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■ Política 

PSDB 

reúne 

mulheres 

Os Tiuanos reúnem 
mulheres filiadas e 
simpalizanles do PSDB- 
Partido da Social 
Democracia Brasileira, {>ara 
nm momemto de estudos e 
rellexões sobre ternas como 
"A mulher e a Política". 

Dnlre os paleslranles 
estará o deputado federal c 
presidente da Sigla. 
Sehasüao Madeira. 

Confira eotn detalhes na 
Página I -3. 

■ Cidade Aflita 

Sistema 

. entra 

' ^na WWW 

Na próxima quartít-feira, o 
Sistema Tucanus de 
Comunicação inaugura 
Home Page na Imernet. 
Confira os cfelalht vs na coluna 
Cidade Aflita assinada por 
Frederico Lute. Página 1-6. 
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Jar Comercial 
Compra  R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda ' R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra   R$ i.ooio 
Dólar Turismo 
Venda  l^$ 1.0350 
O u r o (g) 
Venda   RS 11,95 I 

1.1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir 
Valor   R$0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto   R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

Paulo Marinho arrenda 

Cooperleite por 20 anos 

Ex-prefeito assume dívidas que ultrapassam R$ 5 milhões 
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Falta de policiamento ostensivo tem incentivado o crescente número de assassinatos nos últimos dias. 1-2 

O Ex-prefeito de Caxias, 
Paulo Marinho, é o novo 
administrador da Cooperleite, 
a principal indústria de 
processamento de leite c 
derivados da região tocantina. 

A decisão será ratificada no 
próximo dia 31 de agosto, 
quando da realização da 
Assembléia da Cooperativa. 

Marinho arrenda a 
Cooperleite por 20 anos e 
assume dívidas que 
ultrapassam os R$ 5 milhões. 

O Grupo Estrela, de Paulo 
Marinho, vai investir R$ 1 
milhão na modernização do 
maquinário da Cooperleite. 

Presidente regional do 
Partido Social Cristão, e 
candidato ao Senado, ou até 
mesmo ao governo do Estado, 
o ex-prefeito de Caxias 
aumenta sua influência e seu 
prestígio na região polarizada 
por Imperatriz. 

Mais na Página 1-2. 

ü Últimas 

Filho manda matar 

mãe à 

De olho na telinha 

Raimundo Pereira da 
Silva, maranhense, casado, 
40 anos de idade, residente 
no povoado do Pé de 
Galinha, foi preso na tarde 
de ontem pela Polícia Civil, 
acusado de ler sido o 
mandante do assassinato de 
sua própria mãe , Maria 
Isabel Conceição, 
maranhense, de 68 anos de 
idade. 

De acordo com as 
primeiras informações 

Regional 

fornecidas pela Polícia, 
Raimundo Pereira da Silva, 
ordenou que dois filhos 
matassem a avô a pauladas 
e depois sepultassem nos 
fundos da residência sem 
que os vizinhos 
ck sconíiassem. Maria Isabel 
de acordo com os vizinhos 
estava muito doente, vítima 
de maus tratos por parte do 
filho. O acusado foi preso 
ainda ontem e se encontra a 
disposição da justiça. 
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A Banda Magníficos se apresenta em 
Imperatriz no dia 27 de setembro. - O 
empresário Luís Augusto Oliveira 
confirmou a presença da Banda em fax 
remetido pata a Agencia C Brasil 
Empreendimentos, Icia-se Cíélio 
Silveira (veja fac-símile ao lado). 

'No mês de setembro, Cíélio Silveira 
estréia três programas na TV Capitai. 

No dia 1-, o apresentador será o novo 
âncora do Programa Cidade Alerta. No 
dia 7, ele anima o Domingo Alegre, ao 
vivo, do Balneáreo late Clube. 

Também no mês de setembro, Cíélio 
lança o TV-Shopping, Programa que vai 
apresentar oportunidades de negócios, 
produtos em lançamento e serviços que 
estão a disposição da população. 

O Senador maranhense vai 
apresentar projeto para criar 
seguro que garanta os 

Tempo - Te mperatu ra » 
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Imperatriz Claro 23 34 

São Luis Chuva 
i Fraca 21 32 

fere sina Pancadas da Chuva 25 35 

Belém i  ...Nublado 20 29 

Palmas 
Chuva | i»>«(4;»). Fraca 1 23 32 

investimentos populares 
feitos em transações de 
compra de habitação. 

Página 1-9 

■ Regional 

■ Operação Tapa-Buracos 

Prefeitura recupera Rodoviária 
Página 1-8 

Dutra 

AIL debate papel da Imprensa 

Sanches faz resumo histórico 

Na briga interna do 
Partido - dos 
Trabalhadores, O 
deputado estadual Luiz 
Vila Nova, venceu o Vice- 
prefeito de São Luiz, 
Domingos Dutra. 

Vila Nova foi eleito para 
a direção estadual do PT, 
muu encontro onde Dutra 
se retirou das discursões 
e promete ações para 
anular as decisões do 
encontro pctisla. 

Página 1-5 

O secretário do 
Desenvolvimento Integrado e 
jornalista, Edmilson Sanches 
coordena hoje A Imprensa em 
Debate, evento promovido pela 
Academia Imperatrizense de 
Letras. 

Em ensaio, Sanches mostra 
um resumo histórico da Impensa 
em Imperatriz e mostra 
caminhos para o futuro. 

O Debate é aberto a 
comunidade e deve reunir, 
principalmente, jornalistas e 
profissionais ligados à tnídia. 

Confira o artigo de Edmilson 
Sanches na Página 1 -2. 
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Edmilson Sanches coordena debate na Academia de Letras 
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Gooperleite é arrendada por Paulo Marinho 

Ex-prefeito de Caxias deve injetar R$ 5 milhões em equipamentos 

Acordo deverá ser ratificado na Assembléia da Cooperativa do próximo dia 31 de agosto 

O ex-prefeito de Caxias, 
Paulo Marinho, deverá 
arrendar por vinte anos, a 
Cooperleite, principal 
indústria de leite e derivados 
de finepratriz. 

O acordo deverá ser 
ratificado no próximo dia dl 
de agosto, na Assembléia 
Geral da Cooperativa. 

Paulo Marinho, 
proprietário do Grupo 
Estrela, que já opera com 

Leite. Derivados e inseminação 
artificial de gado bovino, vai 
injetar R$ 1 milhão em 
equipamentos novos para a 
empresa. O prazo de 
arrendamento será de vinte 
anos. 

ü novo arrendatário da 
Cooperleite também assume os 
débitos da empresa que 
ultrajiassa a fantástica cifra de R$ 
5 milhões. 

Arrendada, a Cooperleite 

continuará comprando leite dos 
produtores rurais de Imi)eratriz 
e municípios vizinhos. 

A nova administração tem 
condições de injetar recursos na 
combalida C ooperleite, 
desarmando uma bomba-relógia 
que seria a inevitável insolvência 
daCoojierativa. 

Os credores da empresa de 
processo de leite também vão 
respirar mais aliviados, pois 
temiam o pior, que a Cooperleite 

deixasse de honrar seus 
compromissos. 

Muitos integrantes da 
CoojxTativa, acreditam, inclusive, 
que essa é a única saída para a 
empresa e para a cidade. 

Candidato ao senado da 
República, ou até mesmõ a 
governador do Estado nas 
eleições de 03 de outubro do 
próximo ano, Paulo Marinho é 
presidente regional do PSC, 
Partido Social Cristão, que tem, 

em Im|)eralriz, sua princiiial base 
eleitoral junto aos agroj xxnarislas. 

Com o arrendamento da 
Cooixrleite, Paulo Marinho, que 
já exercia considerável influência 
política na cidade, passa a 
adquirir respeitável influência 
econômica. 

O ex-prefeito de Caxias 
sempre mantém contato com 
Imperatriz. Ele foi presença de 
destaque na vigésima nona 
«lição da Kxpoimp, amaior feira 

agroí k'diária da região tocantina. 
O presidente do Sinrural, 

Coronel Guilherme Ventura, 
concorreu à Prefeitura na 
eleição passada pela legenda do 
PSC. 

O empresário Fernando 
Antunes, leia-se Shallon 1 lotei e 
Ilaras Clube já está em plena 
campanha para a Assembléia 
Legislativa, também pelo 
Partidos dos Peixes, como é 
conhecido o PSC. 

Imprensa imperatrízense: Idéias e produtos 

porEdmilson Sanches 
Jornalista e 

Secretário do 
Desenvolvimento Integrado 

Dia 10 de setembro é o Dia da 
Imprensa. De modo muito 
saudável, e antes mesmo dessa 
data, algumas Instituições estão 
desenvolvendo ou pautando na 
sua agenda atividades que tentam 
encaminhar uma discussão mais 
ampla sobre o fazer jornalístico, 
em i )art icular, e. genericamente, 
as ações dos meios de 
comunicação social de 
Imiíeratriz. 

Assim já aconteceu com a 
Câmara Municifial, ocorre hoje na 

Academia Imperatrízense de 
Letras e dia 3 de setembro no 
Rotary Club. E mais deve vir |K)r 
aí. 

louvável e saudável, esses 
procedimentos. Cada dia mais as 
ações e omissões da Imprensa 
têm de ser objeto das 
j ireoci 11 «icões s< kí< >c< mui ni tárias. 
A reflexão, o debate deve ser 
1 H-rmanente e aberto. Até jiorque 
os consumidores (leitores, 
ouvintes e telespectadores) de 
mídia andam muito omissos por 
estas bandas. Quase nenhum 
consumidor reclama, e isto é 
grave, j Iorque, com i ilena certeza, 
o repertório e os conteúdos 
trazidos pelos MCMs (meios de 
comunicação de massa) de 

Imperatriz ainda não atingiram 
aquele estágio medianamente 
satisfatório para que possamos 
estar assim tão quietos, por 
presumível e —presunçosa — 
satisfação. No Sul/Sudeste do 
Paíse no mundo inteiro exerce- 
se permanentemente o que se 
convencionou chamar de "media 
criticism", a crítica à Imprensa e 
aos demais meios de 
comunicação, bem como ao 
trabalho de seus profissionais, 
como forma de ajierfeiçoamento, 
correção de rumos, adequação à 
realidade e às exigências de um 
dado mercado. 

Certamente não é desejável 
o "excesso de ausência" dos 
consumidores de mídia de 

FORTALEZA 

1530 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E IBOíA ¥JA 

Imperatriz. É quase nula a 
existência de cartas dos leitores, 
ixmco freqüente a \ uirtici] tação de 
ouvintes e telesjiectadores. Se 
um programa não agrada, 
ninguém escreve para os 
veículos (ou, se isso acontece, o 
veículo não se redireciona) nem 
se escreve para os 
patrocinadores. Quando a 
imprensa escrita não tiver 
agradando, escreva-se para as 
rádios e televisões acusando isso. 
Quando uma rádio ou uma 
televisão não tiver "nos 
conformes "com sua 
programação, escreva-se para os 
jornais, para o Ministério Público, 
para o Prefeito, o Bispo, a 
Associação Comercial, o 
Sindicato e a Associação do 
liessoal de Imprensa, a 1 Iniào de 
Moradores ou para a Federação 
Nacional de Imprensa ou a 
Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão 
(ABERT). Escrever, telefonar, 
telegrafar, reclamar, opinar, falar 
para os Vereadores. O que não 
se deve, é amoilar-se, deixando 
que, pelo comodismo, pela 
covardia, se perpetue alguma 
coisa que não é do desej< > coletivo 
IXTmanecer. 

A imprensa escrita em 
Imperatriz, embora as suas 
(muitas) carências, já tem uma 
história de volume. Nos meus 
arquivos, somente de 1979 para 
cá (portanto, menos de 20 anos), 
tenho exemplares de 130 (isso 
mesmo: cento e trinta) 
publicações (jornais, "boletins", 
revistas "informalivi is"). Algumas 
poucas destas publicações são, 
em verdade, de cidades sob a 
influência de Imperatriz, como é 
o caso de Açailândia, Balsas, 
Carolina, Grajaú, Montes Altos, 
Porto Franco e Sítio Novo. 
Também, muitas dessas 
publicações têm aquele caráter 
de hituse-vrgan, que é o veículo 
de informação (de circulação 
interna ou externa) editado por 
uma empresa, clube, sindicato, 
associação ou outra forma de 
organização. Mas isso é outra 
vantagem, até inflo elevado grau 
de desenvolvimento que a 
Comunicação Organizacional 
(que abranje a Comunicação 
Empresarial) vem alcançando no 
Brasil e no Mundo, sendo, até, 
objeto de altos estudos 
acadêmicí )S e opção de ('xa fl( nite 
remuneração no mercado 
profissional. 

Como exemplo do que se fez 
em termos de Comunicação 
Social impressa, a partir de 1979. 

em Imperatriz e região, cito, 
adiante, em ordem alfabética, 
alguns nomes. (As publicações 
de fora de Imperatriz estão 
identificadas pelo seu próprio 
nome ou pelo nome da cidade 
entre parênteses). Jornais de 
interesse geral: "O Caderno de 
Notícias"; "O Cidadão" (Sítio 
Novo); "Correio 
Imperatrizense"; "Correio 
Regional"; "Os Fatos" (revista); 
"Folha de Açailândia"; "Folha de 
Amarante"; "Folha de 
Imperatriz"; "Folha dos 
Municípios"; "Gazeta de 
lmiHTatriz";"0 Indeixmdenete": 
"Informativo Regional": "Jornal 
Capital"; "Jornal da 
Cidade" (Açailândia); "Jornal de 
Açailândia" (edição única, de 05/ 

' 11/83); "Jornal de Açailândia" (de 
1986); "Jornal de Carolina"; 
"Jornal de Imj leralriz"; "Jornal de 
Minas— Imix-ratriz"; "Jornal de 
Montes Altos"; "Jornal de 
Negócios"; "Jornal de Porto 
Franco": "Jornal Poder da 
Palavra" ((irajaú); "Novo Tem] io"; 
"O Progresso"; "O Sertanejo" 
(Balsas); "O Tocantins" 
(Cidelândia); "Tribuna de 
Imperatriz"; "Tribuna do Povo"; 
"Ultima Hora — Imperatriz"; 
"Vale do Grajaú". 

Publicações de entidades 
políticas, religiosas ( R ) ou 
sindicais: "Abrindo o Bico" (R); 
"Açailândia" (prefeitura): "O 
Bancário"; "Boletim Bancário"; 
"Boletim Regional" (Partido dos 
Trabalhadores);"() Caminho" (R 
); "O Comunitário 
Sarabatana dos Jovens" (R); "O 
Grito"(PMDB); "Imprensa por 
Dentro"; "Informativo Gráfico"; 
"Informativo Memorial"( R); 
"Informativo SINDIMIR" 
(sindicato das indústrias 
madeireiras); "Isto E Mudança..": 
"Jornal do IT"; "Madeira—Ação 
Parlamentar"; "O Madeireiro" 
(sindicato das indústrias 
madeireiras): "0 Mensageiro da 
Fé" (R ); "Montes Altos" 
(prefeitura); "O Município de 
Carolina" (prefeitura); "ProCUT 
Tocantina - Boletim Regional"; 
"PT Informa"; "Sinais dos 
Temixis" (R); "Tribunado SETA" 
(R ): "Tribuna Sindical"; 
"Trombetade Sião" (R); "Voz dos 
Trabalhadores". 

Publicações em| iresariais e de 
classificados: "Boletim da 
Associação Comercial e Industrial 
de Imperatriz": "Boletim 
Informativo" (consultório 
médico); "O Comércio «& 
Indústria" (Açailândia); "De Mão 
em Mão" (classificados): "Eu 

Amo Imperatriz" (diretores 
lojistas);"Flash" (classificados); 
"Fonte de Informações" 
(classificados); "Guia ITofissional 
de Mapa" (classificados); 
"ICOSL" (consultório médico): 
"Informativo Comercial Líder"; 
"Informativo Comercial 
Telesysten do Brasil"; 
"Informativo Dinâmico": 
"Informativo Empresarial"; 
"Jornal da ACIl" (associação 
comercial); "Jornal do Comércio" 
(B e 1 é m / Par a g o m i n a s / 
Açailândia): "Jornal dos Bons 
Negócios" (classificados); 
"Míigazine" (classificados); "M ^ j 
Classificados": 
Microempresário"; "Motivação" 
(revista/ associação comercial); 
"()pçao- Classificados 

Publicações de comunicação 
e cultura e de entidades artísticas 
e de ensino: "Ação l Iniversitária": 
"Artefatos"; "Campus"; "O 
Condor"; "Coruja": "Dial — O 
Jornal do Rádio";"() Estudante": 
"Gerando Conhecimento"; 
"Imperatriz Rock Festival' 

Cultural"; 
Mirante": 

S1STEVÊ"; 
Jornal da 
"IN Verso"; 

"In formativo 
"Informativo 
"Informativo 
"Integração — 
Educação"; 
"Jornalzinho Mirante"; "Os 
Novatos": "Safra — Jornal de 
Literatura": "O Universitário^. 
"Verbo": "Vez do Esludant ;|| 
"Voz da Assar ti". ■* 

Publicações de clubes, 
associações e outra< 
organizações: "AABB"; "O 
Vbebeano": "BIC — Boletim de 

Informação ao Companheiro"; 
"Casa da Amizade de Imix-ratriz"; 
"Clube Açaí Revista" (Açailândia); 
"O Comunitário"; "() 
Cooperado"; "Desafio"; 
"Esgotão"; "O Farmacista": 
"Folha Urbana"; "Força «& l Iniào": 
"JAMI —Jornal da Associação 
Médica de Imperatriz"; Juçara 
Clube; "B( iletim lní( >m lativi J C 
em Revista, "Jornal do Juçara". 
"Juçara Clube — Informativo 
Mensal". "O Juçarino"; "Nosso 
Jornal"; "Notícias Araçagy"; 
Rotary Club: "Boletim 
Informativo Mensal", "Boletim 
Semanal", "Rotário"; "O 
Tocantino". 

Esses, alguns dos veículos já 
publicados em Imixratriz e em 
algumas cidades de sua 
microrregião. Brevemente, 
faremos registros com detalhes 
de cada publicação, para servir, 
no futuro, de subsídio a quem 
intente documentar, ixflo menos, 
a história da imprensa 
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Crianças querem participar do Projeto Alfa 

Côncavo & 

Convexo wm m 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

O povo quer a realização 
(ias obras anunciadas 
dnranle o seu recente 
governo ilineranle aqui em 
Imperatriz. Onde elas estão, 
que ainda não chegaram na 
cidade onde a senhora 
obteve expressiva votação? 

Buscando 
saída 

(> mini<(m da Fa/onda. 
.Ptãlro Mãlan. esteve reunido 
na segunda-feira, l<S. com 
representantes da 
Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (Aeb). A 
reunião com os 
exportadores fqi uma 
solicitação do próprio 
ministro da Fazenda. Na 

Mita da reunião o tema a ser 
^discutido era estratégia para 
aumentar as exportações 
brasileiras, para tentar 
garantir o equilíbrio do 
comercio internacional do 
Pais. 

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 que 
vem representando 
sucessivos déficits na balança 
comercial, que ate julho deste 
ano acumulou um saldo 
.negativo de CSS 5,52! 
bilhões, valor semelhante ao 
registrado em lodo o ano 
passado, que ficou em torno 
de l S$ o.T) If) bilhões. 

Andando 
pelo interior 

Koseana Sarney vem 
prometendo lazer mais 
visitas ao interior do listado! 
Que benefícios a 
governadora anuiu iarã. de 
concreto, para as novas 
cidades visitadas? F.is, 
porlanlo. uma incógnita. 

Investindo 
na região 

Se faz oportuno tocar, 
outra vez, no assunto: a 
confiança no enorme 
potencial da economia 
maranhense tem feito com 
que muitos empresários já 
consagrados em outros 
estados lancem-se em novas 
empreitadas aqui no 
Maranhão. Um grande e 
autêntico exemplo disto 
pode ser dado por Jocelly 
I )antas, diretor-presidente 
da Moageira Serra Cirande, 
empresa cearense, da cidade 

de Sobral, líder do mercado 
de café nos estados do Ceará 
e Piauí. O Café Serra Cirande 
iniciou sua distribuição em 
São Luís no ano passado, 
hoje já ocupando o cobiçado 
segundo lugar nas vendas da 
capital, sendo o mais vendido 
e consumido em todo o 
Estado. De acordo com as 
informações colhidas junto 
ao I )cpartamento de Vendas, 
agora a empresa pretende 
dar um novo rumo, ainda 
mais arrojado, aos seus 
negócios em nossa região. 

O Café Serra Grande ja 
tomou conta do mercado 
imperairizense. Jocelly 
Dantas, diretor-presidente. e 
Jocelly Dantas Filho, diretor 
comercial, jã estiveram 
visitando o locanlins 
maranhense para conhecer o 
seu real potencial 
econômico. F levaram uma 
boa impressão, tanto é que o 
Serra Grande continua 
aumentando suas vendas por 
aqui. 

Jornalismo 
na AIL 

Confirmado para esta 
quinta-feira, 21, uma mesa- 
redonda sohrv Jornalismo em 
imperatriz, na Academia 
Imperatriz de Letras (AIL), 
cuja sede fica localizada no 
Paço da Cultura, Centro da 
cidade. Vai ser às I7h. Estão 
convidados para o evento 
jornalistas e pessoas 
interessadas pelo lema. 

O coordenador dos 
trabalhos será o jornalista 
Fdmilson Sanches, 
secretário de 
I )esenvolvimento Integrado 
do Município. 

No/)rcss-relcasr. a Al 1.diz 
(pie esta notícia é muito 
especial. Exatamente 
porque, não obstante 
orientada para a comunidade 
em geral, e particularmente 
dirigida para você, eolcga no 
mundo da comunicação. 
Lidos ou não como homens de 
letras, estamos todos, de um 
modo ou de outro, 
c o m p r o m e t i d os 
profissionalmente — como 
escritores, professores e/ou 
jornalistas... — com a 
comunicação de idéias e/ou 
de fatos. Tarefas que, neste 
espaço contemporâneo, se 
faz ate mesmo mais fora das 
salas convencionais (como as 
de aulas, por exemplo)... via 
as folhas do jornal, as ondas 
do rádio, os sinais da TV. 

A secretária do Desenvolvimento Comunitário recebe cartas de crianças que 

desejam também fazer parte da Guarda Mirim 

É grande o número de 
crianças e adolescentes que 
diariamente procuram a 
Secretaria do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct) na tentativa de 
realizar um sonho: entrar na 
Guarda- mirim. 

Segundo a titular da pasta. 
Sofia Oliveira, os meninos não 
só comparecem à sede da 
Secretaria, como também 
enviam cartas descrevendo 
suas vidas diárias, geralmente 
marcadas pela pobreza e 
desemprego dos pais. 

Emocionada, Sofia Oliveira 
mostrou a "cartinha" feita pelo 
garoto, Lázaro Gomes, de 
apenas 12 anos, a qual foi 
direcionada especialmente para 
a secretária. I Im dos trechos da 
carta diz: "gostaria que você me 
ajudassé, nu- dando uma ajuda 
e me colocando na Guarda- 
mirim, pois sou uma criança 
alegre e gosto muito de 
conversar". 

Diante dessa situação, Sofia 
pede para que a pessoas 
tenham paciência, pois é desejo 
do prefeito lldon Marques 
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Sofín Olh eira, Secretária da Sedesct 

ampliar este trabalho, fazendo 
com que todas as crianças 
carentes participem daGuarda- 
mirim. "Na hora certa 
chamaremos aqueles que 
querem participar desse 
trabalho. Infelizmente, no 
momento não podemos atender 
a todos de imediato, pois 

estamos com o número de 
vagas esgotado, com muitas 
crianças, e o trabalho não é 
fácil" lamenta. 

Os garotos que participam 
do Centro Educativo Resgate 
(CER) também escrevem suas 
cartas, não pedindo uma vaga, 
mas agradecendo pelo bom 

atendimento e atenção que 
recebem naquele local. 

Eles agradecem 
especialmente aos Educadores 
dç Rua, uma equipe de doze 
pessoas que diariamente saem 
às ruas abordando os garotos no 
intuito de fazer amizade e 
convencê-los a deixar o mundo 
das drogas. 

Os meninos procuram 
espontaneamente o CER em 
busca de alimentação, carinho e 
atendimento médico. Lá eles 
também são atendidos por 
psicólogos e assistentes sociais. 

O CER atende atualmente 
um número de trinta garotos. 
Muitos trabalham no mercado 
informal, vendendo picolés e 
castanhas, e por estarem 
constatemente nas ruas, 
convivendo com os mais 
variados tipos de pessoas. 
Segundo os assistentes sociais 
são crianças que estão em 
situação de risco. 'Trabalhamos 
com o sentimento, pois é o 
sentimento, o diálogo e o 
respeito que transforma as 
pessoas", esclarece Fernanda 
Calado, diretora do CF^R.. 

Praia do Cacau recebe energia elétrica 
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lidou Marque viskou Praia do Cocou 
A Praia do Cacau, maior 

logradouro pubíko de 
hniHn-atriz. está ganhando 
«ma nova "cara". Os 
trabalhos de míraeslrut«ra|à; 
estão em fase de condusáo e; 
os banhistas e 
freqüentadores assíduos do 
local irão ser os grandes ■ 
beneficiados çom as 
mudanças e. ntelborias. 

Para ver de perto os 
trabalhos que estão sendo 
exivutados ail,o| rdeko M>i i 
Marrjues tez uma visita ;io 
focai, nít tarde ái última terça- 
& ini(19).Os secretários Jatm 

de Oliveira ((bt Infrae^rutura) e 
Alair Ctoes Miranda (da; 
Industria e Coméréjo) 
acompanharam o prefeito 'fmí 

A C^mipanhifo Energética do 
Maranhão (Cemar), em parceria 
com a íYcfeH ura (stá coíocaiuIo 
a toinaçãoelétrica. Além disso, 
J Secretaria Municipal de 
fnfraestruturá (Sinfra) está; 
construindo banheiros e 
barracas para servir de sede 

as pess<»as que cuidarão da 
administração e segurança 
daquela área de laztT. 

Estão sendo construídos oito 
banheiros, distribuídos em 

quatro blocos, perfazendo um 
totâl de 32 banheiros. Adte 

: «úridu nãúfoma-softa-foim ÜSfâl 
ASHOra^XTaquiíefesesi^ | 
concluídos nu tn prazodt1 quinze 
dia». ' 'f/' 1 ff ^ 

Serão cvmstruí<btô, também,4 

barracas que irão ser vir a vários ; 
órgãos 4 entidades, com o ; 
intuito de proporcionar maior 
comodk^de à$ fx-ssoas èie 
procurarem aqnele locál para 
raoraenldsde lazer em farniae 
com os A 
Municipal da 
Comércio, 
f rabalhãffcia ói^amza^qdos 
harraqueiros. As secretarias (k< 
Mítíé&ç&i e Saúde émp&hà 
montar barracas na como 
ol^tbode esclareaTéorieotar 
atjopulaçâí). 

M-m disso, h ínírae^ratura 
do local sr^rà eon^jk^tada etnn 
< onf<H ca. > de barracas para um 
Fosio de Saúde, cabines 
teiefdnicítóe um posto policial 
pára prormwer á si^gqiá^a ha 
praia. A Marinha, Exército, 

EoteMillar e m Bombritw 
estarão presente» no 
barracas estão sendo 
construídas de acordo com 
!Vjí , Iriltn«tr. n,>!•» jWuaMvItaHmil.» f K -Rl l I ( R RUra 
Municipal. 

0 pr^ho Mm Marquês' 
falou dapârcxria d«fcerno 
do Estado na mstalaçím da 
energia elétrica ua praia. 
Segdado ele» a Trefelthra 
ehtrrm #inp^|e do tmáerial 
IcmáíKleA^me odover ÉJ|O 
Estado colaborou comaoutra 

"já era pra nós 

mm 

râotinhaarjui em nossa 
e nós tivemos que mandar 
buscar fora", explicou o 
prefeito sobre o atraso na 
iluminação. "Nós vamos fezer 
.t instalação num ritmo 
acelerado e uos 
eínt f nbm-em. >s {.ara Inaugurar 
a energia neste sábado" . 
finai izou 

Estudantes debatem Qualidade Total 

Os estudantes das escolas 
públicas municipais e estaduais 
de Imperatriz assistiram na 
manhã terça- feira (19), no 
auditório Paulo Freire, da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), uma palestra 
sobre Qualidade Total proferida 
pelos universitários Rafael 
Eliseu Jales e Júlio César 
Augusto. 

Os estudantes que estiveram 
no auditório a convite da diretora 

pedagógica, Ester Amália Glitz, 
são provenientes de Ouro Preto 
- MG e estão na cidade 
divulgando o curso de 
Engenharia Metalúrgica da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto, tida como a sexta melhor 
do Brasil. A Universidade, 
segundo os estudantes, possui 
um vasto campo de ação na 
região, principalmente em 
Açailândia, onde eles também 
proferiram palestras. 

Os universitários falaram, 
ainda, sobre o processo de 
fusão e fabricação do ferro- 
gusa, mostrando fotos das 
siderúrgicas de Açailândia. 

Rafael e Júlio fizeram uma 
explanação sobre a cidade de 
Ouro Preto, suas 
jxitencialidades turísticas, custo 
de vida e cursos oferecidos 
pelas universidades. O objetivo 
era despertar o interesse dos 
estudantes para a área 

metalúrgica, já que toda a mão- 
d(M)bra da região vêm do Estado 
de Minas. Dentro do tema 
Qualidade Total Rafael e Júlio 
César falaram sobre os cinco "S" 
(esses) - Senso de utilização, 
Senso de ordenação, Senso de 
limpeza, Senso de saúde e 
Senso de autodisciplina - Os 
estudantes presentes no 
auditório Paulo Freire fizeram 
uma avaliação positiva da 
palestras. 

P 
TCI 
TCI 
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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. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Queimadas 

A BR 010 vive um 
verdadeiro inferno nesta 
época do ano. 
principalmente o trecho 
compreendido entre 
Imperatriz e Açailândia. Os 
predadores da natureza 
atacam sem piedade, as 
queimadas mesmo com a 
intensa fiscalização i>or parte 
do Ibama juntamente com 

outros órgãos é impossível 
conte-las . Recentemente o 
glorioso Corpo de Bombeiros 
que tem a frente o competente 
Major Robério foi acionado 
para debelar um fogaréu na BR 
010 em frente a Super Quadra, 
imediatamente os homens do 
fogo chegaram e acabaram 
com o incêndio que poderia 
tomar maiores proporções. 
Vamos imaginar se o Projeto do 
Deputado Estadual Manoel 
Ribeiro que visava acabar com 
o Corpo de Bombeiros em lodo 
o Estado fosse sancionado pela 
(Governadora , fatalmente o 
incêndio que me refiro acima, 
ainda não teria terminado. 
Ainda bem que a Governadora 
apagou o fogo do Deputado 
que inclusive quer ser Senador. 

Novos Templos 

A cada dia surgem novos 
templos isso em todo o Brasil, 
os Pastores descobriram o 
mapa da mina , Igrejas são 
abertas quase que diariamente, 
na semana passada foi 
instalada uma na Godofredo 
Viana onde funcionava a 
Sorveteria Sônia. A verdade ê 

que em tempos bicudos de 
crise, são contadas as 
empresas ou indústrias que 
tenham liquidez imediata, hoje 
somente as igrejas conseguem 
faturar diariamente, usando 
como matéria prima somente a 
garganta dos Pastores. Muitas 
Igrejas novas, recém criadas, 
se espelham na figura do 
Pastor Edir Macedo da Igreja 
Universal do Reino de Deus. 
Como dizia o velho guerreiro 
Chacrinha, na vida nada se cria, 
tudo se copia. Será que foi o 
velho guerreiro que disse isso 
???? 

Pediatra na Presidência 

Neste último final de 
semana foi realizada a eleição 
para a nova diretoria da 
Associação Medica de 
Imperatriz, a mesma vinha 
sendo muito bem administrada 
pelo Dr. Assis Maia . Em 
verdadeiro clima de festa os 
Médicos escolheram de forma 
democrática o Dr. Itamar 
Eernandes um dos mais 
conceituados Pediatra de 
nossa Região. Possuidor de uni 
grande talento administrativo 

,Dr. Itamar vai com certeza 
dinamizar ainda mais a 
Associação, ele que sempre foi 
a favor da realização de 
grandes congressos, e por 
falar em congressos, está 
faltando em nossa cidade com 
a máxima urgência é um 
Palácio de Convenções, projeto 
nesse sentido já foi 
apresentado em Plenário pelo 
Vereador André Paulino. 

Transtornos 

E bem verdade que as obras 
que estão sendo realizadas na 
cidade de Imperatriz, estão 
incomodando tinia a população, 
e nós estamos pagando por 
serviços mal feitos em 
administrações passadas. 
Agora os serviços de 
saneamento estão sendo feitos 
por profissionais competentes, 
com verbas oriundas do 
Estado. Vamos ler um pouco de 
paciência para vermos 
brevemente uma cidade 
melhor, mais estruturada para 
os nossos filhos. 

Entre Linhas 

Fuga em massa de presos na cidade vizinha de 
Açailândia, preocupa <> Secretario I >r. Euciano Abreu que 
prometo punição, caso haja policiais civis envolvidos. O 
Delegado substituto, segundo informações, abandonou 
o local de trabalho deixando em seu lugar o famoso bate 
- pau 

Dr, Antonio Calado grande causídico, ex Secretario 
de Administração do Governo lldon Marques este 
recentemente em São Euis , por vinte dias , tratando de 
assuntos particulares. Dr. Calado fixa residência entre 
nós e está atendendo seus clientes no Ed. Antenor Bastos 
. loja 02 em frente a Prefeitura. Caldo é especialista em 
Direito Cível. Trabalhista, Família. Público, Tributário, 
e Agrário. Ou seja . é pau pra toda obra. 

Surge como novidade neste verão na Praia do Cacau, 
a barraca "Guarda Volumes" além de guardar seus 
pertences com a máxima segurança, você conta com 
coquetel de frutas, água de coco e aquela cerveja bem 
geladinha. Confira, a terceira barraca logo chegando a 
Praia. 

Começa hoje como anunciante do nosso Programa na 
TV Capital, Eerromacdo grande Empresário Josaete que 
investe pesado na Mídia, prestigiando sempre os 
Programas bocais, seja bem vindo. Ferromac une-se a 
Roma Magazine. Auto Peças Amazonas e Posto N. S, do 
Perpétuo Socorro. 

Espaço Aberto para a :no para a 
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O uso do cachimbo entorta a boa 
Acfágio Popular 

ederie d iiipitcr.com br 
por FREDERICO LUIZ 

Um é pouco, dois é bom. três é demais 
Adágio Popular 

Clélio 
Silveira 

A caminhonete da TV 
Capital, o Silverado. Ops, 
Clélio Silveira, está de volta 
com três programas na 
telinha. Virgem que riqueza. 
Trocadilhos à parte; Clélio 
Silveira é o Jumho da comu- 
nicação tocantina. 

Norte 
Informática 

A Norte Informática foi a 

Cultura 

de Verniz 

Pistoleiro 
pistoleiro 

O pistoleiro Cole Younger, 
alegre e extrovertido, fazia 
proezas dificilmente 
superáveis com seus Colt. 
Era capaz de a rançar uma 
casca de árvore com um tiro 
e de atingi-la no ar com outro 

responsável jH-la confecção das 
páginas do Sistema Tucanu s 
na Internet, que poderão ser 
visualizadas pelo Internauta na 
próxima quarta-feira. 

Júpiter 
Internet 

O Sistema Tucanus optou 
pela Júpiter Internet Provider 
para lançar sua Home Page. O 
engenheiro químico, Euciano, 
manager da JIP dirige um pro- 
vedor de sucesso na cidade. E 
com custo/benefício elevado. 

Sua crueldade era também fora 
do comum. Ensinou seu cavalo 
a cortar orelhas de suas vítimas 
a dentadas c esfolava seus 
adversários com a perícia de 
um apache. 

Branco 
escravo 

Houve, no Brasil, inúmeros 
brancos escravos que 
chogaram a ser fotografados. 
De acordo com o preceito do 

Cidade 
Agora 

Segunda-feira próxima. 
Conor Farias retorna com o 
Cidade Agora na Rádio Capital 
AM. A concorrência vai enfren- 
tar o peso-pesado do rádio im- 
peratrizense. 

Vamos 
mudar 

Será que no próximo ano o 
imperatrrzense vai escolher 
candidatos da terra? 

direito romano, adotado pelo 
direito brasileiro, o filho 
seguia a condição do ventre 
materno (ate a Lei do Ventre 
livre, em 1M71). Os escravos 
brancos - muitos com feições 
bem européias - eram em 
geral filhos da relação da 
escrava com o senhor. O fato 
prova que havia brancos 
capazes de deixar na 
est ravidão seus próprios 
filhos, havidos de suas 
escravas. 

X 
Curto e Grosso 

# Clélio Silveira está de volta. O bom filho, ã casa do pai retorna. 

# E a agência C Brasil anuncia Roberto Carlos cm outubro. Aguardem. 

# Na zebra da Encol. advinha para quem vai sobrar? Para o contribuinte. 

# A Imprensa está em debate. Hoje na Academia Imperatrizense de Ixáras. 

Quarta-feira o Jornal Capital, Rádio Capital e TV Capital estão na Web. 

# O endereço será http://www.jupiter.com.br/e/tucanus 

De lá o internauta acessa os demais veículos do Sistema. 

# Aquele abraço para Edmilson Sanches. secretário da Sedin. 

Pemmentos clássicos 

C-fj) 

• Se Fernando Henrique Cardoso ê o pai do Real. quem é a mãe? E o Itamar. 

♦ Nem real nem Cruzado. O melhor Plano foi o do PCI 

♦ A única coisa que .. Amim pode implantar no seu governo são alguns fios de cabelo. 

* Político prevenido só entra em zona eleitoral de camisinha. 

* Tem i«)1i(icos que sofrem de unha encravada. Outros, como Eulã c Brizola. de urna 
^ encravada, 

« O Tema do Lula: "Vao-sc os dedos e ficam as alianças!". 

* Político nao e confiável nem mesmo quando admite que esta mentindo. 

• Crime do colarinho branco c quando o gacon coloca dois chopps a mais na nossa conta. 

O Jornal Capital é uma pub! 1 cação do 

Sistema Tu<anu's de Produfões 
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PSDB realilzará I encontro de mulheres 

O objetivo do evento é fazer uma confraternização entre as mulheres da sigla, assim como, discutir temas como "A 

participação da mulher na sociedade" e Eleições 98. 

O Partido da Social 
Democracia Brasileira, 
realizará no próximo sábado, 
o seu I Encontro de 
mulheres do sul do 
Maranhão. O evento que 
acontecerá na câmara 
municipal de Imperatriz, vai 
reunir todas as mulheres 
filiadas e simpatizantes da 
si^la, e terá o objetivo de 
proporcionar uma 
oportunidade para que as 
mulheres do PSDB possam 
se conhecer e participar de 
várias palestras a serem 
ministradas na 
oportunidade. 

No folder a ser entregue 
aos participantes do 
encontro, o PSDB. por meio 

da equipe organizadora do 
evento formada por 
Terezinha Machado 
presidente da câmara de 
vereadores de Amarante, 
Rosélia Menezes vereadora 
de João Lisboa. Conceição 
Pessoa vereadora ,de 
Campe st re e Conceição 
Formiga de Imperatriz, uma 
mensagem demoástrará a 
importância do I encontro de 
mulheres: "As mulheres do 
sul do Maranhão 
reconhecem o seu valor e se 
sentem cada vez mais 
responsáveis peta 
continuação das conquistas 
até hoje alcançadas. 

Para descobrir pistas, 
para encontrar alternativas. 

para compreender os vários 
caminhos a percorrer, enfim 
para entender melhor nossa 
participação na sociedade é 
que estamos realizando este 
encontro. 

Este e nosso primeiro 
Encontro. Participemos com 
alegria, com entusiasmo, 
com vontade, a fim de que 
sejamos despertadas para 
outros eventos dessa 
natureza" dirá a mensagem. 

A programação do I 
Encontro de mulheres do 
PSDB. está prevista para ser 
aberta as 08:()0Hs com a 
recepção na câmara 
municipal, seguindo-se então 
trinta minutos de animação e 
composição da mesa. 

::::::: 
. 

i 

Conceição Formiga (a esquerda), e Terezinha Machado (a direita) presidente da câmara de 
vereadores^ de Amarante. 

Encontro terá programação corrida 

Animação, palestras e mensagens estão na pauta do 1 Encontro de Mulheres 

Legenda: As ()9:()()Hs a 
Doutora Eliane Costa abordará 
o tema "A participação da 
mulher na sociedade, meia hora 

^ pois, uma apresentação 
Iftusical por Karleibe, enfocará 
"mulher em destaque; as 
vereadoras do partido falarão 
em seguida falarão do tema "A 
mulher e a política". 

As 1 ();!>() lis, as mulheres 
receberão mais uma 
mensagem por meio de um 
musical a ser apresentado por 
Fátima. C) destaque dos 
estudos ficará por conta da 
palestra a ser ministrada pelo 
Deputado Federal pelo Partido 
da Social Democracia 
Brasileira maranhense 
Sebastião Madeira em cujo 
tema "A Conjuntura Política e a 
Mulher" vai procurar abrir um 
amplo debate entre as 

A^rticipantes. 
..'."O deputado Sebastião 
dadeira durante sua 

explanação, falará da 
importância da mulher no 

seguimenlo político e convidará 
á todas para juntar força no 
fortalecimento do PSDB a nível 
municipal e Estadual. 

. O evento está previsto para 
ser concluído ás 13:00hs com 
um almoço de confraternização. 

O Partido da Social 
Democracia Brasileira a nível de 
região Tocantina elegeu 3 
mulheres, sendo Conceição 
Pessoa em Campeslre, Rosélia 
Meneses em João Lisboa e 
Terezinha Machado em 
Amarante. 

A atual executiva do PSDB 
em Imperatriz está assim 
formada: Presidente Ubirajara 
P. Filho: Vice-presidente, 
Cadinhos Amorim; Secretário, 
Vanderley Saraiva; Tesoureiro. 
Hamillom Miranha e 
Conceição Formiga como 
1 )elegada do Partido. 

Em Imperatriz a sigla 
conseguiu fazer 3 vereadores 
sendo: Raimundo Trajano, 
Adhemar Freitas e Cadinhos 
Amorim. 

m K 

I 

i 
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Conceição Pessoa, vereadora pelo PSDB em Campe 

Vende-se uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá, 

2509, próximo ao conjunto 

Central Parque, com garagem 

para vários carros. 2 salas. I 

copa co/inha com armários 

embutidos, 3 quartos, sendo um 

com armários embutidos, 

banheiro social. 1 dependência 

de empregada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área 

de lazer, toda forrada c murada. 

Telefone: 721-3054. 

Arca total: 1.032 metros 

quadrados. Area construída: 

330 metros quadrados 

Vila Nova é o novo presidente do PT 

Em meio a divisão interna no Partido dos Trabalhadores. PT. o deputado Estadual Luis Vila Novavenee a eleição para o 

novo diretório regional. 

O deputado Itstadual Luiz 
Vila Nova é o novo presidente 
do diretório regional do 
Partido dos Trabalhadores; 
Domingos Dutra, Salvador 
Fernandes, Marcone Veloso e 
Washinton Luiz se retiraram 
do encontro por não 
concordarem com a decisão de 
realizar o encontro para eleger 
a nova executiva do Diretório 
Regional. 

A decisão de se retirar do 
encontro foi tomada ainda no 
sábado depois da proposta de 
Domingos Dutra de realizar 
apenas um encontro político 
ler sido derrotada, outras 

pessoas também sairarri dó 
encontro, mas as que 
permaneceram foram 
suficientes para dar quorum 
para que a, eleição 
acontecesse. Vila Nova 
concorreu com chapa única, e 
segundo a Secretária de 
Organização do Partido dos 
trabalhadores, o novo 
presidente do PT maranhense 
teve tf» votos a favor e 9 em 
brancos. 

No final da eleição, Luiz Vila 
Nova disse ter ficado satisfeito 
com o resultado do encontro, 
e demonstrou sua alegria em 
ler alcançado seu objetivo. 

afirmou até que espera mais 
votos em brancos e qnie na 
última hora conseguiu votos 
a favor do seu nóme. 

As divisões que 
ultimamente vem sendo 
registradas internamente no 
PT, deve-se a duas 
tendências. 

Duma que defende a 
formação da Frente Ética e 
uma outra considerada por 
vários seguimenlos do 
próprio Partido dos 
Trabalhadores como 
"radical", defende que a sigla 
lance candidato próprio na 
próxima eleição, não abrindo 

assim espaços para 
coligações que segundo essas 
tendências colacaria em 
"Xeque" a maneira petista de 
ser. 

No último encontro do PT 
ficou acertado que se melhor 
analizará a formação da 
Frente Ética, mas só se falará 
em eleição depois do encontro 
Nacional que acontecerá nos 
dias 29, 30 e 31. no encontro 
nacional será julgado um 
recurso impetrado por 
Domingos Dutra pedindo a 
anulação de todas as decisões 
tomadas no Encontro 
Regional. l ila Nova, deputado estadual e novo presidente do PT 

Dl ■ CÍAV*. 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Greve 
A ASSEMA - Associação 

dos Servidores Públicos do 
Município de Açailândia 
mandou avisar o Executivo 
Municipal que se uma lista de 
reivindicações não forem 
atendidas pela Prefeitura até 
hoje, que amanhã Iodos os 
funcionários públicos 
amanhecerão de "braços 
cruzados". Esta decisão foi 
tomada, na tarde do dia 19 na 
sede da ASSEMA, por cerca 
de cento e cinqüenta pessoas 
que se mostraram 
descontentes com os 
tratamentos dispensados pelo 
prefeito ao funcionalismo 
publico municipal. 

Greve II 
Desde o dia 11 do corrente 

que a ASSEMA pretende 
manter contato com o 
prefeito Deusdedith Sampaio 
mas todas as tentativas foram 
em vão. Dizem os diretores 
da entidade que a audiência 
era para avisar o prefeito da 
possível parali/ação e 
infelizmente não foram 
atendidos. Como ninguém 
está interessado em resolver 
os problemas da classe, os 
funcionários optaram pela 
paralização como forma de 
pressionar o "alcáide"a tomar 
uma decisão. 

Greve III 
A situação dos 

funcionários públicos esta de 
mal a pior. Como se não 
bastasse o pagamento 
atrasado, a categoria espera 
que o prefeito cumpra agora 
uma série de reivindicações, 
sem a qual não retornarão ao 
trabalho. 

São elas: pagamento do 
pessoal da educação até o dia 
21; pagamento imediato dos 
salários de maio e junho aos 
demais servidores: definição 
oficial quanto aos salários de 
julho para toda a categoria, 
sendo que a prefeitura deverá 
repor os descontos que 
efetuou em junho para o 
pessoal da educação, além de 
pagar as parcelas cinco, seis 
e sete dos salários atrasados 
de 1996 entre outras. 

Greve IV 
A raiva dos servidores, 

principalmente os da 

educação começou quando o 
prefeito Deusdedith Sampaio 
autorizou a entrega dos contra- 
cheques desde o dia 09 de 
agosto por ocasião de uma 
reunião do prefeito com os 
fu nc i o nár ios p úbl ic os 
municipais e infelizmente ao 
chegar a agência bancária não 
linha "verba" para o 
pagamento dos salários dos 
"barnabés". Osso foi a gota 
(Lágua. Segundo a Assema 
agora não tem mais choro nem 
vela, ou o prefeito atende a 
categoria ou não haverá aula 
nem trabalho algum na 
prefeitura. 

Fazenda 
O Secretário da Fazenda, 

Dr. Antonio Pereira, em 
entrevista ao programa Clube 
do Ouvinte, deste colunista, 
ontem pela manhã, garantiu 
que O prefeito Deusdedi I h 
Sampaio esteve reunido com a 
governadora Roseana Sarney e 
o secretario de Estado da 
Educação Dr. GãstãO Vieira 
liara definir esta questão e 
pedir apoio no sentido de que 
o Estado possa viabilizar 
alguma verba para o 
pagamento do funcionalismo 
público municipal. 

Intenção 
Disse ainda o Dr. Antonio 

Pereira que deverá ser 
apreovada dentro de poucos 
dias na Câmara Municipal de 
Açailândia, uma Eei que 
determinará que os recursos 
do ICMS sejam devidamente 
repassados para uma conta 
específica para o pagamento 
dos funcionários, sem que haja 
interferência de pessoas 
estranhas, isto é. esta "verba" 
cairá na cõnta de cada 
funcionário. Esta "idéia", 
segundo o Dr. Anfonio foi dada 
pelo próprio Caslão Vieira. 

Diferentes 
Os professores da Classe 

Especial do CAIC estão 
promovendo a "Semana dos 
Excepcionais" c om uma vasta 
programação. Anteontem eles 
estiveram no Rolary Clube 
com o coral "Mãos e 
Movimentos" formado por 
surdos-mudos. Na sexta-feira 
eles estarão no Banho doTito 
com pais e alunos para uma 
manhã de lazer. Dentro desta 
programação eles esperam 
sensibilizar a população para 
que não haja mais 
discriminação para os 
deficientes e alertam: eles são 
apenas diferentes. 

Apelo 
Na realidade, falta mais 

apoio não só da população, 
como principalmente do 
Póder Publico no que 
concerne ao aumento do 
quadro de professores para 
os deficientes. Ultimamente 
as classes estão com número- 
acima do permitido, que 
seriam apenas seis para cada 

professor. Para se ter uma 
idéia, tem sala de aula com 
mais de quinze alunos. São 
apenas cinco professoras. 
Agora cim a licença a 
maternidade de uma delas, 
os alunos passarão a ser 
atendidos em apenas uma 
sala, mais de vinte e cinco 
com uma só professora. Na 
pauta das reivindicações, 
os professores pedem 
ainda um local para que 
possa instalar uma oficina 
que irá ajudar e muito os 
deficientes. 

Viagem 
A novela "A Viagem" 

está de volta em Açailândia 
parafraseando o "Casseta e 
Planeta" o prefeito está 
igual o presidente; 
"viajando Henrique 
Cardoso". Na semana que 
passou ele esteve (mire São 
Euis e Brasília, segundo 
informações de gente do 
"peito". Chegou na 
segunda-feira ã tarde, não 
deu o ar de sua graça, na 
terça-feira se reuniu com 
alguns secretários e na 
quarta-feira, hoje, segundo 
o próprio secretário de 
Fazenda, viajará 
novamente para São Euis 
para novo encontro com a 
governadora e o secretário 
de listado Gastão Vieira. E 
pura verdade, meu 
Deusinho sabe disso. 

Relatório 
Já está comigo o 

Relatório da Fiscalização 
realizada pela comissão de 
Conselho Municipal de 
Saúde de Açailândia nos 
meses de janeiro, fevereiro 
e março. Esta comissão 
apontou uma série de 
irregularidades que foram 
entregues ao Ministério da 
Saúde que se fez 
representar por vários 
técnicos que fizeram uma 
verdadeira "varrida" nas 
contas da Secretaria de 
Saúde. 

Correiçào 
Mostrando que 

pretende estar sempre 
coeso com a população o 
Juiz de Direito de 
Açailândia. Dr. José 
Edilson Caridade, fez 
publicar um Edital de 
Correição, onde pede que 
o povo escreva e dê sua 
opinião de como estão 
funcionando os órgãos 
ligados à segurança 
pública, como também o 
próprio Fórum. A medida 
soou bem aos ouvidos da 
comunidade que passagem 
já estava altíssimo. 

Cartas ou matérias 
para esta coluna basta 
enviá-las para Rua SÃo 
Paulo, 106 ou ligue para 
978 1 592 - Açailândia - 
MA. 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA 25- ESTRÉIA 

A PARTIR DAS I3H55 

/ • 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

i 

Aceitamos cheque - FONEj 721-1438 

Proqram. j Rádio Povo 

■ .■ A ■ A A > m * m a ^ m*. r mm ^ m ^ m m m m 
das lOHOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

AWiESEMT AC AO: F RAM CISCO DO VALE 
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Imprensa em debate, eis a questão! 

3 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Hoje tem mesa-redonda 
sobre jornalismo na 

^ Academia Imperairizense de 
i l^-tras. Vai ser, com certeza, 

uma oportunidade de 
reencontrar velhos e diletos 
companheiros da labuta 
diária no mundo da notícia. 
Cada vez mais espinhoso, é 
verdade, porém copi ética, 
responsabilidade e 
determinação estamos 
vencendo barreiras. Ou 
melhor, indo além fronteiras. 
Conqipstando cada vez mais 

espaços, até então 
considerados quase que utopia 
por ficarmos distantes de tudo 
e de todos. A cidade cresceu e 
apareceu. Igualmente, o seu 
jornalismo, que hoje conta com 
bons nomes autando até em 
importantes centros do País. 

Que bom saber que o 
coordenador dos trabalhos será 
o confrade Edmilson Sanches, 
atual secretário do 
Desenvolvimento Integrado do 
Município. Sempre fiz questão 
de ressaltar o apreço e o 
carinho que tenho para com 
Sanches, fruto de uma amizade 

que nasceu ainda na minha 
adolescência, assim que ele 
veio morar aqui em Imperatriz. 
É que, na época, eu residia nas 
proximidades do 
estacionamento do Banco do 
Nordeste. 

Endosso o pensamento da 
AIL quando a entidade diz que 
este nosso mundo, que por 
definição é grande, às vezes se 
faz mundículo..., por 
vicissitudes sabidas mas nem 
sempre expressas. Mas 
felizmente é sempre 
potencialmente um campo de 
virtudes, de forças, de 

criatividade. De criação e de 
recriação... Mas, com realismo, 
também um permanente 
enfrentamento de problemas. 
O caminho a ser seguido por 
todos nós, pessoas 
comprometidas com o 
crescimento e desenvolvimento 
(no termo mais abrangente) de 
Imperatriz, deve ser este. A 
idéia de conversar deve ser 
abraçada e permanecida. O 
aprofundamento que se faça 
possível mesmo que em 
primeiras abordagens, sobre 
essas virtudes potenciais e os 
problemas sempre emergentes 

em nossas lides da 
comunicação, especialmente na 
imprensa e no jornalismo de 
Imperatriz. 

Aqui, aproveito para 
parabenizar todos integrandes 
da Acpdemia de Letras pela 
tomada de decisão. 

Sem dúvida, o expositor-, 
coordenador saberá conduzir 
os trabalhos com altivez e, 
sobretudo, isenção. Tudo na 
mais lisura. O dito pretò no 
branco. Vai fazer evidenciar-se 
o espírito do verdadeiro 
jornalista. 

Sou do ponto de vista, por 

isso que endosso o projeto a 
Imprensa em tela, que a 
comunicação deveria ser 
sempre alvo de discussão. 
Reuniões aqui e acolá 
sempre nos auxilirào no 
cumprimento de nossa 
missão. 

Hoje, à noite, vai ser 
também momento de trocar 
idéias e jogar, depois do 
debate, muita conversa fora. 
Afinal de contas, isso faz bem 
para o corpo e para mente. E 
jornalista, claro, precisa ter 
mente sóbria para trabalhar 
de bem com a vida. 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries H 

Gêmeos Leão 

A pequena concentração 
j^fÜe planetas no signo de Vir- 

gem indica uma semana de 
muita agitação. 

NTQ da Sorte: 23 

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

Ny da Sorte: 27 

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

Ny da Sorte: 44 

Libra 

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

Nõ da Sorte: 10 

Sagitário 

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

N9 da Sorte: 54 

Touro Câncer 
iH) 

Virgem 
rri 

Escorpião Capricórnio 

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

N9 da Sorte: 10 

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

N9 da Sorte: 59 

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

N9 da Sorte: 60 

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

N9 da Sorte: 33 

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

N9 da Sorte: 40 

Aquário 
xvw 

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

N9 da Sorte: 23 

P O Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tüdo 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 10 

TV 

Mirante 

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

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -13 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2" Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

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

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

em Expressão 

Soraya Luiza 

II Louca Promoção 

'Pronto! começou tudo de novo! JL ÜVÍinas 'Brasd[onça 

nesta serçta-feira e vai até sábado, a sua II Louca 

Promoção. 'É reaímente uma loucura tentadora, que não 

da pra resistir. Você compra as melhoresgriffes do país e 

feva outra. Isso mesmo! Oífia as peças, masculina e 

feminina estão demais. 'Éso conferir. 

Erramos 

LI grande festa peão boiadeira programada para o mbes de 

outubro, é nos dias 11,12 e 13. P não nos dias 1,2, e 3, 

como pubbicamos aqui na edição de ontem. O evento será 

no Parque líebson Oliveira e com certeza deverá ser o 

maior evento desta temporada regada a muitas aventuras e 

forró. 

Chá das Amigas 

jj Igreja Batista íMissionãria, está convidando a todos que 

queiram participar de uma tarde/noite de Chia das Amigas, 

no próximo dia 30 do corrente. Os convites estão a venda 

na Aíinas 'Brasil. O bocal será 2001 'Disco Slwzv que será o 

grande palco de louvores e encontro de gente bonita. 

'Então, taíuma ótima opção para as socialite açailandense. 

ü , «PMlii 
1 áVm 0 bonitão 

■ ■ 

Wanderson 

1 Vasconcelos 

k dando um 

PI colorido 

1 \ especial a 

& coluna, ao 

■ 1 lado das belas 

m í Paula 

f (juil ineia e a 

9 ■HiB.M i morenaca > 

Feira 

O Seèrae de Sfyaiíândia esta anunciando para o próximo dia 23 e 

24, a 2Feira de 'Produtos 'Jiegionais, que terá como íocaía 'Praça do 

Pioneiro. O evento pretende reunir um número expressivo de 

expositores de toda região, com produtos variados como artesanatos, 

doces e etc. Vaie conferir. « 

Repercussão 

'Repercutiu de forma aítamente positiva em toda a sociedade 

açailandense, a entrevista concedida ao programa Ronda da Cidade, 

pelo pastor da Igreja 'Evangélica Assemèéias de Deus, Francisco 

Pueno Júnior, a pauta da entrevista, foi o repudio dos Soldados de 

Fé, em relação as declarações da Espirita Luci Camacho, o qual a 

mesma afirmou que evangélicos e pastores estavão lhe visitando nas 

caladas da noite. 

Curtas Sl Boas 

Pastores evangélicos estarão reunidos no próximo dia 27 em torno do Congresso de pastores. 

'Uma das pautas do encontro será o repudio à declarações da sf Luci Camacho que tem 

devçado a comunidade evangélica e não evangélicas indignados. 

üde contaram, que o conceituado odontólogo, Antonio /Araújo esteve circulando, feliz da 

vida ao lado da monumental/Renata /Banhara no último final de semana, nos pontos mais 

elegantes da cidade quem não se lembra, /Renata é a Adelaide (boasuda) da Praça é nossa - 

S/BP. 

De parabéns o apresentador Osvaldo P ilho, que tem sabido mostrar as realidades dos fatos 

na Cidade do Perro. Ontem por exemplo a matéria gravada com o pastor Prancisco Júnior 

mereceu nota 10. 

Os melhores do futebol açailandense serão homenageados amanhã a partir das 21 horas na 

quadra da Sunil. A irganização está por conta da apresentadora do Difusora /Esporte, 
Leidinalva Silva. 

A Igreja Assembéia de Deus, da rua Duque de Capçias, tem para hoje, a partir das 15:00 

horas culto de libertação. 
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Miranda, 

Você é o amor mais bonito que Deus fez para mim. 

O que sinto por você não precisa de propaganda, mas merce um 

anúncio bem carinhoso... 

Feliz Aniversário. 

Trindade de Fátima 

-■m 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba L'::"' 

Todas as informações 

Sra. Tereza Brandão 

Cursos: 

Medlclna/Odontologia/Farmácla & Bíoqulmlca/Direíto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

/írtíMnâánco- 

y\]cv u 1+1 ma cjui^+a |eira |o} comemorado em grai^cle 

es+ilo o aniversário do agropeeuaris+a O^^^dir. 

comemoração |icou por con+a de tvma |es+a surpresa 

ojerecida pela esposa y\]eylame (Z-i\n\\c\ e |amiliares 

rvo res+auran+e da casa uo+urua mais badalada da 

(Si+y Papyon. (People). 

d vcéfa 

por jalar ein çjivrandir e yN)eylame/ o casal |oi 

\'isi+ado pela ceejorvKa e os |ulivros papais ja andam 

mui+o ansiosos com os prepara+ivos para a ckegada 

do l\erdeiro olv Herdeira. 

tyaccmcãa 

y\)o ull imo sábado'/ 1 ó, |oi aber+a a ã-ampanHa de 

yVlivl+ix^í veirvaçáo em Cmpe ra+rie. A L-anxpanHa |oi 

aber+a/ no Crve+ro de Saúde yVlova Nmpera+rie/ ás 

8H30/ pelo secre+árip de Saúde do yVlunicípio/ Carlos 

C \omes A»'ao rim ejue represen+ou o prejei+o CJIdon 

yV\aiV|ues e x^acinou as prinAeiras crianças con+ra a 

poliomieli+e (Pai^evlisia injan+iI). moyifnen+Q era 

in+enso em Iodos os pos+os. A Secre+aria de Saúde 

con+inua x^acinando noriiAalmen+e e quem não pode 

lex^ar seus jillxes no dia ióy poderá procurar qualquer 

um dos pos+os de saúde, do município. 
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Rejane e d Iene./ as belas evanqélicas que senApre 

pres+iqianA os acon+ecimen+os sociais da ci+y.. 

yV\ais uma vez convocamos aos lieis para ajudar na 

CampanHa do piso da Ca+edral de Lá+i rna. e voce 

que não deu ainda sua parcela de con+ribuição procure 

o Padre Pelin+o e par+icipe; es+amos con+ando com 

voce ainda es+a semana. 

O dire+or do Sis+ema Di|usora de Jmpera+riz/ 

Lúcia no Lobão/ aniversaria Hoje e es+á bas+an+e 

o+imis+a com o grande inves+imen+o jún+o a sua 

empresa/ reserva para mais alguns dias surpresas 

para seis lelespec+adores. Con|Íra a pár+ir de i3 de 

oiv+Lvbro. Parabéns Luciano! 
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A boni+a Regina Bales+eros com o colunis+a j)on<as 

Ribeiro e a dinâmica Prancisca Teles. Trio 

simpá+ico que |izeram pose para |1asH da colunis+a. 

Tfam ^Dàiecaa 

A^s y\ivAÍgas do Be m Querer reuniram-se no |inal de 

semana para dar posse a nova dire+oria da en+idade 

que +eve como presiden+e Cianice Sabag. A, [es+a de 

comemoração |oi na residência da sócia yV\ a d a I e na 

San+ana/ e con+ou com a presença de +odas as 

aiiAigas. 

V. ."WÇTT . 

/ "V:- 

ió 
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Pr. Pedro Tvo e CuridinHa/ casal simpá+ico que 

sempre es+á de bem com a vida. 

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 I OKD 97. -*1-11-™ 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

' PIANOS DE F1N;\NCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD/ PENSE CAPRI 
 g Fono-722 2122 Fa\: (098) 7?2-2666 
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Francisco do Valie 

Conceição Formiga 
A ex- vereadora 

Conceição Formiga 
continua forte no PSDB - 
partido do presidente da 
república Fernando 
Henrique Cardoso e do 
deputado federal Sebastião 
Madeira. Nem mesmo a 
derrota nas últimas 
eleições fez com 
Conceição Formiga 
viiihesse a se desanimar. 

Mais forte do que 
nunca, a simpática 
representante das 
mulheres esteve nos 
visitando e garantiu que se 
depender dela seu nome 
será lançado nas próximas 
eleições. Caso Conceição 
Formiga venha a eleger 
será uma vidada na politica 
local que nunca teve uma 
mulher representando a 
região na Assembléia 
Legislativa do Estado. É 
um bom nome. 

Agora vai 
Agora esta tudo certo 

para a estréia do programa 
Cidade Agora pela Rádio 
Capital. O diretor 
presidente do Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
Conor Farias, ainda 
aborrecido com o 
imprevisto ocorrido no 
início da senjana por 
ocasião do furto dos cabos 
da Telma. Garanliu, o 
programa vai ao na 
segunda-feira "Se Deus 
quizer" disse. 

Trabalhando 
O prefeito Ildon 

Marques continua 
acompanhando os 
trabalhos que a Sinfra 
executa na cidade. Terça- 
feira, ele foi visto no setor 
rodoviário e na rua 
Alagoas, onde prossegue a 
operação Tapa-buracos. 
Acompanhando o prefeito, 

estavam o secretário da 
Infraestrutura, Jairo de 
Oliveira, o assessor-chefe da 
Segov, Raimundo Polegada, e 
o diretor do DMER da Sinfra, 
Ribamar Silva, e de outros 
assessores. 

Ambiente 
O Sebrae realiza, dia 2(i, 

um seminário sobre Gestão 
Ambiental, a ser proferido 
pelo biólogo Juan A. 
Rodrigues. O evento tem a 
parceria da Prefeitura de 
Imperatriz e dele podem 
participar empresários, 
profissionais liberais, 
universitários e o público em 
geral, todos convidados. O 
tema do seminário será 
Sistema de Gestão Ambiental. 
Acontecerá no auditório do 
Senac, na rua Rui Barbosa 
(Centro). 

Permanente 
A Fundação Cultural 

prepara, com apoio da 
Associação Artística de 
Imperatriz, a l3 Oficina 
Permanente de Danças 
Folclóricas. A proposta é 
realizar cursos permanentes, 
um após outro, onde as aulas 
teórico-prátuicas serão 
ministradas acerca das danças 
folclóricas existentes no 
Maranhão. A primeira, de 
setembro a outubro, será o 
Cacuriá, que teve origem nas 
pequenas comunidades do 
interior do Estado. 

Acadêmicos 
A Universidade Estadual 

do Maranhão (Uema), 
campus de Imperatriz 
prepara-se para iniciar as 
atividades deste segundo 
semestre letivo (1997.2). 
Segundo cronograma 
apresentado pelo Centro de 
Estudos Superiores de 
Imperatriz (Cesi), as aulas 
deverão iniciar na próxima 
terça-feira (26). Enquanto 
isso, os alunos do período 

especial (Procad - Programa 
de Capacitação de Docentes) 
estão encerrando mais uma 
etapa de atividades 
acadêmicas. 

Igreja 
A igreja matriz da Paróquia 

Santa Rita de Cássia está 
passando por uma ampla 
reforma em seu interior. A 
igreja está ganhando novo 
piso e pintura, além de ter 
mudado o formato do altar. 
Para ajudar no custeio da 
obra, a paróquia está 
promovendo um grande 
sorteio a ser realizado no dia 
20 deste mês, durante uma 
missa de ação de graças pela 
reforma. 

São mais de 50 prêmios 
que serão sorteados. Os 
interessados podem comprar 
as cartelas na secretaria da 
Paróquia ou com os membros 
das comunidades do "grande 
Santa Rita". 

Festival 
Estão abertas as inscrições 

para XI Festival de Poesia, 
Conto e Crônica. O evento 
está sob a organização da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI). 

As inscrições continuam 
abertas até o dia 31 de 
outubro. Cada participante 
pode concorrer com cinco 
trabalhos em cada categoria, 
os trabalhos devem ser 
enviados para XI Festival de 
Poesia, Conto e Crônica - 
Caixa Postal 348 - Cep 65903- 
1000, Imperatriz - Maranhão. 
Para a inscrição é necessário 
cinco cópias das obras dentro 
de um envelope. Os escritores 
poderão mandar os trabalhos 
em disquetes. 

Além de 10 exemplares do 
livro do XI Festival, 
certificado de participação, os 
escritorese concorrem ao 
tradicional Troféu 
Macunaíma. 

Deti na Imprensa 
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Quem pensou que Justino Filho tinha abandonado a cidade 
está redondamente enganado, ou seja, caiu do cavalo. Justino 
continua "Fuçando", e na manhã desta última segunda-feira 
recebeu sinal verde para um encontro com o ministro dos 
esportes Edson Arantes do Nascimento "O Pelé". Justino 
também está tentando tranferir o Tocantins Esporte Clube da 
(bagunçada Federação Maranhense de Futebol) para o exemplo 
do futebol do Nordeste - FPF- Federação Parense de Futebol 
que tem a frente o experiente Euclides Freitas Filho. 
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O secretário de Infní-Estrurn, Jairo dc Oliveira é leitor do Jornal Capital, Seu Líder Diário 

Ondas Curtas 

E tome Linhares... 

O homem voltou com a corda toda. 

® Com esta lição do Melo... 

® Ele ficou mais esperto. 

® Quem ganha com isso é a população 

® Não adianta mais econder. 

® Segura que o filho é teu. 

® Eu estou tô fora. 

® Ainda bem que apareceu a morena do Tcham. 

® índia lindinha... 

® E uma luz...E uma benção! 

® Com diz o companheiro Zé Filho 

® Thompson Mota... 

® E verdade. 

® Neste final de semana estarei em Paragominas... 

® Cristiam e Ralf também! 

® Que maravilha. 
'-m 

® Otair Moreira... M 

® Vereador povão... 

® Estará no programa do Badinho 

® E agora Badinho? 

® Bom dia.... 

211 
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Os Ft*n tttis tvèMmin ht 
Gosto - O Pensado 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

0 l-Enfermeiro do 
trabalho 

01- Eletricista em 
máquinas pesadas e 
veículos 

100- Vendedores 
externos 

01- Representante 
01 - Cozinheira 
OI- Encarregado de 

armação 
01- Mecânico em moto: 
02- Garçonetes 
01 -Zelador 
01- Operador de 

computador 

lABORATORIO CLESIO FOMSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

RoTARy reaLíza campaimIia 

dE PREVENÇÃO AO GLAIJCOIVIA 

O Rotary Clubr de Imperatriz (centro v entroncamento), 
realiza no próximo sábado. 2:>, o primeiro ato de uma campanha 
de 1 trevenção ao Glaucoma (cegueira) que a instituição idealizou 
com vistas a beneficiar pessoas carentes da cidade. No sábado, 
serão distribuídas d()() guia§ de autorização para no dia 30. os 
beneficiados receberem atendimento numa dessas três clínicas: 
Oftamoclínica (l)r. Ix-vi Forres); Clínica São Lucas (Dr. Mário 
Cortez); e a Clínica do Dr. Afrânio. 

A prevenção contra o Glaucoma consiste na retirada da 
pressão ocular, st^uida do tratamento específico, se for o caso. 

O presidente do Kotary, Dr. Levi Forres Madeira, é um dos 
grandes entusiasta ela campanha, que chega em boa hora para 
alegria de muitas pessoas que estão precisando deste tipo de 
atendimento médico mas estão impossibilitadas devido a 
questões Financeiras. 

Vale o re gistro t o nosso total apoio. 

Carímpeíros 

Mercadxy- 

FLnancelro- 

PoupANÇA 

Hoje  1.23° o 

Amenhà  1.23% 

Fonte; BC Gazeta Mercantil (723-1759). 

Ufír (FecIeraI) 

RS  

Agosto 97 

\gosto 97 

A gostei 9 7 

Unfi (MunícípaI) 

UfR { EsTAduAl) 

UPC (FeòeraI) 

DÓ LAR 

RS 0.9 r08 

RS09.11 

RS 20.21 

RS 1 3,99 

* Paralelo  ... RS 1.14 

* Turismo RS 1.10 

* Comercial RS 1,09 

Cotações de 20.08,97 
Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 20 08.97 

RS  ,..      ■ 1F50 

SaIárío M ínímo 

Agosto/97  RS. 120.00 
SaIárío FamíIía 

Julho 97 «. RS 8,25 

* Oferecimento: l l\ RARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2.12; bobinas para calculadora 

(57.\ó0); RS 0,29. Rua Simplício Moreira. 1478, 

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

Sergipe e' Bahia (ao laeio ela Cemiape) ne) horárie) elas 8h às 18h. 

Campanha dA APAE 

Come'ça heije em Iode) e» País, a Semana Naciemal da Criança 
Excei)cie»jial. 

Lm Imperatriz, a APAL (Associaçáe) ele1 Pais e Amigos elos 
Lxce-pcionais). estará desenvedvenele) extensa programação, 
mostranelo para a se>cieelaele e) grande; trabalhe» realizaele» em 
bemf ieio elas crianças excepcionais ela mgiãe». 

Vale o re-gistre» v e» seu ceíniparecimento. 

Maçon 

Embora tardiamente, registre» a passagem eintem, ele» Dia de» 
Marçom, data em que' e)s membreis das lojas maçemicas locais se 
reuniram paraceimenmrara imj)e)rtante efeméride. 

Vale e» registro com eis cumprimentos ela Otorrinocenter (leia- 
se Dr. Carieis Taeleu), ali na Luis Domingues- 721 - 8921 e 722- 
2930. 

A CoeepeTativa elos Garimpeirees ele Se-rra Pedaela eleu início 
ejntem a mais um trabalho ele- renovação ele- carteiras ele seús 
associaele)S. O prazo ele renovaçáe» ele» eleicumemle» ele- ielemtielaeie 
ele»sgarimpeireís é eleMí» elias. O seície» ele-ve-rã pagar R$ 4,00 pela 
carteira mais uma tíixa ele' R$ 3,00 ele praxe. 

O ate-nelimemte» e na av. Dorgival Pinhe-iro, entre as ruas 

Humor 

Sabe por que o masoquista não bebe? 
Porque o álcool é anestésico. 

(Playboy/ Out/92) 

An i versar! ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € nOIT€ 

V 

l:: 

1 

DfPLO RETORXO AO BATEXTE ■ O Juiz de Direito 
Fernando Mendonça, reassumiu ontem, 20, o cargo de 
diretor do Fórum Henrique de La Rocque, após cumprir 
merecidas férias, em São Luis. Na área de segurança 
pública, o Ten. Cel. Emyr Rodrigues Linhares, que 
também cumpria férias, já está à frente do Comando do 
3" BPM. assumindo na prática, o que fora traçado 
anteriormente e que estava sendo cumprido com sucesso 
pelo comandante interino, o Major Melo. Ambos sócios 
especiais do Marwel, com retorno ao batente 
reabastecimento de novas energias, tanto o Dr. Fernando 
Mendonça conto o Ten. Cel. Emyr Rodrigues Linares, 
recebem as boas vindas da primeira escolinha de futebol 
de Imperatriz. Na foto de arquivo, as duas autoridades 
são vistas no interior do ônibus do 509 BIS, durante 
cerimônia em que o Comandante, Ten. Cel. Diógenes 
Dantas Filho, fez questão de mostrar as instalações do 
Batalhão e seus convidados (Foto: Moreira Silva). 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740. Centro, fone; (098) 723.2323, fax: (098) 723.1109 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna. 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Mirgas. 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 
Rodox ia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone; (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone; (098) 721,4021. 

SEX SHOP 

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

AGÊNCIAS - TURISMO 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.307: 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (09.8) 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 A MÃO 
Av. Getúlio Vargas. 1863. esquina c/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS ' 

DON V1TO 
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, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone; (098) 721,3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAMA 
Rua Piam. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

DANCETER1AS 
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, ele. fone; (098) 721.5291 

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

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

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

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

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

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

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

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Garantia a comprador de imóvel 

Preocupado com as notícias sobre possível colapso da Encol, Edison Lobão anuncia projeto para criação 

de seguro destinado a proteger quem adquire imóveis a serem construídos 

O Senador Edison 
Lobão (PFL-MA) anunciou 
que apresentará 
brevemente projeto para 
criar seguro que garanta os 
investimentos populares 
feitos para aquisição de 
habitações a serem 
construídas. Ele está 
preocupado com as notícias 
que prevêem o colapso 
total da Encol, fato que, a 
seu ver, ocasionaria a perda 
da poupança de milhares de 
brasileiros que confiaram 
na empresa para a compra 
da casa própria. 

Na verdade, chego a 
colocar dúvida o noticiário 
da imprensa em torno do 
assunto- afirmou L>bão. ao 
lembrar que a construtora 

"há algum tempo está sob a 
responsabilidade gerencial do 
poder público federal. 
Conforme explicou, à frente 
da Encol está um qualificado 
especialista indicado pelo 
Banco do Brasil, que 
juntamente com a Caixa 
Econômica Federal e o 
Banco do Estado de São 
Paulo, lidera um pool de 
bancos encarregados de 
efetivar um acordo que 
garanta recursos da 
Habitação para retomada de 
cerca de 700 obras 
paralisadas. 

Na opinião do senador, 
parece claro que, a partir de 
um determinado momento, o 
problema da construtora foi 
assumido de fato e de direito 

pelo governo federal. "E o fez, 
aliás, com muita oportunidade 
e alto espírito público, pois o 
poder central não poderia se 
omitir frente a uma situação 
empresarial grave, que abarca 
os interesses de 42 mil 
mutuários e de 12 mil 
funcionários da Encol, num 
universo familiar de 
aproximadamente um quarto 
de milhão de brasileiros", 
salientou. 

o noticiário da 
Edison Lobão 

a nova crise da 
construtora na intenção 
demonstrada pelo Banespa 
de retirar-se do pool de 
bancos. Ele assinalou que o 
"credor de K$ 87 milhões da 
Encol, o Banco do Estado de 

Citando 
imprensa, 
identificou 

São Paulo, entraria com R$ 
300 milhões para uma caixa 
comum, que, realizando o 
capital de R$ 1,2 bilhão, 
sustentaria o acabamento das 
obras paralisadas da 
empresa". 

O senador disse confiar 
nas providências que tomará 
o Ministério da Fazenda para 
resolver a questão. Conforme 
ressaltou, a falência da Encol 
"teria efeitos dramáticos" no 
mercado imobiliário e 
comprometeria "por 
gerações as perspectivas 
brasileiras de poupança 
interna, com sérias seqüelas 
para os fundos de pensão, a 
nossa maior esperança no 
campo da poupança e da 
previdência privada. 

■ 

■ 

* 

ií 

I 
Edison Ij)hno, senador pelo Maranhão 

Bastos é contrário a desmilitarização da polícia 

Para o Coronel Manoel Bastos, com a desmilitarização o Governo Federal quer deixar toda a 

responsabilidade da Segurança Pública para os Estados. 

O Comandante geral da 
Polícia Militar no Maranhão, 
Coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos manifestou 
esta semana em São Luiz, sua 
preocupação com a proposta 
do Governo Federal de 
desmilitarizar os órgãos de 
segurança Pública do Estado, 
anunciada durante a reunião 
do Conselho Nacional de 
Comandantes Gerais de 
Policiais Militares e dos 
Corpos de Bombeiros 
Militares realizado semana 
passada em Foz do Iguaçu. 

Segundo Bastos, a 
proposta de reformulação do 
Sistema de Segurança Publica, 
deixa transparecer a vontade 

do Governo Federal em 
transferir todas as 
responsabilidades para os 
Estados. 

Para evitar que isso de fato 
aconteça, os Comandantes 
buscarão apoio junto aos 
governadores, não só para evitar 
a extinção das Polícias Militares, 
como para apoiar a 
modernização das contrações. 

Manoel Bastos diz entender 
a necessidade de mudança, mas 
afiima que a desmilitarização não 
ê a solução, "Se isso vier 
acontecer, ficará a idéia de que o 
Sistema de Segurança Pública 
tem problemas por causa da 
presença de militares, o que não 
é verdade" disse o Coronel 

Bastos. No entender do 
Comandante, as causas são 
outras e tem que ser analizadas 
para se chegar a um outro 
modelo de polícia sem i>erder as 
carasteristicas militares. 

O movimento grevista das 
Polícias Militares ocorrido em 
vários estados brasileiro, 
reforça o ponto de vista do 
Coronel Bastos; caso a polícia 
seja desmilitarizado, o 
contigente de 400 mil homens 
poderá sindicalizar-se e numha 
situação de greve nacional ou 
estadual, os comandantes e os 
próprios governadores 
perderão força para os 
presidentes dos sindicatos. 

A proposta de Emenda 

Constitucional 338-A aprovada 
pela Comissão Especial da 
câmara dos deputados, também 
foi amplamente discutida 
durante o encontro tios 
Comandantes gerais de Polícia 
Militar, eles são a favor da 
Emenda que apresenta 
modificações fundamentais na 
Constituição Federal, mas não 
altera o regime jurídico tias 
Polícias Militares. 

Os comandantes discutiram 
e apresentaram também um 
anti-projeto de lei que disciplina 
a organização e funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela 
Segurança Pública, "Desta 
forma, fica suprido umalacuna 
existente atualmente por não 

ter sitio cumprido o Parágrafo 
7" tio Artigo 144 tia Cosntituição 
Federal" explicou o Coronel 
Bastos. 

Ao avaliar o movimento 
grevista das Polícias Militar em 
vários Estados, Bastos 
considera que se desde o 
primeiro momento, os 
governos estivessem mantido a 
determinação de não negociar 

"o país teria sido poupado de 
assistir cenas lamentáveis 
praticadas por polícia que tem o 
dever tle garantir a segurança 
tia sociedade". 

Manoel de Jesus Moreira 
Bastos apontou quatro erros 
que foram cometidos quando 
os policiais iniciaram as 

a 

reivindicaçõs por melhores 
salários: "O primeiro deles fori 
falta tle uma política salarial p 
os policiais militares ness 
Estados: o segundo, o aumento 
diferenciado de vencimentos 
privilegiados; o terceiro, 
permitir o desrespeito ao 
princípio Constitucional que 
proíbe militar tle sindicalizar e 
fazer greve, pêlo menos, é o 
que consta no Artigo 42, 
Parágrafo 3° tia Constituição 
Federal; o Quarto e último, 
realizar a negociação com os 
presidentes tle associações de 
Cabos e Soldados, contribuindo 
para a quebra da estfutura 
hierárquica existente dentro da 
t oq loração. 

■ Operação Tapa-Buracos ■ DANÇAS FOLCLÓRICAS 

Prefeitura recupera FGI realiza Oficina Permanente^ 

Setor Rodoviário 

No final da tarde tle st a 
terça-feira (19), o prefeito 
Ildon Marques vistoriou o 
andamento das obras tia 
Operação Tapa-Buracos. O 
prefeito foi acompanhado 
pelo secretário tia 
Infraestrutura (Sinfra) Jairo 
tle Oliveira. Desta vez, são as 
ruas tio Setor Rodoviário que 
estão passando pelo trabalho 
tle recuperação. A Prefeitura, 
também está fazendo os 
serviços tle limpeza, pintura 
e recuperação tle meios-fios 
no local. As obras estão 
sendo executadas através tio 
Departamento Municipal tle 
Estradas e Rodagens 
(DMER),da Sinfra. 

As obras iniciaram na 
última sexta-feira (13) e estão 

r acontecendo rio ritmo 
previsto pela Sinfra. A 

operação inclui duas frentes de 
trabalhos: tapa-buracos e 
terraplenagem, que visa 
melhorar o nível tias vias 
públicas. Cerca tle 27 
funcionários tia Sinfra estão 
trabalhando no serviço tle tapa- 
buracos e dez homens fazem o 
trabalho de terraplenagem. 

A rua Tamandaré, também, 
está sendo recuperada no 
quarteirão entre as ruas 
Alagoas e Pernambuco. Neste 
trecho tia rua Tamandaré, o 
antigo asfalto foi retirado para 
que seja, totalmente, 
recuperado. Segundo informou 
Ribamar Silva, diretor do 
DMER, espera-se que as obras 
no quarteirão estejam 
concluídas até o final desta 
semana. 

Ribamar Silva disse, ainda, 
que muitas ruas estão passando 

por vários reparos, porque em 
certos trechos, é preciso fazer 
um nivelamento para que a 
camada asfáltica seja resistente 
às intempéries. 

Jairo tle Oliveira falou que 
estão sendo priorizadas, nesta 
operação, as ruas que fazem a 
ligação entre os bairros e o 
centro da cidade. O secretário 
tlisse, ainda que, tis trabalhos 
tleverão continuar nesse ritmo 
até o final tio ano. "O Setor 
Rodoviário era um setor que 
estava bastante comprometido 
e, agora, recebe esta operação 
com critério", ponderou Jairo. A 
qualidade do trabalho foi outro 
ponto abordado pelo secretário. 
"O trabalho está sendo bem 
feito para que não seja preciso 
repelir muitas vezes o mesmo 
serviço. Está sendo feito com 
muita qualidade", finalizou. 

Com inscrições gratuitas, 
possibilitando a participação 
de toda a comunidade, será 
realizada de Io de setembro a 
Io de outubro deste ano a Ia 

Oficina Bermanente de Danças 
Folclóricas. O evento é 
realizado pela Fundação 
Cultural de Imperatriz (FCI), 
instituição vinculada a 
Prefeitura Municipal. 

A proposta da Oficina é 
promover cursos 
permanentes, um após outro, 
onde as aulas teórico-práticas 
serão ministradas acerca das 
danças folclóricas existentes 
no Maranhão, e pouco 
conhecidas em nossa cidade, 
a exemplo do bui nba- meu-b< )i, 
cacuriá, lindo, mangaba e do 
tambor de criola. 

O resultado prático de cada 
dança será mostrado para a 
comunidade imperatrizense, 
gratuitamente, mediante 
apresentações. As aulas serão 
ministradas as segundas, 

quartas e sextas-feiras, das 19h 
às 2()h. sendo que os 
professores responsáveis terão 
remuneração pela Fundação. 

A i )rimeira dança a se efetivar 
em ato será o "Cacuriá", pelo 
professor Luís Fernando 
Oliveira, no Teatro Ferreira 
Gullar. As inscrições estão 
abertas até o dia 1" de setembro, 
mediante preenchimento de 
ficha específica, na FCI, situada 
na rua Luís Domingues n" 630 
(Centro), em horário comercial. 

O Cacuriá 
Como forma de expressão 

popular, o Cacuriá teve sua 
origem nas pequenas 
comunidades do interior do 
Estado. 

A dança é um convite à 
alegria e descontração, 
embalada ao loque de "caixas", 
versos, cantorias e muita 
sensualidade em seus 
movimentos, tornando as 
noites festivas do Maranhão nas 
mais ricas em patrimônio 

artístico e cultural do País. 
O Cacuriá-é uma dança de 

roda, cujos pares alternam seus 
movimentos, imitando animais 
e situações do dia-a-dia. Origina- 
se da festa do Divino quando 
após a derrubada do mastro as 
caixeiras se reúnem para folgar, 
fazer um "lava-pratos". Com as 
caixas elas acompanham a 
brincadeira variando ritmos, 
entre os quais o Carimbó, Baião, 
Valsa, Caroço e o Divino, e 
improvisando versos, que são 
respondidos pelos brincantes. 

Segundo os coordenadores 
da Oficina, no Cacuriá, 
dançarinos se locomovem por 
um "rebolado" gerado pelo 
movimento alternado dos pés, 
deslizando como quem amassa 
o chão, que sobe e desce como 
uma onda envolvendo lodo o 
corpo. Os olhares se cruzam. 
As pessoas conversam por 
gestos e rebolados num molejo 
jocoso, sensual, impossível não 
se envolver. 

mtm QU muMíi, 
: itwr 4 «jbs-w. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Expresso, Açailândia, além de transporlar passageiros, olérea 

ao Cliente 
lambem o iranporte de carga e encomendas no Maranhão e ouln 
Estados do Pais. 

Expresso Açailândia, tranportando cargas .• oncumendas coi 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 

. liisiii saí? 
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Restaurante BIC 

COM CARDÁPIO mmo, 

Picam e ewnc neoico 

GRATUITO 
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Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Sexta: Seresta 

Domingo: Domingueira Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

'.C . 
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Biç ijuedõ) à hm mé! 

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 

m 
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Conor Farias Frederico Luiz REGIÃO 

«smíMía 
W/s. míWMsmmiim ♦ 

Cidade Agora das 08h00 às UhOO - Conor Farias e 

Programa Thompson Mota das UhOO às 12h00 - Thompson 

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

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e 

Rádio Capital AM 
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Frei Epifânio vetado para esta rodada 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Lid 
A Liga Imperatrizense de 

Desportos , que tem a frente 
o presidente Couraça, irá 
adiar os jogos da rodada deste 
final de semana, que seria 
realizada no estádio municipal 
Frei Epifânio. Motivo: A Sedei 
, cedeu o estádio para uma 
igreja evangélica realizar 
orações nos dias 23 e 24 de 
agosto, sábado e domingo 
próximos. 

O Presidente Couraça 
disse que irá buscar unia 
solução para realizar os jogos, 
se não encontrar os jogos 
ficam adiados. 

Sedei 
O Secretário Ferreira, que 

deu um pique total , após 
realizar os jogos escolares 
com sucesso, pisou na bola ao 
vetar o estádio municipal para 
os jogos do final de semana, 
pelo campeonato amador de 
Imperatriz. Ferreira recebeu 
antecipadamente da Lid, os 
dias e horários dos jogos do 
campeonato e mesmo assim 
furou o acordo e vetou os 
jogos para o final de semana. 
Os dirigentes estão magoados 
com o secretário que 
prometeu total apoio ao 
futebol amador. 

v Sede/ II 
Meu secretário Valdecy 

Ferreira, embora em outros 
estádios do Brasil , alguns 
famosos como Murumbi e 
Maracanã já foram cedidos 
para cultos evangélicos . eu 
sempre irei criticar este ato, 
até porque local de cultos e 
missas , é a igreja. Não tenho 
nada contra os evangélicos e 
nem tão pouco a qualquer 
religião , só acho que estádio 
de futebol , o nome já diz é 
feito para a realização de jogos 
e eventos esportivos. Missas 
e Cultos, locais são as igrejas. 

Sedei III 
Também sabemos que 

vários shows e atos religiosos 
foram realizados em vários 
estádios do Brasil. 

Eu volto a falar novamente 
no Maracanã e Murumbi, só 
que lá, meu secretário Valdecy 
Ferreira, eles após os atos, 
embora eu seja contra, como 
já citei, retiram aquelas placas 
de grama danificadas e 
colocam outras em perfeito 
estado , e o estádio fica em 
uma ou duas horas apto para 
receber jogos. Eu não sei se o 

senhor conhece ,mas o seu 
diretor Jackson «Ia Silveira 
conhece muito bem. 

Sedei IV 
Aqui em Imperatriz , a 

situação é bem diferente , a 
Sedei agora que está 
começando a olhar para a 
grama e claro que é um dever 
da mesma, que tem a 
responsabilidade de cuidar 
das praças esportivas , mas se 
não bastassem os jogos 
escolares que foram 
realizados no proprio estádio 
, um ato evangélico com uma 
grande multidão é a gota 
d'águ a para acabar de vez com 
o pouco de grama que existe 
no sofrido Municipal. 

Sedei V 
As vezes pensamos , se o 

secretário tivesse 
conhecimento do que 
representa aquela praça 
esportiva para os nossos 
times amadores e 
profissionais , ou pelo menos 
se ele tivesse jogado bola, e 
tivesse tido um pouquinho de 
contato com o esporte, 
principalmente o futebol na 
sua infância ou adolescência, 
não deixaria que evento desta 
natureza fosse realizado 
dentro de um estádio que a 
sua grama já está nos 
instantes finais, e que merece 
um pouco de atenção , por 
parle daquelas pessoas que 
são responsáveis pela mesma. 
Secretário . não tenho 
conhecimento se a ordem de 
liberar o estádio . já vem de 
cima, mas o senhor poderia 
ter cedido o complexo 
Barjona Lobão ( Fiqueninho 
) que foi reformado e tem 
capacidade para receber um 
grande publico. 

Sedei VI 
Eu não quero criticar os 

evangélicos, respeito todas as 
religiões, mas se o estádio é 
pra jogar bola, se eu fosse um 
integrante da igreja que irá 
realizar o evento sábado e 
domingo , preferia a minha 
igreja. 

Porque lugar de cultos e 
missas , com certeza não é 
estádio de futebol. Os 
envangélicos deveriam se 
tocar . Quando é que 
encontraremos na terra do 
Frei, políticos que olhem um 
pouquinho só para o futebol 
,nào só o futebol para o 
esporte de maneira geral ? 

O Presidente da Sedei , 
Valdecy Ferreira disse que 
o estádio municipal Frei 
Epifânio , está alugado para 
uma igreja evangélica da 
Cidade , que irá realizar 
orações sábado e domingo 
próximos dias 23 e 24 de 
agosto. O Comunicado foi 
enviado ao presidente da 
junta governativa do futebol 
amador , José Artur Moura 
dos Santos,( Couraça). 

0 Presidente Couraça 
esteve juntamente , Edilson 
e Mangueira , na Sedei onde 
entregou o pedido do 
estádio para a realização dos 
jogos nos finais de semana , 
sábado a tarde e domingo 
pela manhã. 

O/Secretário Ferreira ao 
mesmo tempo entregou um 
documento aos 
componentes da junta , 
liberando o estádio 
municipal para os dias , 
solicitados. 

Com a notícia de que o 
estádio não será liberado 
para a Lid , este final de 
semana. O Presidente 
convocou uma reunião com 
os dirigentes e disse que a 
rodada de sábado e 
domingo, deve ser adiada , 

Estádio Municipal não haverá rodada do amador 
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para uma outra data ainda a 
ser definida. 

Alguns dirigentes na 
reunião de terça feira 19 , 
ficaram bastantes magoados 
com a atitude do secretário 
Ferreira, que prometeu aos 
dirigentes que após a saída 
da administração Antonio 
Alves dos Santos, estaria 
trabalhando lado a lado com 
a Liga, para desenvolver o 

f.i rst.hlio nesfr finn! </c sv/ií 
futebol amador 

Com mais este fato , que 
pode colocar o futebol 
amador de Imperatriz, em 
crise, o presidente da junta 
governativa Artur Moura , 
chegou a dizer que quando 
foi solicitado para fazer 
parte da Lid, aceitou com 
todo prazer , mas depois 
deste fato , a Sedei 
liberando o estádio para 

nnn pnrn <7 Lid 
uma igreja < vangélica , 
atrasando ainda mais os 
jogos do futebol amador , 
ele pensa em deixar a lid, 
mas antes irá ter uma 
conversa com o secretário 
da Sedei, Valdecy Ferreira e 
o prefeito Ildon Marones, 
que prometeu _J\:a 
reabertura do campeonato , 
total apoio ao futebol 
amador de Imperatriz. 

Amsul divulga tabela do Copão 

Comissão organizadora divulga tabela da primeira fase 
A Comissão organizadora do 

Copão Maranhão do Sul .divulga 
tabela da primeira fase. 

Primeira rodada 
Domingo / 10 / 08 : João 

I .isboa 3 x 3 Sena - Chave C 
Domingo / 24 / 08 : Dom 

Elizeu x Açailãndia - Chave C 
I )omingo24y' 08 : P. tranco 

x Edson Lobão - Chave B 
Domingo 17/08 : Juventus 

1 x 1 Tocantinópolis - Chave B 
• Domingo 17/08: Estreito 

x Carolina- Chave - A 
Domingo 24 / 08 : Balsas x 

Riachão- Chave - A 
Segundarodada 
Domingo 31 /08: Riachão x 

Estreito - Chave A 
Domingo 31 / 08 : Carolina 

x Balsas - Chave A 
Domingo 31 / 08 : Edson 

D)bão x Juventus - Chave B 
Domingo 31 / 08 : 

Tocantinópolis x P. Franco - 
Chave B 

Sábado 30 / 08 : Sena x D. 
Elizeu - Chave C 

Domingo 31 /08: Açailãndia 
x J. Lisboa - Chave C 

Terceira rodada 
Domingo 07 / 09 : Juventus 

x Porto Franco - Chave B 
Domingo 07 / 09 ; 

Tocantinópolis x Edson Lobão- 
Chave B 

Domingo 07 / 09: Açailãndia 
x Sena - Chave C 

Domingo 07 /09 ; João 

Lisboa x D. Elizeu - Chave C 
Domingo 07 / 09 : Balsas x 

Estreito - Chave A 
Domingo 07 /09 : Carolina 

x Estreito - Chave A 
Quarta rodada 
Sábado 13 /09 : Sena x J. 

Lisboa-Chave C 
Domingo :14/ 09: Açailãndia 

x I). Elizeu - Chave C 
Sábado 13/09: Edson lebão 

x P. Franco - Chave B 
Domingo 14 / 09 ; 

Tocantinópolis x Juventus - 
Chave B 

Domingo : 14 / 09 ; Riachão 
x Balsas - Chave A 

Domingo 14 / 09 ; Carolina 
x Estreito - Chave A 

Quinta rodada 
Domingo 21 /09 : Estreito x 

Riachão - Chave A 
Domingo 21 / 09 ; Balsas x 

Carolina - Chave A 
Domingo 21 / 09 : Juventus 

x Edson Lobão - Chave B 
Domingo 21 / 09 ; P. Franco 

x Tocantinópolis - Chave B 
Domingo21 /09 : D. Elizeu' 

x Sena - Chave C 
Domingo 21 / 09 : João 

Lisboa x Açailãndia - Chave C 
Sexta rodada 
Domingo 28 / 09 : P. Franco 

x Juventus-Chave B 
Sábado27 / 09: Edson lobão 

x Tocantinópolis - Chave B 
Sábado 27/ 09 : Sena x 

Açailãndia - Chave C 

Domingo 28 / 09: D. Elizeu 
x João Lisboa- Chave B 

Domingo 28 / 09; Estreito x 
Balsas - Chave A 

Domingo 28 / 09 ; Riachão x 
Balsas - Chave A. 

OBS : Em cada chave . 

saem dois times classificados 
,para a próxima fase, que irão 
formar duas chaves, na segunda 
fase. O Mando de campo de 
Edson Lobão é na Cidade de 
lmi>eratriz, o mesmo acontece 
com o time do Sena. 

COMUNICADO 

«4 

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 

©yii ^©e 

Venha e comprove! 
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preto e nrazol l ■ 

MJUSQUENTES 

Refrigerador 
R$ 435,00/7 vísfo ou 
1+23 Mensais de 

ConsuR 

' Gaveta de degelo 1 Porta totalmente aproveitável 
■ 275 litros 
' 220 Volts 

32 

CRC28A 

70 

na compra de 

qualquer produto 

Cônsul^ 

WjMA caixa v>e 

cenre/ci 

(24 iONG NECK) 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 93,70 
30 PECAS 

Ventilador 
R$ 39,00í7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ARIMO 

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

baixo consumo {60W) 
* Hélice de 30cm 

% I 

2, 
90 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 8,40 

> 

Colchão 
R$ 159,00í7 vista ou 
1+23 Mensais de 

(e*s/tA) 

Vaf 

m 
■ í 

m 

,■* V. 

5 
00 

OU 1+4 CHEQUES \ilR$ 34,20 
20UND 

Estante de Aço 
R$ 37,00<7 K/>/J OU 
1+11 Mensais de 

4, 00 

OU 1+3 cheques de R$ f 2,34 sem juros 

< I 

6 Prateleiras 

Impressoa jato de tinta 
RS 518,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ELGIN 

Soft#1 

38, 90 

OU 1+4 CHEQUES DlR$ II 1,60 05 PECAS 

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

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

26,90 

OC/7+4 CHEQUES DE 11$ 77,10 

I 

15UND 

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

' 3 Velocidades que se adequam ás 
- 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 P 

WALITA 
Faz Com Carinho 

5 90 
G?i inTi 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 17,00 20UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

I ^ I D Ofertas válidas até 23/08/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11) e 24X (1+23) juros de 6% a.m. Plano cheque 
5X (1 +4) e 4X (1 +3) juros de 3,9% a.m. Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 

dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é reservado 
ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Menor é assassinada por um 

vigia na Farra Velha 

Polícia Civil agiu rápido e conseguiu prender em flagrante o acusado 

A menor das iniciais C.S, 
maranhense, 17 anos de 
idade, foi assassinada por 
volta das 20h30 minutos 
da última terça-feira 
quando se encontrava 
dentro de um bar na Farra 
Velha, cerca de cinqüenta 
metros da Delegacia 
Regional. 

O acusado Domingos 
Pereira Santos, 
maranhense, 26 anos de 
idade, filho de Domingos 
Pereira e Luiza Pereira 
Santos, residente na Vila 
do Paulo foi preso em 
flagrante pela Polícia Civil 
na manhã da última terça- 
feira quando se encontrava 
em seu local de trabalho, 
em uma boate na Coronel 
Manoel Bandeira. 

O advogado de defesa 
Dr. Wilson Filho disse a 
reportagem q u e seu 
cliente estava em um bar na 
área da Farra Velha onde 
tinha tomada uma cerveja. 
Segundo o acusado a vítima 
teria lhe furtado cerca de 
quinze reais. 

Na delegacia ele 
informou a reportagem 
que insistiu para que a 
vítima lhe devolvesse o 
dinheiro, uma discussão 
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Drlcgíici.i de Políciu do Primeiro Distrito esteve superlotado no monhõ de ontem 

entre os dois iniciou dentro 
do bar. A jovem teria 
deixado o local e retornado 
minutos depois na 
companhia de dois 
elementos, que segundo o 
acusado são elementos de 
gangue e foram ao local para 
ameaça-lo dè morte. 

Domingos, disse a 
reportagem que ao perceber 

a chegada dos elementos 
sacou de um revolver calibre 
38 e detonou um tiro que 
atingiu os órgãos interno da 
vítima. Socorrida por 
populares ela foi levada ao 
Hospital de Plantão, vindo a 
falecer minutos depois. 

A arma do crime que 
segundo o acusado é de 
propriedade de um amigo 

até o fechamento desta 
edição não tinha sido 
recuperada pela Polícia. 

A vítima desde dos treze 
anos segundo informações 
obtidas pela reportagem no 
local do crime, se entregou 
a prostituição. A cerca de 
duas semana a menor 
apareceu por diversas vezes 
em programas policiais. 

Quadrilha assusta morador do centro 

Moradores do Centro de Imperatriz vivem sob o terrível clima da violência. 

Diariamente, assaltos e furtos que acontecem em plena luz do dia. 

Na última terça-feira (19), 
a jovem Antonia Feitosa 
Nunes, de 23 anos, foi 
assaltada por três malfeitores, 
cujas identidades são ainda 
desconhecidas da jxúícia. 

A vítima, Antonia Nunes 
contou que o assalto de que 
foi vítima aconteceu às 13h, 
na rua Iracema, entre Santa 
Teresa e Bernardo Sayào. 

Um dos bandidos, depois 
de lhe apontar a faca na altura 
do pescoço, ameaçando tirar 
sua vida caso reagisse, tomou 
a bicicleta e exigiu que 
permanecesse calada. 

Com medo da morte, 
Antonia Nunes obedeceu as 
exigências dos criminosos, 
que, após a prática delituosa, 
seguiram em direção 
desconhecida. 

A quadrilha aterroriza o 
setor central da cidade, 
diariamente. Moradores 
temem, inclusive, que eles 
passem a arrombar suas 
casas. 

Ausência da policia 
Os assaltos, que 

acontecem durante o dia, se 
multiplicam no período 
noturno. Os criminosos têm 
facilidade nas práticas 
delituosas, porque não há 
presença nem ação da polícia 
para impedi-los. 
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Mesmo com a presença 
Além de armas brancas, os 

bandidqs utilizam de revólveres 
para a prática dos crimes. Na 
região, até uni tarado já apareceu 
assustando os moradores que, 
em face a ausência da segurança 
pública, se obrigam a mudar do 
local. 

Um homem, cuja identidade 
ainda é um mistério, age sem 
nenhum escrúpulo, numa 
ameaça à vida e à integridade dos 
moradores — tidos como 

da Polícia Militar elementos continuam agindo no centro 

meros contribuintes dos cofres 
públicos do Estado. 

As ocorrências na periferia da 
cidade almcntam a cada dia. 
Bacuri, Santa Rita, Boca da Mata, 
Bom Sucesso e São José são às 
mais afetadas pelo grande 
número de maginais. A 
incidência de assalto e 
arrombamento no bairro Santa 
Rita é um dos maiores dos 
últimos anos. 

Desaparelhada a Polícia Civil 

e Militar recua e os elementos 
tomam conta das ruas, 
praticando assaltos e 
arrombamentos. No mês de 
agosto a polícia militar sob o 
comando do major Francisco 
Melo da Silva deu mais segurança 
aos moradores. Homens e 
viaturas da Polícia Militar 
estavam dioturnamente nas ruas 
impedindo que os assaltantes 
continuasse agindo da mesma 
forma que vinha agindo. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Flagrante 
A Polícia Civil de Imperatriz 

conseguiu prender na manhã 
de ontem em flagrante o 
homicida Domingos Pereira, 26 
anos de idade. O acusado matou 
com um tiro de revolver calibre 
38 a jovem das iniciais C.S., de 
apenas 17 anos de idade. De 
acordo com o advogado de 
defesa Dr. Wilson Filho 

Furto 
Roberval Saraiva Dias, 

maranhense, solteiro, 
promotor de vendas, em 
trânsito por Imperatriz 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram de 
dentro do seu veículo 
Vokswagem - Gol GTS um toca- 
fitas e várias peças de roupas. 
De acordo o queixoso o fato 
ocorreu por volta das 23h00 
daquela noite quando o 
queixoso se encontrava np 
interior de um bar. 

Perda de documentos 
Joaquim dos Santos Vieira, 

maranhense, casado, residente 
no bairro Santa Rita comunicou 
que perdeu uma bolsa 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como Carteira 
Nacional de Habilitação e 
outros. 

Perda de documentos II 
Roberto Antonio Machado, 

casado, residente na Vila Lobão 

comunicou que perdeu sua 
porta cédula contendo vários 
documentos pessoais. Fato este 
ocorrido a alguns dias. Quem 
encontrou ou vier a encontrar a 
referida documentação entrar 
em contato pelo fone: 977 4150. 

Furto de documentos 
Márcio dos Santos Neves, 

maranhense, solteiro, 
mecânico, comunicou que 
também perdeu uma bolsa 
contendo vários documentos 
pessoais e os documentos de 
uma bicicleta Moutain Bike, ano 
96 adquirida no Armazém 
Paraíba. 

Perda de documentos III 
Elizángela Àquino da Silva, 

maranhense, solteira, residente 
no bairro Vila Nova, comunicou 
que perdeu uma bolsa tipo 
poxete contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na tarde de ontem 
quando trafegava pela Luis 
Domingues. 

Perda de documentos 
IV 

Valdeilde-Saraiva P /, 
maranhense, doméstica, 
separada, residente no bairro 
da Caema, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
Fato ocorrido quando a 
queixosa retornava para sua 
residência. 

PLANTAO POUCIAL 

Quima-feir.t. 21/08/97 

Ia Distrito 

Delegado 

Iranilde Silva 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Ündoso 

Agentes 

Francisco Carlos. 

Eitzébio e Úrbai 

Perito 
* 
Mario Amorim 

Telefone de Plantão 

720-1502 

PLANTÃO POUCIAL 

Sexta-feira, 22/08/97 
5 

2° Distrito 

Delegado 

Vânia Barras 

Escrivão 

Torquato 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Nunes, 

Simão e 

Murilo 

Perito 

Dr. Machado 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINH€IBO 

Fotografamos aniversBrio, casarrmtos, batlzadce e eventos am geral 

  Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


