -» " ' ■ • < ^ < -<•'^í:> ' 

W ■ ' - Mmm. k 

Equipes da Secretaria da Infra - Estro tura estão fazendo a limpeza da BR 010. Com a 
diminuição do mato, espera-se além da melhoria paisagística, também a diminuição 
dos assaltos na rodovia. Os marginais estavam se aproveitando do verdadeiro "matagal" 
existente para se esconderem e surpreenderem suas vítimas. 

Polícia Civil 

Delegado George Miranda 

do 3o DP e 

O delegado regional de 
Segurança. I.uciano Abreu, 
confirmou a exoneração do 
delegado George M ir anda. 
que respondia pelo Terceiro 
Distrito Policial da Vila Nova. 

George Miranda, que é 

Polícia Militar 

bacharel em Direito, recebe o 
reconhecimento da população 
da Vila Nova e adjacências 
pelo seu empenho na captura 
de marginais e na elucidação 
de crimes. 

Mais na Página 1-12. 

Linhares retoma 

ao III BPM 

O Tenente-Coronel 
Linhares retornou na manhã 
de ontem ao comando do 
terceiro Batalhão de Polícia 
Militar, localizado no bairro 
Bacuri. 

O oficial comandante 

garantiu a continuidade da 
operação desarmamento. 

Linhares concedeu 
entrevista onde mostrou como 
será sua atuação depois que 
reassumiu suas funções. 

Página 1-8 e 1-12. 
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Imperatriz 25:.:ÍS" Claro : ! 23 34 

São Luis Chuva : • Fraca | 21 32 

Teresina Pancadas de chuva 25 35 

Belém : . .  Nublado • 20 29 

Palmas Chuva 1 i»..FracJ | 23 32 

Marmelada 

o 

João Lisboa 

A fraca equipe do 
Botafogo de Imperatriz 
perdeu pelo placar de 6x0 
para a Seleção de João 
Lisboa. 

O amistoso foi disputado 
no domingo, 17, no Estádio 
Caíeleirão. 

O Botafogo tomou WxO 
(não compareceu em 
campo), recentemente, na 
disputa do campeonato 
amador de imperatriz. 

Página 1-10 

Mecânico atropela e mata 

Página 1-12 

■ Copâo Maranhão do Sul 

Torneio continua 

■ Imoeratriz 

Urgente 

Bandidos 

levam 

Gabo 
Francisco do Valle mostra 

como os assaltantes estão ou- 
sados. Pela terceira vez eles 
levam o cabo de telefonia da 
Telma que interliga João Lis- 
boa a Imperalri/ confira na 
coluna Imperatriz l rgente 

Página 2-4 

sem vitórias 

Empate decepciona torcedor 

Dois empates aconteceram saíram doinipaie sem gols. 
uo ultimo final do semana pelo Na primeira fVir tida da com 
t (ipão Maranhão do Sul. petição, outro empate. João Lis- 

AAjuventusde ImixTattize boa e S<ma de Imitcratriz to 
Toean!inop<otis ficaram no 1x1. ram no 3x3. 

Estreito e Caroiina não Página 1-10 
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Onofre retoma a cena política com discurso de candidato 

O ex-deputado constituinte e 
empresário, Onofre Corrêa, 
declarou ontem que Imperatriz 
está livre de dois grupos políticos 
que atrasaram o município. 

Filiado ao PMDB e político de 
expressão na região tocantina, 
Onofre disse que os grupos 
liderados pelo ex-governador 
Ribamar Fiquene e pelo 
deputado federal Davi Alves 
Silva estão alijados da cena 
política local. 

Candidato mais votado para 
prefeito na eleição de 1978 
(perdeu por intermédio do 
antigo instituto da sublegenda), 
Onofre Corroa revela que 
Imperatriz escolheu o caminho 
do progresso, quando optou pelo 
peemedebista Ddon Marques na 
eleição de três de outubro do ano 
passado. 

Ele reclama, no entanto, da 
falta de incentivos fiscais por 
parte do governo do Estado. 

De acordo com o 
empresário, o governo do 
Estado deixa de incentivar a 
produção ao taxar de forma 
antecipada os produtos locais. 

"Apenas alguns setores mais 
organizados, como os 
atacadistas, deixam de pagar 
imposto antecipado", revela. 

Ele defende um programa 
econômico arrojado para o 
Maranhão e em particular para 
a região tocantina. 

Onofre raciocina que o 
fortalecimento das empresas é 
o -caminho para a garantia e 

Ildon Marques não descarta apoio em 98 ao ex-constituinte 
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PMDB de Ildon Marques pode ter Onofre Corrêa em 98 

ampliação do emprego. Ao 
contrário, prossegue, uma 
política que desestimula os 
empresários acarreta na perda 
de empregos para outros 
Estados da federação que 
oferecem vantagens para o setor 
produtivo. 

Parte do atraso da região 
tocantina em relação a outras 
regiões do Maranhão e do 
próprio país, Onofre Corrêa 
credita às administrações dos ex- 
prefeitos Ribamar Fiquene e 
Davi Alves Silva. 

"Eles receberam rios dç 
dinheiro e nada fizeram [tela 
cidade", dispara, numa clara 

FORTALEZA 

IOO 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 12:00 E 21:00 HS. 
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Dois políticos do barulho 

"Ildão" e Onoíre têm estilos semelhantes 

alusão às obras inacabadas 
deixadas pelos ex-governantes 
como o "maior parque de 
diversões do norte-nordeste". a 
rodoviária, o saneamento do 
Bacuri e o Hospital Henrique De 
La Rocque. 

Embora tenha iniciado seu 
governo na oposição ao regime 
autoritário de 64, Onofre é 
considerado o mais mineiro dos 
políticos de Imperatriz. 

Apesar de adotar discurso de 
candidato, com posições 
definidas sobres temas 
diversos, ele prefere afirmar 
que não quer retornar à Câmara 
Federal em 98. 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

Ildon Marques tem como 
prática i tolítica, caminhar junto 
com o povo. Onofre também. 

Onofre Corrêa foi 
candidato a prefeito de 
Imperatriz pelo PMDB. Ildon 
Marques Também. 

Ildon Marques foi o 
candidato mais votado no 
pleito que disputou. Onofre 
também. 

Onofre Corrêa tem a fama 
de político durão. Ildon 
também. 

Ildon Marques é 
empresário. Onofre também. 

Onofre Corrêa é do 
PMDB. Ildon também. 

E assim caminham as 
semelhanças entre Onofre e 
"Ildão". 

Fm 1998 Ildon Marques vai 
apresentar a população o seu 
candidato a deputado federal. 

1 ambém deve indicar ao 

eleitorado local qual a sua 
bancada de estaduais. 

E por isso que o nome de 
Onofre Correia é lembrado por 
segmentos peemedebistas, e 
também da sociedade civil 
organizada, como provável 
nome da Sigla e do Prefeito, 
como candidato a uma vaga na 
Câmara dos Deputados. 

Ildon necessita de um nome 
com densidade eleitoral, 
respeito político e disposição 
para prosseguir o processo de 
mudanças instalado na cidade. 

Do mesmo lado, os 
candidatos a deputado estadual 
do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 
necessitam de um nome "leve" 
e com força para unir a Sigla. 

E claro que entre semelhança 
e igualdade há uma grande 
diferença. Ou até mesmo um 
abismo. 

Até os gêmeos univitelinos 
possuem diferenças no caráter 
e no comportamento. 

Porém, com tantas 
semelhanças de conteúdo 
programático, e de ação 
política, não será surpresa o 
anúncio de Onofre como 
candidato a federal nas 
eleições vindouras com 
apoio de Ildon. 

E para os céticos. Aqueles 
que desacreditam da 
surpresa, é bom lembrar que 
tanto Ildon quanto Onofre são 
exímios pregadores de peças 
na cena jMolíticalocal. 

Surpreendendo, "Ildão" foi 
interventor e derrotou nas 
urnas de 96, Fiquene e 
Madeira. 

Também surpreendendo, 
Onofre recebeu mais votos 
que Fiquene. Renato 
Moreira e André Paulino. 

E de surpresa em 
surpresa, as urnas de 
Imperatriz revelam seus 
líderes. 

() que. i larad» )xalu u ■nle, já 
não é uma surpresa. 

■ JOGOS ESCOLARES 

Ildon dedica governo à juventude 

Para o prefeito, são os jovens que conduzem 

o estandarte do desenvolvimento de Imperatriz 
O prefeito Ildon Marques 

disse, sábado (16), no ginásio de 
esportes Fiqueninho, por 
ocasião do encerramento dos 

Jogos Escolares de 
Imperatriz, haver cumprido uma 
nova etapa do seu governo. 
"Encerro esses décimo nono 
Jogos Escolares cora a 
consciência de que a juventude 
da minha terra conduz o 
estandarte do desenvolvimento 
de Imperatriz" — disse, ao lado 
do vice-prefeito Luiz Carlos 
Noleto, de secretários 
municipais e dos vereadores 

Arnaldo Alencar, líder do 
Governo na Câmara, Adhemar 
de Freitas e Rui Marisson. A 
solenidade foi prestigiada por 
torcedores, atletas e 
representantes das escolas 
premiadas pela Secretaria dos 
Esportesedo Lazer (Sedei). 

Dizendo-se feliz, o prefeito 
prosseguiu afirmando que se 
cumpre, com o encerramento 
dos JEIs deste ano, uma das 
metas do seu governo: alavancar 
o desenvolvimento social do 
povo, através da educação dos 
jovens. "Hoje, sinto-me mais 

leve ao contemplar o 
encerramento dos Jogos 
Escolares. Estou convencido 
que o jovem de Imperatriz tem 
muito a oferecer"—prosseguiu. 
Ao afirmar que o Município tem, 
atualmente, o maior índice de 
matrículas de todo o Estado, o 
prefeito Ildon Marques disse 
que "é para os jovens que 
oferece o seu governo e suas 
ações". "Recriei esta Secretaí 
dos Esportes e do Lazer e, hç: 
encerro estes jogos com aleg. T 
no coração" — concluiu i 
prefeito. 

Rui Barbosa vence XIX JEIs 

C esta fica em segundo. Sesi em terceiro e a Escola Santa 

' eresinha com o Troféu Disciplina nos Jogos Escolares '91' 

() princii tal título deste ano dos 
Jogos Escolares de Imperatriz — 
o de campeão geral — ficou com 
a Escola Rui Barbosa (ERB). O 
vice, com o Centro Educacional 
São Francisco de Assis (Cesfa), e 
o terceiro lugar, com o Serviço 
S<x:ial da Indústria (Sesi). 

Este ano, os JEIs envolveram 
116 equipes de 41 escolas, com 
mais de 1.600 atletas disputando 
onze modalidades, nas categorias 
Infanto e Juvenil, sendo oferecidos 
aos vencedores 124 troféus e 
1.200 medalhas pela Secretaria 
dos Esportes e do l^izer (Sedei). 

A solenidade de 
encerramento dos JEIs '97 teve a 
presença do prefeito Ildon 
Marques, do vice Luiz Carlos 
Noleto e do secretário dos 
Esportes e do lazer, Valdeci 
Ferreira. Juntos, eles entregaram 

troféus e medalhas aos campeões 
das respectivas modalidades. 

Tidos como o maior evento 
esportivo do interior 
maranhense, os JEIs agora 
atingiram recorde de público, 
organização e disciplina. Neste 
último item, a Escola Santa 
Teresinha (Sedei) foi 
reconhecida como a campeã, 
recebendo da Sedei o Troféu 
Disciplina'. 

A festa, que teve início no dia 
8 de agosto, só foi encerrada no 
sábado (16), no ginásio de 
esportes Fiqueninho, sendo 
prestigiada por demais 
autoridades do Município. A 
Sedei estima que, diariamente, 
pelo menos dez mil pessoas 
assistiram as disputas. 

O secretário Valdeci Ferreira 
agradeceu, de público, o apoio 

moral e financeiro que lhe foi 
dado i)eloprefeito Ddon Marques, 
assim como a confiança na 
realização dos JEIs '97, e, em 
nome de todo o quadro da Sedei, 
o apoio das instituições e 
colaboradores. 

"Agradeço ao Corpo de 
Jurados, 50° Batalhão dea 

Infantaria e Selva, 3° Batalhão da 
Polícia Militar e às secretarias do 
Governo, da Saúde, da 
Educação, da Administração e, 
em especial, à da Infraestrutura, 
e a todas as escolas, aqui 
representadas" — afirmou. 

Ferreira também agradeceu 
a todos os que compõem o 
quadro da Sedei, pelo esforço 
empreendido durante o evento 
esportivo, e destacou ainda o 
comportamento exemplar dos 
atletas. 
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Fómm de Cultura de Imperatriz inicia no sábado 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

Hoje faz dois anos, oito 
meses e dezenove dias do 
seu governo e o quer a 
senhora fez até agora? 

Empregados 
A Comissão de 

Assuntos Sociais aprovou 
parecer favorável do 
senador Valmir Campeio a 
projeto que inclui na 
jornada de trabalho o 
tempo gasto pelo 
empregado, em condução 
fornecida pelo 
empregador, para ir ao 
trabalho e dele voltar, 
euando o local for de difícil 

.esso ou não dispuser de 
transporte público. A 

oposta agora será 
analisada pelo plenário do 
Senado. 

S/c 
O Balneário Iate Clube 

está com uma excelente 
programação para o final 
do verão. A mesma será 
iniciada no próximo dia 24, 
quando estará 
apresentando a animada 
banda Skândallo, com o 
melhor do axé music que 
virá diretamente da Bahia 
para Imperatriz; em 

seguida, no dia 31 as 
^pendências do Bic 

estarão lotadas de 
^mpatizantes de música 
brega romântica, para 
participar do show de Júlio 
Nascimento, que está 
fazendo muito sucesso. 

Bic II 
Já em setembro, o palco 

externo do Balneário Iate 
Clube vai reeceber muitos 
cantores da terra e região, 
com a terceira versão do 
Faimp- Festival Aberto 
Imperatrizense de Música 
Popular; e ainda em 
setembro todos vão assitir 
ao belíssimo show de Paulo 
Babilônia, que é conhecido 
por ter uma voz muito 
parecida com a do cantor 
bastante conhecido; 
Fagner; já em outubro é a 
vez do Bic Folia, com o 
carnaval fora de época. 

Em novembro chega a 
vez do Faber - Festival 
Aberto do Balneário. 

Bic III 
Continua a programação 

normal, todas as sextas- 

feira a já tradicional seresta 
e no domingo: 
Domingueira Dançante; os 
dois sempre com 
excelentes bandas da 
região. 

Isso sem falar do 
estacionamento exclusivo 
da Praia do Cacau, onde 
você paga apenas 1 real 
para motos, carros 
pequenos e de grande 
porte; o Bic conta ainda 
com o restaurante com 
cardápio variado, piscina e 
exame médico gratuito. 

Jogo difícil 
Os governadores vão 

iniciar uma ofensiva ao 
Congresso Nacional para 
tentar o adiamento da 
entrada em vigor da Lei 
Camata, marcada para o 
primeiro dia de 1998. A Lei 
Camata estabelece 
penalidades para os 
estados que gastarem mais 
de 60% da receita com a 
folha de pagamento do 
funcionalismo público. 

Malan 
busca saída 
O ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, esteve 
reunido com 
representantes da 
Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB). 
A reunião com os 
exportadores foi uma 
solicitação do próprio 
ministro da Fazenda. 

Na pauta da reunião o 
tema a ser discutido era 
estratégia para aumentar 
as exportações brasileiras, 
para tentar garantir o 
equilíbrio do comércio 
internacional do país. 

Malan 
busca saída II 

De janeiro a julho deste, 
ano, as exportações 
brasileiras cresceram 9,7% 
enquanto as importações 
aumentaram 26,8% na 
comparação com o mesmo 
período do ano de 96. 

O q u e v v m 
representando sucessivos 
déíicits na balança 
comercial, que até julho 
deste acumulou um saldo 
negativo de U$$ 5,521 
bilhões, valor semelhante 
ao registrado em lodo o 
ano passado, que ficou em 
torno de U$$ 5,546 
bilhões. 

Será realizado neste sábado 
(23), das 8h às 17h, o I Fórum de 
Cultura de Imperatriz. O evento 
está sendo organizado pela 
Fundação Cultural de Imperatriz 
(FCI), órgão vinculado a' 
Prefeitura de Imperatriz, e 
acontecerá na sede da Academia 
Imperatrizense de Letras (AIL), 
situada no Paço da Cultura José 
Sarney, e será aberto pelo 
prefeito Ildon Marques. Na 
oportunidade serão discutidos 
vários pontos referentes à vida 
cultural da cidade, além da 
possibilidade de inclusão de 
verbas para a cultura 
imperatrizense, no orçamento do 
município para o próximo ano. 

Toda a sociedade organizada 
está sendo convidada a fazer-se 
presente durante este debate 
sobre o destino cultural da cidade. 
Podem participar do Fórum: 
associações de moradores, 
movimentos estudantis, 
diretórios - acadêmicos, 
universitários, assim como 
entidades em geral e pessoas 
interessadas na cultura da cidade. 

Segundo informou Cláudio 
Marconcine, secretário da FCI, 

a 

Edmilson Sanches membro do Conselho Deliberativo da 
FCI èpresença confirmada no Fórum 

serão discutidas propostas orçamento do município para o 
culturais para o próximo ano, 
tanto no aspecto da formulação é 
execução de projetos, quanto na 
criação de uma política cultural 
para Imperatriz. Um outro ponto 
considerado importante para 
este Fórum é a inclusão de verbas 
destinadas à cultura no 

ano de 98, que será votado ainda 
este ano pela Câmara de 
Vereadores do Município. 

Durante o dia, três temas 
serão expostos em forma de 
palestras aos participantes do 
encontro. "l.eis de Incentivo à 
Cultura e Capitação* de 

Recursos" será o primeiro 
assunto a ser abordado no 
evento. O palestrante será 
Celson Mendes Filho - membro 
do Departamento de Cultura da 
Secretaria Estadual de Educação 
(Seeduc). Em seguida, Edmilson 
Sanches, secretário municipal do 
Desenvolvimento Integrado e 
membro do Conselho 
Deliberativo da FCI, abordará o 
tema sobre "A cultura na Lei 
Orgânica de Imperatriz". O 
evento, também, terá como tema 
"Inclusão de Proposta no 
Orçamento Municipal", a ser 
proferida pelo secretário do 
Planejamento, José Ribamar 
Oliveira. Após a exposição dos 
temas, haverá um tempo para 
que oè participantes façam um 
debate sobre tudo que foi 
discutido durante o evento. 
Então, o Conselho Deliberativo 
da Fundação Cultural fará um 
documento com todas as 
conclusões do Fórum para que 
haja uma maior organização da 
cultura nas entidades. Além disso, 
pretende-se com isso, permeara 
criação de uma política cultural 
para Imperatriz. 

G GI inaugura Bazar 
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FAEMA realizou curso sobre 

Imposto Territorial Rural 

A Delegacia Federal de 
Agricultura do Maranhão 
(Faema) em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural realizou 
no último sábado (16), no 
auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (AC D), o Curso sobre 
"ImpostoTerritorial Rural". 

O curso foi ministrado pelo 
advogado da Faema, José Alves e 
pelo agrônomo, Antônio Luís 
Figueiredo, que vieram de São 
Luís com o objetivo de fornecer 
as novas informações sobre o FIR. 

Os professores mostraram a 
todos os participantes a 
importância da nova Lei n0 9.393/ 
96 que dispõe sobre o Imposto, a 
Propriedade Territorial Rural - 
ITR, pagamento da dívida 
representada] )orTítulos da Dívida 
Agrária e outras ] )rovidências. 

De acordo com a nova Lei, o 
imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural- LTR, de apuração 
anual, tem como fator gerador, a 
propriedade, o domínio útil ou a 
posse1 de imóvel por natureza, 
localizado fora da zona urbana do 
município, em Io de janeiro de cada 
ano. 

O LTR incide, inclusive, sobre 
o imóvel declarado de interesse 
social para fins de reforma agrária, 
enquanto não transferida a 
propriedade. O imóvel que 
I^ertencer amais de um município 
deverá ser enquadrado no 
município onde fique a sede do 
imóvel e se esta não existir, será 
enquadrado no município onde se 
localize a maior parte do imóvel. 

Segundo o subsecretário de 
governo, Joberto Soares, uma 
outra informação imixrrtante é 
que 50% do que for arrecadado. 

pertence ao município, e isso foi 
despertado para todos os 
presentes como uma forma de 
aumentar a arrecadação. Outro 
esclarecimento que deve ser 
divulgado, é que as terras 
improdutivas podem ter sua 
alíquota majorada em até 20%, e 
se as pessoas não tiveram a 
preocupação de fazer um 
preenchimento correto do 
formulário com os devidos 
cuidados, elas poderão perder 
essa terra no prazo de cinco anos. 
"Existe um manual que deve ser 
lido com muita atenção devido a 
complexidade", explicou Joberto. 
Segundo ele, a Serur fará um 
cadastramento de todos os 
imóveis do interior do município, 
para que se possa fazer um 
levantamento de todas as 
propriedades e fornecer as 
informações necessárias. "A 

prefeitura vai fazer o papel dela no 
sentido informar e ajudar o 
produtor", esclarece. 

A chefe de unidade de 
cadastramento do município, 
Antonia Oliveira, alerta sobre a 
importância do Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), 
documento indispensável na hora 
da transferência, alienação ou 
qualquer causa judicial referente 
à terra ou imóvel rural, que deve 
ser quitado no Correios. 

"Não será possível fazer 
nenhuma transação em bancos, 
cartórios sem que este 
documento e o ITR estejam 
devidamente quitados. 

O secretário do 
Desenvolvimento Rural, Marcos 
Rodrigues, alertou que o 
recadastramento terá início no dia 
15 de setembro e se estenderá 
até o dia 25 de outubro. 
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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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Vacinação 

ÉXito tola], assim 
declarou o Secretário 
Carlos Gomes de 
Amorim com relação a 
campanha de 
Multivacinação realizada 
no última Sábado aqui 
em Imperatriz, os 
centros de Saúde mais 
procurados foram o 
Cumarú e Nova 
Imperatriz, a novidade 

deste ano foi a instalação 
de postos volantes nas 
Igrejas, Entidades e 
Associações. A cada ano os 
Pais se conscientizam da 
importância das vacinas, 
desde as primeiras horas 
da manha já era grande o 
movimento nos postos de 
Saúde. No vizinho 
Município de DaVinópolis, 
segundo o Secretário de 
Saúde l)r. Clesio Fonseca 
a vacinação transcorreu 
normalmente , a 
população atendeu o 
chamamento e a campanha 
atingiu todas as 
expectativas. 

Jogos 
escolares 

Neste final de semana 
aconteceu o encerramento 
do XIX jogos Escolares da 
nossa cidade, segundo o 
Secretário de Esporte e 
Lazer do Município Vai de ei 
Ferreira o balanço foi 
altamente positivo, o 
numero de 
estabelecimentos escolares 
aumentou com relação aos 

jogos anteriores, a 
comu nidade estudantil 
prestigiou todos os jogos 
que foram do Xadrez até os 
praticados em quadra, já 
fazia tempo que não víamos 
o Fiqueninho lotado , 
declarou o Secretário. 
Valdeci Ferreira espera que 
no próximo ano seja 
incrementado ainda mais os 
Jogos, que por sua vez irá 
movimentar ainda mais a 
cidade, os Jogos Escolares 
deste ano contou com a 
participação somente da 
Prefeitura, a Secretaria 
Estadual não ajudou em 
nada o nosso Município, 
enfatizou o Secretário. 

O retorno I 

A Expectativa é grande 
com relação ao retorno do 
Coronel Linhares ao 
comando do terceiro BPM, 
atualmente a companhia 
está sendo conduzida pelo 
Major Francisco Melo da 
Silva, interino, o Major já 
conquistou a simpatia da 
população pelo excelente 
trabalho realizado até o 

presente momento. A 
Câmara Municipal apoia a 
permanência do Major, e já 
enviou para Governadora 
do Estado Roseana Sarney 
um documento oficial 
contando com a assinatura 
da maioria dos 
parlamentares Mirins. 
Somente amanhã dia 20 é 
que saberemos se teremos 
o Retorno do Coronel 
Linhares ou a permanência 
do Major Melo, façam suas 
apostas. 

Facilidade 

A cada dia que passa fica 
mais fácil adquirir um 
carro zero quilômetro, as 
revendas autorizadas estão 
com promoções incríveis, 
as campanhas publicitárias 
motivam o consumidor, 
algumas delas inclusive na 
base do troca ou até mesmo 
sem entrada. O alerta ao 
futuro comprador está na 
verificação dos juros 
cobrados, se você fizer a 
conta, vai pagar dois carros 
por um, portanto pesquise, 
pesquise e pesquise... 

Entre Linhas 

O Poeta Luis Heleno FVrnandes Cosia estará 
lançando brevemente o seu quarto livro, defensor das 
plantas medicinais e da ecologia, o poeta destaca agora 
a luta pela terra. Breve nas bancas de revistas da cidade, 

Na próxima Quinta Feira no nosso programa \ 
na 71 Capitai Canal 5 (Rede Record) contaremos 
com a volta do Economista Alberto Maia, no seu 
retorno Maia vem com grandes novidades para o 
nosso telespectador , o brilhante Economista 
retornou de São Paulo onde foi participar de um 
congresso na USP em Piracicaba, você não perde 
por esperar. 

Segundo o jovem Luciano, sobrinho do Dr. Tonhiho ; 
(t irurgiâo Dentista) o carro mais possante da cidade é ; 
a Brasília do Dr. Wilson Filho, onde para, deixa uma 
poça de óleo. É verdade. ',.,. 

Governadora Roseana Sarney mantém 
incentivos para o comercio atacadista de 
Imperatriz, acredito que este tratamento especial 
para com os atacadistas deve ir até o final do 
mandato da Governadora, até porque estamos 
quase dando a largada para a próxima eleição ou 
reeleição ?? 
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O homem crê porque tem medo de não crer 
Joracy Camargo 

É na educação 

írederie// iiipiicr.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

Ministro 
da Saúde 

Foi de arrepiar. Enquanto 
São Paulo vive o drama do 
sarampo. O ministro da Saúde 
mrri. Fhiquanto o país está 
mergulhado no péssimo 
itendimento médico- 
lospitalar. O ministro da Saúde 
orri. Quem assistiu o 
'antástico no último domingo 
jcou indignado com o sorriso 
lo lagarto. A sorte é que esse 
ninistro é apagadinho, 
apagadinho. Aliás, qual é o 
lomê dele? 

Cultura 

de Verniz 

Frio 
Piguim 

. A vida sexual de um 
pingüim imperador não 
pode ser considerada muito 
excitante. Resume-se a uma 
única experiência anual, dc 
2 ou 3 minutos. 

Comitê 
Nativo 

Será que o Comitê 
Imperai rizense vota em 
Imperatrizense vai sair do 
plano das idéias. Ou é apenas 
uma vontade gastronômica. 
Com a palavra, os presidentes 
locais dos Partidos políticos. 
Ou vão deixar para lançar esse 
movimento mais perto da 
eleição do próximo ano? 
Quando os paraquedislas 
chegam com grana de discurso 
bonito? Eis a questão. 

Haja 
gripe 

V m rés ír ia do pode Ser 
causado por, pelo menos. 200 
vmns diferentes. 

Copacabana 
esta semana ... 

Somente llong Kong, no 
mundo inteiro, ganha em 
densidade demográfica do 
bairro de Copacabana. 

iosTilhos que se revelam as 
virtudes dos pais 

Coelho Neto 

Campanha 
continua 

E bom lembrar que os 
Postos de Saúde do Município 
continuam vacinando contra 
sarampo, paralisia, tétano, 
coqueluche, difteria c 
tuberculose. Bem que a 
prefeitura poderia lançar uma 
campanha publicitária sobre a 
vacinação permanente. Melhor 
do que esperar pelas 
campanhas do governo federal 
que são como as estrelas 
cadentes. 

Sem-terra 
japonês 

Os senhores feudais 
japoneses, a partir do século 
V. disputavam terras e poder 
por intermédio do confronto 
de seus melhores lutadores 
de sumò. que muitas vezes se 
enfrentavam ate a morte. 

Come carne 
Sarcófago significa, 

clmologicamentc, o que 
come carne! 

Curto e Grosso 

Enquanto o sarampo e a catapora invadem o país, o ministro da ... 

... Saúde fica sorrindo dos problemas. Simplesmente, humor negro. 

Aliás, estão lembrados: 1997, o ano da Saúde no Brasil. 

O I C Linhares reassume o III BPM. Seja bem-vindo. 

O novo presidente do JC, Narciso Pires, dá show de administração. 

Rui Porão quer passarelas na BR 010. Excelente iniciativa do vereador. 
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"Palia de sorte é escapar de uma ferrari e ser atropelado por uma brasília" 

"Pobre c uma pessoa que já nasceu assalfada", 

A malandragem e a arte de não fazer nada, só que com estilo". 

"So quem consegue viver bem na merda é a lombriga". 

"Vira-latra só e puro sangue quando morre atropelado", 

"A esmola e uma gorjefa solidária". 

) cachorroqueníe é o pior inimigo do homem com fome". 

'Pobre metido é aquele que lem medo de seqüestro". 

IJ 

# O Jornal Capitai é uma publicação do 

Sistema Tutanu's de Produtõe: 

Narciso Pires França Coelho José Filho 
Diretor Presidente Diretora Financeira Diretor Comercial 

CAPITA 

xíWSíJííí 

Super Quadra 602. Rua 4. Casa 3 - CEP 65900-000 - Telefax (098) 723-3022-Imperatríz-MA 
Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Ailton dos Santos Cardoso 

Rua Bom Futuro 533- Fone: (098) 722-1333/723-3022- Imperatriz-MA 
Representante Nacional 

Formato - Fone. (011) 214-1634 - São Pauh-SP 
Frederico Luiz Fliene França Cláudia Pinheiro 

a Diretor Grãflco Diretora Informática :' .v, -v v s -.N-. ^ N. .yyvwv.svív.-.w.s\wXvv\vvv.-.".• 
Subedifores: Francisco du Valle, Josafá Kamaihoe Raimundo Primeiro (Revisão) 
Colaboradores: Machado Neto. Linda Veloso. Soraya Luiza. Renilson Sousa. Jorge 
Quadros Thompson Mota e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Clodomir Alvos 

Q jornal i apitai rc< oln noticiários d., .Agêm ia l- stado o Voz da Amérka aMÍ 
notas assinadas nas t olunas. bem como os < nsaiospublicados, 

fe|pníil)K>nt<-at>piniâo(ioJ..riiaI 
Fotos e nialcria» » nviadn- nao rao d. x,.1\ ida--. m« suio que nâo publicadas 

Utilidade Pública 19/08/97 

Polícia Militar   190 
Delegacia de Plantão ~ ~ ~ ~ HZ1] 722-1287 
Corpo de Bombeiros  ~ 193 

Hospital de Plantão (Geral)  ZZ^ 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) l 721 8174 
Aeroporto.. , i   1  J 721.0662 

Estação de Trem   : 723.2260 

Hemomar  799 9797 
Tropigás j 
Paragas   j 721-1795 
Alcoohcos Anônimos   j 721-7711 
Prefeitura Municipal ZZZZZ 722-1748 
Câmara Municipal   _j 723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque     _J 721-0404 

Disque Boi na Moita   722-1956 
Defesa do Consumidor  -jgg 
Cemar 1 --ZZZZZZZ 196 
Caema      722_2505 

Correios  721_0136 

Receita Federal i   _j 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Policia Federal  722-1071 
Polícia Rodoviária Federal  722-3048 \ 



JORNAL CAPITAL Editor responsável! Josafá Ramalho Terça-feira, 19 de agosto de 1997 □ regional □ i - 5 

Correntão reartículará PPS 

Depois de 8 oito meses em São Paulo, Juarez Inácio da Costa volta a dirigir a sigla em João Lisboa. 

O presidente do Diretório 
municipal do PPS- Partido 
Popular Socialista, Juarez 
Inácio da Costa está de volta a 
João Lisboa. 

Correntão, como é 
popularmente conhecido o 
lider político, passou os últimos 
oito meses cm São paulo, onde 
passou por um tratamento de 
Leishmaniose, estando agora, 
totalmente recuperado e em 
pleno estado de saúde. 

Na noite do último sábado, 
amigos e correligionários de 
Juarez Inácio da Costa lhe 
prestaram uma homemagem, 
na oportunidade estiveram 
presente dentre outras 
personalidades, Batista do 
Peixe um dos mais novos 
filiados ao PPS daquela cidade, 
Henrique Siriaco dirigente da 
Associações de Moradores do 
Norte Sul e Antônio Marques 
Pequeno. 

Todos fizeram questão de 
dizer pessoalmente ao 
Correntão, o significado de sua 
volta a cidade; para Batista do 
Peixe, o retorno de Juarez se 
dá num momento oportuno, já 
que o Partido Popular 
Socialista, precisa discutir 
assuntos como a eleição do ano 
que vem, quando estarão 
sendo eleitos, deputados 
estaduais, federais, senadores 
e o governo do Estado. 

Durante as conversas que 
manteve, Correntão 
manifestou sua preocupação 
em rearticular o partido, e não 
descartou a possibilidade que a 
sigla venha a lançar um 
candidato a Assembléia 
Legislativa no ano que vem. 

Outro assunto abordado 
durante o encontro, foi a 
FLACOMJOD Feira de Livros 
Artes e Comunicação de João 
Lisboa que teve sua primeira 

edição em maio de 96, quando 
o trabalhos de escritores como 
Livaldo Fregona e outros foram 
expostos no Clube Vanguarda; 
Juarez reafirmou sua disposição 
em dar continuidade ao evento. 
Juntamente com Antônio 
Marques Pequeno e com o 
Jornalista Josafá Ramalho, que 
também integraram a equipe 
que promoveu a FIACOMJOL, 
Correntão analizou a proposta 
de que a segunda edição da 
feira de Artes e Comunicação 
de João Lisboa seja realizada 
em setembro, o que ficou a ser 
acertado numa outra 
oportunidade, mas Juarez 
Inácio, deixou claro sua 
pretenção em buscar o apoio 
do poder executivo 
joãolisboense, declarando 
acreditar no êxito, já que o 
prefeito Sálvio Dino é escritor 
e "amante da cultura e 
literatura. 
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Juarez (Correntão) PPS e FL \ COMJOL, detalhes para o futuro. 

Pauta de reivindicações é entregue a secretário 

A elaboração de um novo plano de cargos e salários, é uma reivindicação do grupo TAF 
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Ot. tinido Jacintho eJosé Gomes de Oliveira no ato da entrega de documento reividicatórío 

A direção do SINTAF 
entregou ao secretário da 
Fazenda Estadual a pauta de 
reivindicações elaborada e 
aprovada durante a realização 
dos encontros regionais que 
ocorreram em nove delegacias 
da SEFAZ no mês de julho. 

Os encontros foram 
pensados natentaiva de levar as 
discurs-sões sobre as ações do 
sindicato para o local de 
trabalho do Fisco. Durante os 
encontros diversos 
questionamentos foram 
levantados como a preocupação 
com a crise financeira do 
estado, a queda na arecadação 
e as condições insatisfatórias de 
trabalho. 

Dentre as principais 
preocupações, a categoria, 
apontou que é preciso reverter 
a atual política tributária do 
governo, que tem privilegiado 
setores econômicos em 
detrimento da maioria, além de 
vir aceitando a interferência da 
União no que diz respeito a 
administração dos impostos 
estaduais, o que rerepsenta 

uma queda acentuada na receita 
estadual, fato que impede 
investimentos na área social e 
na própria máquina 
administrativa. 

Nas deliberações dos 
encontros está clara a intenção 
do Grupo TAF em trabalhar 
para garantir o aumento da 
receita, desde que sejam dadas 
condições mínimas, exigências 
estas que foram entregues aos 
secretário da fazenda dando 
início as negociações. 
Entretanto, para que se 
mantenha esta mesma 
disposição que a categoria 
apresentou nas discussões dos 
encontros e que foi 
encaminhada ao governo, é 
necessário que o estado garanta 
minimamente as condições de 
funcionamento adequado da 
fiscalização. Nas apropostas 
apresentadas ao governo, estão 
a elaboração de plano de cargos 
e salários para o grupo TAF que 
possa atender as expectativas 
da categoria, que seja extrita às 
careiras de Agentes e 
Auxiliares de fiscalização e em 

seus lugares sejam criados 
cargos de Fiscal de Marcadoria 
em Trânsito, o que vai 
aproveitar o tratamento mais 
efeitivo da capacidade de 
trabalho dos servidores. 

Uma outra questão 
levantada é a exclusão urgente 
dos valores arrecadados no 
pasado dos produtos 
desonerados do ICMS nas 
exportações pela lei Kandir 
para o cálculo do adicional de 
produtividade. O pagamento de 
1.254% já ganhos na justiça 
sendo parcelado o pagamento, 
este representaria um abono 
para os baixos salários dos 
fiscais, o que aliviaria a espera 
do PCCS. 

As propostas estão 
encaminhadas e a intenção do 
fisco mudar esse quadro foi 
apresentada, espera-se que o 
governo tenha a 
responsabilidade de buscar 
melhores condições de 
trabalho aos seus servidores e 
que deixe claro qual o papel do 
fisco no programa de 
desenvolvimento do estado. 

Benefício será ampliado para 

empresa de pequeno porte 

Medidas do governo possibilitaão redução 

nas alíquotas para pequenas empresas 

0 Estado do Maranhão, 
apesar das perdas de 
receitas e das dificuldades 
do orçamento, vai implantar 
mais um incentivo fiscal para 
contrbuintes do ICMS. 
Agora, são as empresas de 
pequeno porte que vão 
receber um tratamento 
tributário reduzido. 

São considerados 
empresas de pequeno 
porte, aquelas que faturam 
mais de R$ 120 mil até R$ 
24o mil por ano. Para estas 
empresas, p estado não 
assinou convênio para 
inclusão destas no 
SIMPLES. 

0 tratamento 
diferenciado prevê a 
redução da carga tributária, 
mas o pagamento será no 
próprio documento de 
arrecadação estadual. As 
alíquotas serão de 2,0% e 
2,5%. Para tanto a 
Assembléia Legislativa já 
votou a Lei que institui este 
regime para as empresas de 
pequeno porte, estando o 
sistema em fase de 
regulamentação por meio 
de decreto governamental. 
Já em vigência desde Io de 
julho. 

As microempresas, que 
são estabelecimento cujo 
faturamento (receita bruta) 
vai até R$ 120 mil por ano, 
que aderirem ao Sistema 
Federal Integrado de 
Tributos o SIMPLES, já a 
partir do mês de julho 
puderam pagar o ICMS, 

NOVO 5 
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Legenda: Pequeno empresário, novos 
incentivos fiscais para 98 

imposto estadualm, no meso 
documento em que 
recolheram os tributos 
federais. 

Atualização 
cadastral 

De acordo com a SPiFAZ- 
Secretaria da Fazenda, os 
estabelecimentos já inscritos 
no cadastro do ICMS, que 
aderiram ao SIMPLES na 
condição de microempresa, 
apesar de já estrarem 
utilizando o beneTicio, 
deverão comparecer a 
Delegacia da Receita da 
SEFAZ a que estão 

circunscritos para se 
recadastrar. 

As micro devem levar 
aàs Delegacias o Termo de 
Opção pelo SIMPLES feito 
na Receita federal e Ficha 
cadastral para atualição no 
sistema de informática da 
SEFAZ, objetivando evitar 
problemas nos postos 
fiscais. 

ssa regra se aplica 
também aos não inscritos e 
sujeitô ao ICMS, o 
contribuinte que aderiu ao 
SIMPLES, deve também 
comparecer a Secretaria de 
Fazenda para se cadastrar. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Galletti 
Com um empate em 

dois tentos o Galletti 
sagrou-se campeão do 
Campeonato de Futebol 
Amador de nossa cidade. 
O pontal, que perdeu a 
primeira partida por dois 
a zero, bem que tentou no 
jogo de domingo último 
sua reabilitação, porém o 
Galletti se mostrou muito 
melhor, tanto no ataque 
como no meio campo, 
apenas com erros na 
defesa, que ao que parece 
estava meio nervosa, 
característica de uma final 
disputadíssima. Parabéns! 

Ausência 
Os torcedores e os mais 

"chegados" reclamaram 
mesmo foi da ausência do 
prefeito Deusdete 
Sampaio, que estava 
viajando para a capital do 
Estado. Os políticos 
notaram sua falta e 
torceram o nariz para esta 
ausência que segundo os 
analistas prejudicou um 
pouco a imagem do 
alcaide. Muitos queriam 
que Deusdete estivesse no 
estádio Pedro Maranhão 
para mostrar seu icentivo 
ao futebol cá de casa. 

Fera 
Um grande sucesso a 

Ferra de bezerros que 
aconteceu no parque do 
Sindicato dos Produtores 
Rurais de Açailândia. 
Muita gente Vip da 
sociedade compareceu 
para prestigiar o evento. 
Segundo os organizadores 
a festa foi apenas o início 
de uma série que o Sinpra 
pretende realizar ainda 
este ano. 

Cratera 
Na BR 010, próximo à 

entrada da cidadel existe 
uma cratera enorme que 
já foi notícia em todos os 
jornais da região e 
infelizmente o DNER 
ainda não tomou 
conhecimento. Os riscos 
de acidentes são 
impressindíveis. Já 
apelamos através do Rádio 
e da Televisão e até agora 

nada. Será que é preciso 
que um carro caia ali ou 
morra algéum para que 
tome providências? 

Promotoria 
O promotor de Justiça de 

Açailâmdia Dr. Willer 
estava em visita à 
Delegacia de Polícia para 
certificar dos últimos 
acontecimentos, quando 
seis pessoas fugiram sem 
deixar pistas e constatou a 
falta de material humano, 
de equipamentos, veículos 
e armas. Desse jeito não há 
delegado que consiga 
manter a ordem e 
desempenhar suas funções 
dentro do "script". 

Fartura 
Realmente a Delegacia 

de Polícia Civil de nossa 
cidade vive um estado de 
imensa "fartura". Farta 
tudo. Só não falta a 
disposição a força de 
vontade de nossos policiais. 
E realmente um fato 
impressionante. Não se 
pode admitir uma coisa 
dessas. Vários apelos foram 
feitos ao secretário de 
Segurança Pública e até a 
governadora por ocasião de 
sua visita à nossa cidade e 
até agora "neca de 
pitibiriba". 

Gincana 
A UESA - União 

Estudantil Secundária de 
Açailândia irá promover no 
próximo dia 23 a Primeira 
Gincana Estudantil 
Cultural e Intercolegial de 
Itinga do Maranhão. A festa 
começará no sábado com 
uma carreata à partir das 
16h, baile às 22 horas e no 
domingo a bateria de 
tarefas. Vão participar 
alunos de Açailândia e 
Itinga do Maranhão. Vai ser 
uma bòa. 

Moleza 
Foi realmente uma 

moleza a festa no Gigantão 
no sábado passado com a 
presença da modelo Renata 
Banhara. O modelo Victor 
Xavier não compareceu, as 
"musas" do Verão 97 de 
Açailândia faltaram ao 
compromisso. Apenas 
quatro deram o ar de suas 
graças. Reanata não passou 
mais de cinco minutos no 
palco e o povo que 
compareceu ao Gigantão 
foi muito pequeno. O 
promotor Ademir Souza 
estava uma "arara". Acho 
que deu "prejó". 

Remédios 
Vem aí mais um projeto 

de Lei de autoria de um 
vereador amigo meu que 
deve dar o que falar, o teor 
do projeto diz que a 

população pode e deve 
doar medicamentos que 
estiverem sobrando em 
suas residências para a 
Secretaria Municipal de 
Saúde e depois serão 
repassados à população 
carente com o devido 
acompanhamento 
médico. A idéia é 
excelente, mas será que 
vai dar certo? 

Vacinação 
Foi um sucesso a 

campanha de Vacinação 
em nossa cidade. Os 
postos estiveram cheios 
de gente todo o dia. A 
Secretaria de Saúde nos 
informou que o objetivo 
foi alcançado. Durante a 
semana, aqueles que não 
puderam levar seus 
filhos, poderão procurar o 
centro de saúde para 
cumprir com ests 
compromisso. 

Compromisso 
Hoje é o dia "D" para a 

imprensa local. Foi 
exatamente numa reunião 
da imprensa local com o 
alcaide que ficou 
acertado a terceira 
semana de cada mês para 
o compromisso ser 
devidamente cumprido. E 
apenas para as partes não 
esquecerem. Está 
marcado na minha 
agenda este belo dia 19 
de agosto. 

Fricote 
E um médico, amigo 

meu, deu uma receita 
espetacular para uma 
cliente e não paciente 
"Minha filha, pague suas 
contas que o seu 
problema de nervos 
acaba, o seu coração 
começará a bater normal 
e o suor frio 
desapareserá". 

Se a moda pegar tem 
muita gente muito 
próxima que vai morrer 
rapidinha, porque é 
"ruim de pagar que Deus 
me livre". 

Pirulitou 
E o homem do gabarito 

héim? Os alunos deste 
curso-pré-vestibular estão 
em polvorosa. E que já 
ficou acertado que 
Açailândia receberá em 
janeiro um Campus 
Universitário e todos que 
estavam no gabarito 2001 
ficaram à ver návios. 
Enquanto isso cadê o 
Rubenildo? 

Cartas ou matérias 
para esta coluna, basta 
enviá-las para a Rua 
São Paluo 106 - centro 
- Açailândia (MA) ou 
ligar para 978 1592. 

■VM&M 
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TV Capital - Rede Record 
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o oue pode mez hoje 

Ficou fdci! dizer: "enfim sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone., 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

11 

Programa Rádio Povo 

■ ^ ^ ■ a a \ ^ ^ r mm _ 
das lOHOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

AWtESEHTACAO: FRAMCISCO DO VAU 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

v./ Polivalente 
p... grande jornalista 

KaM^undo Primeiro é 
indispensavelmente um 
senhor profissional e 
excelente comjianheiro de 
trabalho. 

Na imprensa escrita 
poucos que se dizem 
Jornalistas pelo menos 
chegar perto do seu 
profissionalismo. O rapaz 
também sempre que 

solicitado alguns trabalhos 
para televisão como repórter 
e apresentador, muito embora 
não seja exatamente essa a 
sua área. É o famoso três em 
um: canta, dança e sapateia. 

Dando 
tapadas 

Recentemente os 
repórteres policiais Manoel 
Cecílio e Nilson Santos foram 
vítimas de várias críticas por 

parte dos jornalistas 
Arimateia Júnior, e Josué 
Moura. 

Os apresentadores 
disseram em seus programas 
de televisão que os citados 
repórteres obrigavam os 
presos a darem entrevistas 
mesmo contra a vontade e 
que ainda não respeitavam 
nem mesmo os menores de 
idade que também eram 
obrigados a se mostrarem na 
televisão. Não sei porque não 
falaram de mim. Se bater vai 
levar! 

Baixa 
Tensão 

Uma conhecida Banda 

Musical da cidade chamada 
"Alta Pensão" 
indiscutivelmente já não é 
mais a mesma, ela a muitos 
anos conseguiu o primeiro 
lugar na preferência do 
grande público que da Banda 
a mais disputada para só que 
atualmente a coisa é bem 
diferente, talvez por falta de 
recurso para compra de 
equipamentos e contratação 
de bons músicos, a banda já 
está sendo chamada de 
"Baixa Tensão". Uma pena! 

João e 
sua bike 

O repórter de rádio João 
Rodrigues continuava em alta 

em busca da informação, ele 
está diariamente a bordo da 
sua bicicleta percorrendotoda 
a cidade sempre em atrás da 
notícia para deixar muito bem 
informado os ouvintes da 
Mirante AM e do Jornal O 
Progresso. Você é fera, 
garoto! 

Estrelas 
da Ilusão 

Sonhando com o sucesso 
de um dia virarem, 
logicamente influenciadas 
pela televisão, muitas 
meninhas da cidade 
resolveram se juntar e 
formarem grupinhos de 
dançá e dublagem. Até aí 

nada demais. Só que 
algumas dessas meninas, a 
maioria de família pobre se 
esquecem até de estudar e 
ficam apenas sonhando em 
um dia se tornarem 
famosas. Mas enquantoa 
fama não vem, os pais 
gastam o que não podem 
para comprar as roupinhas, 
bolinhas e outros 
"apetrechos" para as 
"estrelinhas". 

Algumas meninas 
chegam até fazer algumas 
apresentações, mas o que 
ganham (quando ganham) 
não dá pra tomar um 
sorvete. Acordem 
meninas! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PffOP* ZEN 

Aries 

nequena concentração 
de ,1 canetas no signo de Vir- 
gem indica uma semana de 
muita agitação. 

NQ da Sorte: 23 

n 
Gêmeos 

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

N9 da Sorte: 27 

Leão 

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

N9 da Sorte: 44 

Touro Câncer 

Algo de novo, e positivo, 
acontecerá em sua vida. Só 
precisa ter paciência para ver 
como as coisas mudam. 

N2 da Sorte: 10 

Defina os rumos de sua car- 
reira. Aproveite a oportunidade 
para colocar em dia pequenas 
coisas. 

N9 da Sorte: 59 

IQ) 
Virgem 

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

N2 da Sorte: 60 

Libra 

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

Ns da Sorte: 1 0 

rrt Escorpião 

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

N9 da Sorte: 33 

Sagitário ✓WV Aquário 

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

N9 da Sorte: 54 

Capricórnio 

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

N9 da Sorte: 40 

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

N9 da Sorte: 23 

9 5 ° Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF . IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 

. « ■ 
Canal 

5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10; 10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
13:00 Prog. Tompsom Mola 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:3(1 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

10 

TV 

Mirante 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia 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 deVida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

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

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
97:30 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 
12:15TV Alternativa 
13:45 Eutsal - 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 Sliurato 
18:15 Os t avaleims do 
Zodíaco 
19:35 \a Rola do r r.ime 
20:05 jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 SwatCats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11;()() Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de E ncontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Trgente (com 

Carlos "Ralinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20.15 Serie IlanlbaÍT, forca 
Bruta 
2!;Í0Jma Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 f im de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Agosto 

£ para mim, um mês de festa muito especiaL Um marco, um 

divisor de águas em minfia vida, 9\[ão só porque acontecimentos 

rarus me aconteceram Mas especialmente porque o dia de hoje, as 

florestas fazem desta, as flores mais coloridas, é como se fosse o 

inicio da primavera. Com o sol mais resplandescente, os pássaros 

em sinfonia cantam alegremente, relemèrando a mesma alegria de, 

há cinco anos atras, quando anuciaram o nascimento da flor mais 

Sela do planeta. Carla Carolina. (Bela, sapequinha e adorável 9fp 

dia de hoje, em que completa mais uma primavera quero dedicar em 

nome da nossa família o que há de mais Selo dentro de nós para 

desejar-lhe parabéns pelo seu aniversário. 

Aniversários 

O mês de agosto, tem sido marcado por acontecimentos muitos 

rarus não sópara mim como para a vida saciai de dLçadândia, uma 

sequencia de pessoas especiais mudara de idade neste mèes. Tis 

aqui alguns dos nomes que sopraram velinfia, ao lado de amigos e 

familiares em clima de muita festa, 'dia, 14, a princesinfia 'Barèara 

Bornéo, 16, Silvia 'Bornéo, 17, 'Jfodrigo Qalletti e Udarinalva 

ifasciniento oliveira (leia-se escola Carrossel)dia 18, 'TenLenoo 

' diorgio e pastor Tedro (lAssemSléia de deus -íMinistério do Seta). 

SL todos desejamos, muitas realizações e Harmonia, e que o mais 

SLlto possa derramar suas benções. 

Curtas» Sl Boas 

Os queridos feitores que fiquem atentos, nas próximas edições para os cfipes co [fidos pefo 

Jotójfrafo Armandi (feia-se jProfato) dos apitos deste finai de semana. 

díoje é dia de expectativas em toda a imprensa focai, por conta da promessa feita pefo 

prefeito Deusdete Sampaio, jvfuitos estão pagando pra ver, o tão compromisso assumido 

ser cumprido no dia de fioje. Terguntar não ofende. Será se a promessa vai ser comprida 

mesmo? 

'Muito ouriço rofou na última sexta-feira na Via Lateraf em uma noite pra fã de gostosa, 

onde a juventude geração afegria, pparticiparam, fazendo da casa um verdadeiro safon 

do veffo oeste. Taraèéns a organiz.açáo pefo sucesso. £ a gafem pede Bis. 

£porfafar em coisas Boas da vida, a sempre estimada Marinafva Nascimento Ofiveira, 

foi fiterafmente surpreendida com um jantar surpresa oferecido, pelas professoras e 

amigas da escota Carrossef. A noite foi cheia de surpresas e emoções, que a aniversariante 

desfrutou ao fado defamifiares e o marido IPaufo. 

Outro aniversariante muito festejado do úftimo domingo foi o pastor fPedro, da 

IgrejafEjvangéfica AssemBféia de Deus. Uma noite inesquecivefpara todos que 

participaram da grande surpresa organizada pelas mulheres evange ficas daquela 

congregação. 

.A 

; . . 

José Hermes da Costa Oliveira e sua 

esposa, a vereadora Aríete Cutrin 

Nova Diretoria 

O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do Mobiliário 

de Síçailândia, tem nova diaretoria desde o último 16 de julho, para 

o triênio 1997/2000. Os trabalhas dirigidos pela secretária 

(substituta) Maria Lucimar farias, deu posse ao seu presidente, .}. 

Antonio Alves de Santos, em sequencia o presidente empoussou af 

sua diretoria composta da seguinte forma: Vice-presidente, ffosé 

Antonio daSilva, 10secretário, José Antonio da Silva, 2o secretário, 

(Raimundo Sousa Lima, 10 tesoureiro, Antonio Viana daSilva e 

diretora social, Mói Aguiar Silva. 

Novidades 

Quem acaba de retornar do sul do Tais é a empresária da moda, 

Suzana Carvalho, que trouxe na bagagem muitas novidades. A 

solialites açailandensesjá podempassar na Terroh (Boutique e 

conferir o bomgosto e requinte. Aliás em assunto de bomgosto e 

rfinamente as irmãs Carvalho Luciana e Suzana vem se firmando f 

a cada dia no mercado, fazendo, a Terroh uma das lojas mais 

movimentadas e solicitada por pessoas defino gosto. 

Dando charme a coluna de hoje, o 

charmoso André Luiz e Railda Ramos 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba 

Todas as informações 

Sra. Tereza Brandão 

Cursos: 

Medlclna/Odontologla/Farmácla & Bloquímica/DIrelto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo Si Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BOIJVÍA NO Maranhão 

;ÍÍSi:ÍiÍ®ÍÍÍi|}ÍI^ 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

O colunisfcv 3oncxs Ilibeiro esfcvra i*euL\ÍL\c|o 

sep\Koros cia soaiadadc para par+iciparem da i 

(Sxposição T^ofogrãjica cjue acol\tecerã l\o 

próximo dia 30 ia o resfaurarvfe da People com 

preseiAça do jamoso |ofÓ0ra|o /vAãrcio Prado. 

jA.dpuira seu couvi+e com 3orvas Ribeiro. 

O 0raude skow o y\mor e a Resposta com a 

maravilhosa ca ia to ra evaiApel ica pvlessaudra Samadello 

uma das vozes mais belas com todo seu tale ia to em 

louvor a Deusy um skow pue leva as boas uovas do 

evaiA0elio. LAma promoção da J0reja p^dveutista do 

sétimo dia. O skow acoutecerã uo ^juç-cx^a. (Slub ueste 

sábado dia 23/ a partir das Í9k30 uão percam. 

SrtCOrtÚZO- 

A)o próximo dia 2á acoutecerá o primeiro 

ÊucoiAtro do RSE^B Sul do Adaraukão em uossa 

cidade o local será ia a (Sã m ara Aduuicipal a partir 

das 8k00 ate as iákOO. S como co u vi dados 

I especiais teremos as presenças de R. (Snei 

Santí Ana ( i " clama cio (estado no governo de 

Redro 7\)eiva de Santana) deputada jederal 

Sebastião .Madeira. Rv coordenação do evento 

|icará por conta de (Sonceição Rormiga/ , 

Sebastião yV\adeiray (Sonceição (vereadora 

(Sampestre) e Xerezinkc yVAackodo (Rres. da 

(SãNAara de Rvmarante). 

r. 

MÊ 

;? : 

Dra jAriane (Salixto uma socialite elegante e bela/ 

dividindo pose com a sogra (Sida (Salixto 

cUnetonía 

7\)o final de semana gue passou a Rssociação .Medica 

elegeu sua nova diretoria gue agora tem como 

presidente Rr. Stamar gue com certeza e uma pessoa 

apta e capaz cie administrar a jAssociação com total 

desempenho. Desejamos boa sorte ao grande amigo. 
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Roberto Veloso e sua bonita (Srica yVl11komem/ gue 

estará formando no próximo mes em farmácia/ confira 

a pose do apaixonado casal ao lado de Sandra 

Dra (Sarla (Sunka ao lado do noivo Dr. AAakamacl/ 

presença constante em nossa cidade. Rgui um flask 

do feli. iz casal 

Imprecol 

indústria de pré-moldados e construção Ltda. 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

721 - 2995 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

' PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESFIÍCÍAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL í ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 Sf fiuic: iím)722 2M1 ¥*\: (09») 721-2666 
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Francisco do Valle 

Haja cabo 
Mais uma vez a cidade 

de João Lisboa ficou 
isolada sem 
comunicayào. Os 
constantes furtos dos 
cabos de transmissão 
vem deixando a 
comunidade revoltada. A 
Rádio Capital por 
exemplo orgào de 
comunicação daquela 
importante cidade 
constantemente está 
ficando fora do ar. Além 
de tirar o padrão de 
programação da emissora 
do ar, o departamento 
comercial da empresa 
vem se desgastando com 
seus clientes, tendo que 
inclusive incerir 
comerciais da Rádio na 
programação da TV. Éa 
mole ou quer mais. 

Telma 
A Telma- 

Telecomunicações do 
Maranhão em Imperatriz 
já não sabe mais o que 
fazer para se resolver o 
problema. Os elementos 
estão cada vez mais 
audaciosos, o último 
roubo de cabos por 
exempio aconteceram 
nas barbas da Polícia 
Militar. 

Adiou 
Diante desta situação 

o ancora do programa 
Cidade Agora, Conor 
Farias adiou a estréia do 
novo programa de sua 
emissora que terá a 
duração de três horas. 
Para isso Conor Farias 
terá nas ruas de 
Imperatriz três unidades 

movei para levar a seu 
público a melhor 
informação. Devido o furto 
dos cabos da Telma que 
interliga o transmissor da 
emissora em João Lisboa ao 
estúdio auxiliar na Super 
Quadra o programa só 
deverar ir ao ar em na 
primeira semana 
setembro. 

de 

Sindicância 
O delegado Regiona Dr. 

Luciano Abreu irá abrir uma 
sindicância para apurar o 
acidente que envolveu uma 
viatura da polícia no último 
domingo com vítima fatal. O 
acidente ocorreu na Vila 
Macedo quando o elemento 
Marcelo de tal conduzia a 
viatura de acordo com 
testemunhas em vísivel 
estado de embriaguez 
alcoólica. 

Irresponsabilidade 
Dr. Luciano Abreu quer 

saber quem autorizou a 
saída do veículo que estava 
estacionado na garagem do 
pátio da Delegacia Regional 
e só deveria ter saido com a 
autorização do delegado da 
regional. 

Exonerado 
George Miranda foi 

mesmo exonerado do cargo 
de delegado do Terceiro 
Distrito Policial. A notícia 
que foi vinculada neste 
matutino a cerca de quinze 
dias deixou o delegado 
irritado. Segundo o repórter 
Messias Jr. o delegado teria 
informado que a notícia era 
infundada. Na tarde de 
ontem o delegado Regional 
afirmou que George 

Miranda está afastado, 
devendo ser transferido 
para Cidelândia ou São Luís. 

Açailàndia 
A cidade de Açailàndia 

ainda está sem seu delegado 
titular. Assumiu no último 
final de semana 
interinamente o Primeiro 
Distrito Policial da vizinha 
cidade o delegado Renê 
Almeida. De acordo com a 
fonte os agentes Nunes e 
laldo também foram 
transferidos embora de 
forma interina para 
Açailàndia. 

Cutrim 
O Secretário de 

Segurança do Estado 
Raimundo Cutrim deverar 
anunciar para nos próximos 
dias um delegado de 
carreira para Açailàndia. A 
cidade que vem crescendo a 
cada dia vem registrando 
várias assassinatos na 
periferia. O delegado 
William foi recentimente 
afastado por determinação 
de Cutrim. No ano passado 
ele foi acusado de 
envolvimento com 
elementos de alta 
periculosidade na região. 

Milton Lopes 
O ex-vereador e atual 

deputado Estadual Milton 
Lopes esteve nos visitando 
recentimente e garatiu que 
já uma estrutura adequada 
para lutar pela reeleição em 
98. Dono de um bom 
relacionamento com o 
governo do Estado ele 
garante que não terá 
dificuldades para continuar 
na Assembléia. 

Deu na Imprensa 

Que não haverar Feira da Cultura em João 

Lisboa devido o prefeito de João Lisboa, Dr. 

Sálvio Dino não liberar a quadra de esportes 

daquela cidade. Com mais esta medida tomada 

pela administração de João Lisboa ficou claro 

que o homem esta se preparando para á 

próxima Copa Mundo. 

ma. 

■ 

Dom Afonso Gregory, bispo de Imperatriz é leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Eu não sou oposição... 

Mas sou obrigado concordar com os amigos. 

A direita é uma "princesinha"! 

Valeu companheiro. 

Oba! nasceu a dupla 

André Jr. e... 

André Filho 

E valeu Léo... 

Alô... 

Gil Carvalho, precisamos ver você em breve na telinha. 

Talento você tem! 

Perguntar não ofende: 

A Sedin está fazendo o que? 

Com a palavra Edmilson Sanches. 

Vidal Moreno poderá se tranferir para Rádio Imperatriz 

Em setembro tudo pode acontecer. 

Enquanto isso continuamos no STC... 

Liberdade de expresão ainda é a melhor coisa. 

Enquanto ouver entrosamento... 

E bola na rede! 

Um abraço ao vereador Ribamar Milhomem... 

Outro destaque naquela casa é o vereador Arimatéia 

g à 
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Vascão! 
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Os FantttsMiMminhtas 
Gosto — O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01 -Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Capinteiros 

04-Armadores 

extutura de 

ferragem 

01 -Baba 

05-Doinéstica 

lASORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

próxima sexta-feira, 22, nos postos fixos das secretarias de saúde 
do Município e do Estado. 

Não esqueça de levar o seu filho. 

si/ 

Mercado- 

fÍAruwxceÃro- 

PoupANÇA 

Hoje  1,13% 

Amanhã  1,16% 

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

UFÍR (FrderaI) 

 R$0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Agosto/97.... R$09,11 

UFr (EsTAdüAl) 

Agosto/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo   R$ 1,14 

* Turismo   R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,08 

Cotações de 18.08.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 18.08.97 

R$    11,55 

SaIárío Mínímo 

Agosto/97 R$.120,00 

SaIárío FamíIía 

Julho/97   R$ 8,25 

* Oferecimento: L1VR.4R1A IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

EsiRANqEÍROS 

O ministério da Justiça, através da Polícia Federal, decidiu 
prorrogar até o dia 13 de outubro, o prazo de recadastramento 
de todos os estrangeiros residentes no País, sem exceção. 

Arenovação da Carteira de Estrangeiro não poderá ser 
viabilizada através de despachante, segundo informa a PF, vez 
que o interessadoterá que tirar nova impressão digital e assinar a 
documentação de praxe de permanência fixa no País. 

Governo buscA parcería 

Para concLuír Norte^SuL 

O jornal C) Popular, de Goiânia, circulou na última quinta- 
feira, 14, com reportagem fornecida pela Agência Estado, 
informando que o governo está em busca de parcerias para 
concluir as obras de construção da Ferrovia Norte-Sul, cujos 
investimentos são da ordem de R$ 2 bilhões. Além dos recursos 
do Tesouro, o governo procura levantar financiamentos no 
Banco Mundial e também no Eximbank. 

A obra, de 1.638 quilômetros de ferrovia, está sendo no 
momento executada pela Engenharia, Construções e Ferrovias 
S.A. (Valec), no trecho entre Imperatriz e Estreito. 

O jornal O Popular, de Goiânia, é distribuído na cidade por 
Raimundo Silva/Cláudia Sanches e o leitor interessado poderá 
obter um exemplar com a reportagem completa pelo 723-171)9, 

QUINA 

Dezenas sorteadas para o concurso 324 da QUINA: 
42, 56, 61, 76, 79 

MuItÍVACÍ NAÇÃO 

Aniciada no último sábado, 16, a campanha nacional de 
iruiltivacinação de crianças de zero a cinco anos continua até a 

MecjaSena: 

Dezenas sorteadas para o concurso 076 da MegaSena: 
08, 17, 18, 23, 33, 53 

m 
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Quem também esteve aniversariando 

ontem, foi o boa praça Francisco Evilásio 

Teixeira Melo (leia-se Livraria Imperatriz). 

Te s o ure iro-adjunto da Associação 

Comercial e Industrial de Imperatriz, o 

ilustre aniversariante aparece na foto (de 

arquivo) com dona Dos Santos, sua mulher 

e braço direito na administração dos 

negócios da família. Vale o registro com o 

nosso tim-tim, ao amigo Evilásio 

Humor 

O que é, o que é: uma guarda florestal 

canadense transando? 

Uma polícia montada. 

(Playboy/ Out/92) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERUTRIZ 

£>//} €" nOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740, Centro, fone: (098) 723.2323, fax; (098) 723.1109 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna, 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098)722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas, 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010, s/n, fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523, fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010, fone: (098) 721.4021. 

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

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

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

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

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

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAN1A 
Rua Piauí, 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605, fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues, 1599, fone; (098) 721.7182. 

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

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

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

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

Materiais para 

õtwuci. sssjat 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
/   / 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR-0190" 

Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro - Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Campanha de multivacinação supera expectativas 

No último sábado em Imperatriz foram vacinadas mais de 30 mil em 40 postos fixos e volantes 

Unidades de saúde ainda dispõe de vacinas para quem não conseguiu a dose no último sábado 

O Brasil inteiro esteve 
mobilizado no último sábado 
para a realização de mais uma 
campanha de multivacinação 
programada pelo Ministério da 
Saúde. Em todos os 
municípios da região 
Tocantina, agentes de saúde, 
médidos, enfermeiros e 
voluntários estiveram 
empenhados no evento que 
tem como objetivo erradicar 
doenças como Sarampo, 
Coqueluche e outras. 

Em Imperatriz, o 
movimento ern frente aos 
postos teve início logo cedo, no 
Posto Cumaní por exemplo, às 
7:00Hs já haviam pessoas a 
espera do atendimento, o que 
não foi necessário, já que todos 

■ Polícia Militar 

foram atendidos de forma 
rápida durante o decorrer do 
dia, sem que se formasse filas. 
A coordenadora da Divisão de 
Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde Maria das 
Graças Bezerra, disse que o 
desenvolvimento da campanha 
em Imperatriz foi considerado 
satisfatório, a coordenadora 
lembrou as mães que não 
vacinaram seus filhos, que isso 
pode acontecer durante a 
semana, "as crianças devem ser 
levadas aos Postos fixos, 
Cumaru; Nova Imperatriz, 
Santa Rita e Vila Lobão", disse. 

Maria das Graças Bezerra, 
lembrou as pessoas que 
moram em lugares distantes e 
que por algum motivo não 

vacinou seus filhos, "não 
devem esquecer essa tarefa, 
devendo levá-las como sem 
falta aos Postos de Sáude". 

A meta da Subsecretária 
Estadual de Sáude para a região 
Tocantina é que fosse 
vacinadas cerca de 39 mil 
crianças em Imperatriz, mas o 
saldo parcial de 30 mil, foi 
considerado positivo. 

Para este ano, o carro-chefe 
da campanha de multivacinação 
foi a Poliomelite ou a Paralisia 
infantil, no Brasil a doença já foi 
controlada, mas existe 
possibilidades de que volte a 
ser registrada e para o 
Ministério da Saúde, prevalece 
o ditado que "É melhor 
prevenir que remediar". 
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População comparece aos postos de vacinação 
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Linhares reassume 3 
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Depois de trinta dias de férias, o íenente-Coronel volta prometendo bütz permanentes em Imperatriz 
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Tenente-Coronel Unliarfs reassumeseu ponto 

Depois de trinta dias de 
férias o Tenente coronel Emir 
Rodrigues linhares reassumiu 

P ontem o comando do 3" 
Batalhão de Polícia de 
Imperatriz. 

Ao retornar às suas funções. 
Linhares informou que o 
trabalho de blilz no centro e 
bairros de Imperatriz, 
desenvolvido pelo comando 
interino do Major Francisco 
Melo, vão continuar. 

Uma C--2Í), D-20 e uma 
Veraneio^ que foram 
recuperadas dorante as ações 
do Major Melo a frente do 
comando, possibilitarão, 
segundo o Tenente-Coronei 
Linhares, intensificar as bütz 
nos bairros mais distantes do 

centro, locais que ainda segundo 
ele, dificultam o trabalho i K>lkial 
devido ao estado das mas. 

Coronel linhares informou 
que as Mitz desenvolvidas j>ela 
Policia Militar agora serão 
permanentes, e que drfenninará; 
esse pnKcdinK-ntoduranfeudia 
t]tv hoje. O Comarandante 
reconheceu que um rios maion s 
entraves na açao da Policia 
MSlitarloeal, é a íalíade materiá. 
búínano e ar mas parao combate 
ao crime em logradouros 
dístântes do centro de 
Imperatriz. 

"O material nos não temos; 
Homem é difícil, mas nós 
sentamos para buscar 
alternativas de . como 
administrar" disse linhares. 

acrescentando que o ComáVj 
da PM na cidade vai deslocar 
homens cfc oqtros lugares, para 
qne se j )Ossa suprir as carências 
na segurança. 

0 TenenteGoronel linhares 
ao reassumir o seu posto, foi; 
cumprimentado por oficiais e 
recebeu ainda diversos: 
telefonemas e cumprimentos; 
de entidades e de outras 
autoridades de Imperatriz. 

Por outro lado* o Major 
Erancisí1» M<T). disse «kixaro 
comando Interino do 
Batalhão de Polícia» ^na certeza 
do dever cumprido" e baseou ao 
longo desses trinta dias, fazer oi 
qtie resultasse em mejbo 
condições de segurança par 
p^ulaçaoiocai. 

Emprego Público 

Terminou na - última 
semana o período de 
inscrições para o concurso 
público em João Lisboa, 
naquele município estão 
sendo oferecidas um total de 
426 vagas, na sua grande 
maioria para as funções de 
professor nos níveis 1 e 2 e 
agente administrativo de um 
modo em geral, quem for 
aprovado no concurso terá 
direito a estabilidade no 
emprego. 

O município de João 
Lisboa conta hoje um quadro 
de empregados superior a 
2.000 servidores, com 
concurso, a folha 
pagamento terá uma redução 
drástica, c isso vem 
preocupando o prefeito 
Sálvio Hino. já que muitos 

i deíine data para ( 

Os inscritos para as mais de 400 vagas faráo provas dia 31 

o 
de 

perderão o emprego, 
A realização do concurso 

público em todos os 
municípios, atende a uma 
determinação do Ministério 
Público, a prefeitura que não 
realizar está passiva de multa 
e o prpfeito do referido 
município terá seus direitos 
políticos cassados c até a 
perda do mandato. 

Em João Lisboa, as provas 
estão marcadas para o dia 31 
do mês em curso, e serão 
aplicadas pela Universidade 
Estadual do Maranhão. Nos 
últimos dias foi grande o 
número de pessoas 
procurando fazer suas 
inscrições e o resultado é que 
o número de candidatos 
totalizaram 4 vezes o total de 
vagas a disposição. 

De Imperatriz muita gente 
se dispôs a fazer inscrição no 
vizinho município. Apequena 
distância facilita a vida de 
quem trabalha numa cidade e 
mora na outra, existem até 
moradores de João Lisboa 
que afirmam: "a Cameleira é 
como se fosse um bairro de 
Imperatriz, com a estrutura 
que poucos bairros de 
Imperatriz possuem!". 

O prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino considera 
irreversível o processo de 
moralização das administrações 
municipais no Brasil. 

Segundo ele, não apenas as 
prefeituras do Maranhão, mas de 
todo Brasil, terão que fazer seus 
respectivos concursos, se 
quiserem receber recursos do 
governo federal. 

W 
::W. 
m. 
mêm 

j 

Sávio Dino prefeito de João Lisboa 

mmu m mtimm. 

.í 

* 
m 

Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Sxprosso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
r,í, também o tranporle de carga <• encomendas no Maranhão e outros 

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

;; é;: ■ :.:é ;■ A .A::, ; A;; A. po nl uai i da de, segurança e responsabilidade. 
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BÊC " O poÍNT do seu FínaI semana 

Restaurante BIC 

con C/MDÁPIO m/APQ 

pifem e e/Ane neoico 

CPATUITO 

'V 

r. > 

Programação do final do Verão/97 

- Dia 24/08 - Banda Skândallo - direto da Bahia 

- Dia 31/08 - Júíio Nascimento - o hrega-romântico 

Setembro 

/// Faimp - Festival Aberto Imperatrizense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Sexta: Seresta 

Domingo: Doiiiingiieira Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

Biç fifstão à hmçjosto 

,V 

Segunda-feira, dia 25 

A Rádio Capital AM, estréia com nova programação 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

tm 

i í ?. I 
f J 

Conor Farias 

\ ww W i | 

Frederico Luiz REGIÃO 

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

Programa Thompson Mota das HhOO 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 

wats de potência 
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Marília aplica goleada e é líder isolado do Amador 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sous^ 

João Lisboa 
Os torcedores que 

compareceram no sábado 
16, no estádio Cafeteirão, 
saíram felizes com a 
goleada da seleção local 
de 6x0, sobre o Botafogo 
de Imperatriz. 

O treinador Edmar 
Pereira, fez várias 
modificações, para 
conhecer de perto os seus 
comandados. A Seleção 
volta a jogar 
amistosamente no 
próximo domingo na 
Cidade de Tocantinópolis. 

Moto 
O Papão do Norte, 

levou goleada em pleno 
Castelão para o time do 
Gama do DF, 4x 1 . 

O presidente José 
Raimundo Rodrigues, 
após o jogo dispensou o 
técnico Ary Montavoni. 

O Moto , está em uma 
péssima colocação em sua 
chave com apenas um 
ponto ganho. 

0 time obteve os 
seguintes resultados : 

2x2 Remo 
3x 5 Tuna 
1 x 4 Gama. 

Amador 
Volta Redonda 1x3 

Guarani 
Ajuventus 4x2 Plaza 
Riengo 4x2 Sena 
Portuguesa 2 x 2 

Janduí' 
Tiradentes 1x7 

Marília 
Bananal 2 x 1 Novo 

Horizonte. 
Marília 
O time tem a melhor 

campanha no campeonato 
deste com , 6 jogos, 6 
vitórias , 

18 pontos ganhos. 
Domingo próximo 

passado as 16 horas no 
campo da Lowem, o time 
goleou o Tiradentes pelo 
placar de 7x 1 . O 
presidente Pereira, disse 
que o seu time reúne 
todas as condições, para 
conquistar o título do 
campeonato. 

Galletti 
A Cidade de Açailândia 

viveu uma grande festa na 
final do campeonato local. 

Domingo 17, o estádio 
Pedro Maranhão ficou 
lotado de torcedores, que 

foram prestigiar Galletti 
2x2 Pontal. O Gallo 
jogou pelo empate , 
devido ter vencido o 
primeiro jogo por 2x0. 
O Time Azul e Branco , 
conquistou o tri- 
campeonato. O Galletti, 
representará a Cidade do 
Ferro no Copão. 

Copào 
Dois jogos 

movimentaram o Copão 
Maranhão do Sul, 
domingo 17. 

Estreito 0 x 0 Carolina 
Juventus 1x1 

Tocantinópolis. 
Próxima rodada: 
24/8 
Porto Franco x Edson 

Lobão 
Dom Elizeu x Galletti. 
Balsas x Riachão. 

Brasil eirão 
Jogos do final de 

semana: 
16/08 
Coritiba 2x0 

Corinthians 
Atlético PR 2 x 1 Goiás 
União São João 1 x 1 

Sport 
17/08 
Vasco 3x0 Bragantino 
Palmeiras 4x0 

Cruzeiro 
Bahia 3 x 1 São Paulo 
Lusa 3 x 0 América 
Guarani 1 x 2 Paraná 
Atlético MG 2 x 1 

J uventude 
Inter 4x1 Fluminense. 

Classificação 
Inter - 21 

Palmeiras - 20 
Paraná - 20 
Vasco - 16 
Atlético PR - 13 
Bragantino 13 
São Paulo - 12 
Guarani -12 
Corinthians - 12 
Juventude - 11 
América RN - 11 
Santos - 10 
Atlético MG - 10 
Coritiba - 10 
Vitória - 10 
Bahia - 10 
Grêmio -10 
Flamengo - 9 
Botafogo - 9 
Sport- 9 
Criciúma - 9 
Goiás - 8 
União São João - 7 
Cruzeiro - 6 
Fluminense - 4 

O alvi-azul tem a melhor campanha da temporada 

O time do Marília no 
campeonato amador da 
primeira divisão , vem 
realizando a melhor campanha 
da temporada, conseguindo 
superar os seus adversários 
com um futebol brilhante e 
determinado. O time no 
campeonato, está invicto com 
6 jogos, 6 vitórias. O Marília é 
um forte candidato ao título 
desta temporada. 

Domingo dia 17, o time do 
Marília goleou o Tiradentes 
em jogo realizado , no campo 
da Lowem as 16 horas , pelo 
placar de 7x 1 . 

Na goleada o time azul e 
branco , dominou o seu 
adversário , com destaque 
para Geovani, Lancaster e 
Tonho. 

O treinador e presidente 
Pereira mandou a campo a 
seguinte onzena: 

Gean, Joel, Beline , Izaque 
e Fred: Eurico , César, ( 
Genésio), I .ancaster. (Batata) 
e Geovani; 

■ Amistoso 

Tonho ( Marcelo ) e 
Preguinho. 

O time do Marília também 
está investindo na beleza e 
mandou a Itinga Pará, a sua 
miss Daniele, que concorreu 
com 8 lidas garotas, o título de 
miss Copão Pará - Maranhão , 
ficando em primeiro lugar. 

Marília venceu o Tiradentes de goleada 
O presidente Pereira , irá 

realizar na quarta feira , as 20 
horas, na Churrascaria Brasão, 
uma importante reunião ,com 
todos os componentes da 
diretoria, onde vários assuntos 
de interesse do time, serão 
debatidos. 

O Presidente do Ume. 

informa que domingo dia 17, 
os jogadores, Flávio e 
Capacete, estrearam no 
Goiania Esporte Clube, o 
primeiro jogou no time do 
Marília, juniores e o outro fez 
parte do time do Janduí. Os 
dois jogadores estão em fase 
de testes. 

João Lisboa goleia Botafogo 

Seleção da Gameleira realizou amistoso visando próximo jogo pelo CopãOri 

A Seleção de João Lisboa , 
realizou sábado próximo passado 
16, um amistoso com o Botafogo 
de Imiteratriz, visando o jogo do 
dia 31 de agosto , na Cidade de 
Açailândia com o time do Galletti. 

O treinador Edmar Pereira , 
disse que o jogo treino serviu para 
tirar algumas dúvidas e corrigir 
várias falhas que foram verificadas 
no jogo com o Sena, na abertura 
do Copão Maranhão do Sul. 

No jogo com o Botafogo , a 
seleção mostrou em campo , 
principalmente no primeiro 
tem]M), um futebol envolvente , 
que levou a massacrar o seu 
adversário numa goleada de 6x0 

f l f 1 t 

Botafogo foi goleado por João Lisboa 
foram prestigiar o time, saíram do Valdo ( Wagner) 
estádio Cafeteirão contentes com 
boa apresentação do selecionado 
local. 

Times; J. Lisboa: Kelino ( 
Salomão), Babão (Jr. Colinas) , 

Duílio e 
Fernando 

(Capistane) Biro ,Rodson ( 
Nielsen ) ,Nerisvan ( Edilson ) 
Paulinho (Robson )Zé Neto 

( Mércules ) e Marquinhos. 

Tec: Edmar Pereira. 
Botafogo: Ronaldo ,Wilisses 

( Célio ),Nilson ( Dode), 
Emiliano( Mareio), Gordo, 
Emanoel ( Diê )Robertinho , 
Joselandio ( Zé Vieira ) Tom e 
Denisvam. 

A seleção no próximo final de 
semana, deverá ■> jogar 
amistosamente na Cidade de 
Tocantinópolis, Estado do 
Tocantins enfrentando o time 
local. A Diretoria do time, afirmou 
que os jogos amistosos, servem 
para dar ritmo aos jogadores, e 
um padrão de jogo, para tentar a 
vitória sobre o Galletti, pelo 
Co])ão. 

iilli 

lomüigo 
iíhi 17 íh 

Copão teve início 

com dois ÍOHO: 

luv 

11: :::e: 
iWÍ 

Iilli 

slli fissí?:: 

li 

li 

V dad 
Horário: 
ArbiS ívk 
Assolei 

líSâ-é Doí&l 
Sei de E# 

-eL de Carol 
Local: estáí 
Cidade: hstreit^HPH 
li 
Arbitro: AÍ varo 

L Edson 
Loba-. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

• Ã@yii ©yi mc 

Venha e comprove! 

\ Sá 
\ 

\l^ 
/W. \ 

. IV/ 

/ ■\ * / / 
■Vk \ \ 'A. 
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contínua 

.•"A 

preço e nrazo ■ 

MAIS QUENTES 

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

Consuls 

' Gaveta de degelo 
' Porta totalmente aproveitável 
' 275 litros 
' 220 Volts 

32,70 

ou 1+4 ímmvíR$ 93,70 

i 

CRC28A 

na compra de 

qualquer produto 

Consulcl 

UMA CAIXA "DC 

oerveja 

(24 IONG NECK) 

30 PECAS 

Ventilador 
R$ 39,00 <7 visto OU 
1+23 Mensais de 

ARIMO 

Chave c/ 3 velocidades 
Motor c/capacitor permitindo 
baixo consumo (60W) 
Hélice de 30cm 

Ir 

2, 90 

OU 1 +4 CHEQUES DE 8,40 30UND 

Colchão 
R$ 159,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

(e/ts/íA) 

Vmva 

m.:;.. m* 

00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 34,20 
20UND 

Estante de Aço 
R$ 37,00/7 visto OU 
1+11 Mensais de 

4 00 

OU 1+3 CHEQUES 12,34 SCI»» /vfOS 
I   

— rlw\NDIN"]~ 
• MOVEIS CE ACO» 

6 Prateleiras 

100 UND 

Impressoa jato de tinta 
R$ 518,00/7 K/V//7 OU 
1+23 Mensais de 

ELGIN 

38,90 

Oí/7+4 CHEQUES DE Ri 111,60 

o 

05 PECAS 

Fogão Deville 
R$ 358,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

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

26,90 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 77,10 

m 
mm 

BRASTEMF* 

Batedeira Topa Tudo 
RS 79,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

' 3 Velocidades que se adequam às 
- mais variadas receitas. 

' Tigelas com grande capacidade. 
' Local para encaixar os batedores 

no própio pedestal 
' Função "PULSAR" 

na velocidade 
máxima, para finalização 
dos preparos 

A 

WALITA 
Faz Com Carinho 

5 90 de receitas aelf «oscxs 

Oí/7+4 CHEQUES DE R$ 17,00 

c.' 

20 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 
| 

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

5X (1 +4) e 4X (1 +3) juros de 3,9% a.m. Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 
dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado, Vendas a prazo é reservado 

ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Mecânico embriagado atropela 

e mata jovem na Vila Mecedo 

Veículo da PG é envolvido em acidente com vítima fatal no final de semana 

Inexplicavelmente o 
elemento Marcelo de tal foi até 
o Io Distrito Policial e apanhou 
a viatura 140 da Polícia Civil na 
tarde do último domingo e 
acabou st1 envolvendo em um 
acidente com vítima fatal. O 
acidente ocorreu por volta das 
16h00 quando o elemento 
trafegava em alta velocidade na 
viatura que deveria está no pátio 
da Delegacia Regional. Para 
evitar este tipo de 
procedimento da Regional havia 
determinado através de um 
expediente cpie às viaturas só 
seriam liberadas com o seu 
conhecimento e em casos 
extremamente urgentes. De 
acordo o que foi apurado pela 
reportagem após o plantão de 
sábado a viatura foi deixada pelo 
delegado responsável pelo 
plantão na garagem do plantão 
e que mais tarde um agente 
ainda não identificado teria ido 
até sua residência apanhar a 
chave e em seguida repassar ao 
acusado de cometer o acidente. 

Marcelo de tal, que trafegava 
no Voyage -140 da PC, fazia 
pequenos reparos nas viaturas 
o que já tinha sido proibido pelo 
delegado regional pelo fato do 
mesmo ter sido flagrado por 
Luciano Abreu dirigido uma das 
viaturas sem sua permissão. 

A jovem Esiane da Costa 
Pereira, 16 anos de idade, 
residia na Rua Silvino Santos - 
na Vila Macedo. O acusado de 
acordo com às primeiras 
informações obtidas pela 
reportagem estava totalmente 
embriagado. 

Uma sindicância interna será 
aberta para que seja apurada o 
culpado. Além da Sindicância o 
delegado informou a 
reportagem que um inquérito de 
conteúdo culposo foi aberto 

Bastante aborrecido com o 
fato o delegado Regional Dr. 
Luciano de Abreu disse ainda 
que não admite este tipo de 
procedimento e que o culpado 
será severamente punido. 

A vítima do acidente ainda 

Abreu irá abrir inquérito e sindicância para apurar o caso 

chegou a ser socorrido, mas já 
chegou na unidade de saúde 
vem vida. Marcelo de tal, que 

prestou socorro cvadiu-se em 
seguida abandonou a viatura e 
desapareceu. 

» Mudanças 

George Miranda foi mesmo exonerado 

O JC anunciou em primeira mào a saída do delegado titular do 3o DP 

mmm 

m 

Delegado George Miranda fez bom trabalho 
nas delegacias de Imperatriz 

O Jornal Capital anunciou 
com exclusividade a 
exoneração do delegado 
George Miranda que até 
então era o delegado titular do 
3° DP no bairro Vila Nova. O 
delegado que atuou no Io, 3° 
e 5o Distrito em ImixTatriz foi 
peça importante na elucidação 

de vários crimes. 
A prisão do menor das iniciais 

F.S., responsável pela morte do 
chefe da gangue no setor 
Rodoviário foi um dos trabalhos 
incansável de George Miranda. 

O último caso em que ele 
participou com sucesso foi na 
elucidação e prisão de elementos 

envolvidos na morte do 
estudante Edvan que trafegava 
em sua bicicleta pela Avenida 
Industrial quando foi 
surpreendido por vários 
assaltantes que além desferir 
um tiro no menor levaram sua 
bicicleta Moutain Bike, mas 
tarde apreendida pela Polícia 
Militar 

De acordo com o delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu às 
mudanças irão continuar 
acontecendo, no caso do 
Delegado Regional, o delegado 
explicou que ele deverá ser 
transferido para a cidade de 
Cidelândia ou retornar para a 
capital do estado. 

Desde do último dia 30, 
George Miranda está afastado 
de suas funções, em recente 
contato com o repórter Messias 
Jr. George Miranda teria 
informado que não tinha 
conhecimento de sua 
exoneração publicada neste 
noticioso. 

A fonte da informação via 
telefone direta da Capital do 
Estado informou ainda que mais 
mudanças na Polícia Civil de 
Imperatriz irão acontecer de 

forma alternada até o final do 
ano. Outra informação 
prestada pelo Delegado 
regional está relacionada a 
ocupação do cargo deixado 
por George Miranda, 
segundo ele o secretário de 
Segurança em comum acordo 
com a delegacia regional 
achou por bem esperar o 
próximo concurso para que 
os aprovados sejam 
integrados ao cargo. 
Enquanto o concurso não 
chega PMs graduados 
poderão assumir o comando 
das delegacias do 39, 4Q e 5° 
DP. 

Outro problema que está 
sendo dominado pelo 
delegado responsável pela 
Regional é com relação a 
delegacia de Açailândia que 
continua a espera de um novo 
delegado. Enquanto não é 
nomeado um delegado para 
aquela cidade Luciano Abreu 
vem revezando entre Dr. 
Tinoco e Renê Almeida, 
juntamente com os agentes 
laldo e Nunes foram 
transferidos para aquela 
especializada. 

Linhares retoma o comando da PM 

População espera do comandante do 3o BPM mais rigor nos serviços preventivos 

O tenente coronel Rodrigues 
Linhares voltou ao comando da 
Polícia Militar de Imperatriz na 
manhã desta última segunda- 
feira. A população de Imperatriz 
esta aguardando do novo 
comandante mais determinação 
e mais pulso para comandar a 
corporação. 

De acordo com a opinião da 

população o Batalhão no 
comando do Major Francisco 
Melo da Silva, teve mais presente 
no dia-dia e conquistou a 
confiança da comunidade. 

Os comentários com relação 
a permanência do comandante 
interino à frente do comando de 
Imperatriz já saiu das ruas e 
chegou a Câmara de vereadores, 

que assim como a população já 
informada do retorno de 
Linhares esperam que o 
comandante da Policia Militar do 
Estado indique o nome do Major 
Melo para comandar a PM em 
Imiteratriz. 

Em menos de trinta dias o 
Major Melo realizou diversas 
blifs em Imperatriz, o número 

PHOTO PINHCIRO 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Boas vindas 
O tenente coronel Linhares 

está novamente a frente do 3° 
Batalhão de Polícia Militar de 
Imi>eratriz. Ele que eslava de 
férias assume o lugar do major 
Melo que teve um brilhante 
trabalho a frente do comando 
nestes últimos trinta dias. 

Francisco Melo da Silva, deu 
uma lição de comando, sendo 
elogiado pela sociedade e a 
população em geral de 
Imperatriz. No seu comando 
foram vária às mudanças no que 
diz respeito a segurança. As 
blifs realizadas por exemplo 
teve um saldo altamente 
proveitosa, e os assaltos que 
vinha ocorrendo na periferia 
foram reduzidos em pelo 
menos cinqüenta por cento. 

Irresponsabilidade 
O mecânico Marcelo de tal 

de forma irresponsável 
atropelou e matou a jovem 
Esiane da Costa Pereira, 
estudante de 16 anos de idade. 
A jovem trafegava pela rua 
Silvino Santos quando foi colhida 
pela viatura 140 da Polícia Civil 
que tinha sido apanhada pelo 
elemento do pátio da Delegacia 
Regional sem autorização do 
Delegado Luciano Abreu. 

Irresponsabilidade II 
O elemento após cometer o 

acidente ainda socorreu a vítima 
levando-a até o Hospital de 
Plantão onde ela já chegou sem 
vida. Ao ixTceber o tamanho da 
irresponsabilidade o elemento 
que segundo testemunhas 
eslava embriagado abandonou a 

viatura e desapareceu. 
Sindicância 

O delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu informou a 
reportagem do JC com 
exclusividade que uma 
sindicância interna e um 
inquérito para apurar o acidente 
com morte no qual envolveu 
uma viatura da PC já foram 
abertas e que os culpados serão 
severamente punidos. 

Arrombamento 
Maria da Luza Silva, 

maranhense, casada, residente 
no bairro Santa Rita, comunicou 
na Depol que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. A queixosa 
disse a reportagem que os 
larápios levaram do interior de sua 
residência um aparelho de som 3 
em 1 e várias peças de roupa. 

Perda de documentos 
José da Silva Viana, 

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

Perda de 
documentos II 

José Araújo de 
maranhense, solteiro, reside ...e 
na Vila Sálvio Dino em João 
Lisboa comunicou que perdeu 
todos seus documentos 
pessoais. Fato ocorrido na tarde 
do último domingo, segundo o 
comunicante só percebeu 
quando estava no interior de um 
ônibus daTCI. 

PLANTÃO 

Tcrça-téira. 

POLICIAL 

IV ON V" 

2a Distrito 

Delegado 

Augusto Gabina 

Escrivão 

Gentii Ferreira 

Comissário 

:ÍI:lÉ::€:diJsó:n--- 

Agentes 

Eliane 

e 

Ssmáo 

Perito 

Mario Amorim 

lelefoiu; de Planlão 

722-1502 

de assaltos foram reduzidos em 
mais de cinqüenta por cento. 

Em conjunto com a Polícia 
Civil a PM conseguiu elucidar 
pelo menos dos assassinatos 
ocorridos naperiferia, um deles 
do estudante Edvan, assassinado 
com um tiro de espingarda de 
fabricação caseira às 
proximidades do CEFET. 

PLANTÃO POUCIAL 

Quarta-feira. 20/08797 

1° Distrito Agentes 

Delegado Eliane : 

iOCO 
lliii       

v:;! 

Escrivão Perito 

Francisco Barboia Mario Amorim 

Comissário Telefone lie Plantão | 

Urbano 720-1502 

Fotografamos aniversBrio, casamBotos, batizados e eventos am geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


