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Escolas confirmam presença 

na estréia do Domingo Alegre 

■ informes 

Especiais 

Concurso 

Publico 

Hoje está sendo realizado 
em imperatriz e João Lisboa, 
as provas dos concorsos 
públicos que irão abrir 
oportunidades de trabalho 
pura muitos nos dois 
municípios. Lm Imix-ralriz 
sao mais de I5(K) vagas que 
estào sendo oferecidas neste 
concurso pelo município. 

Os aprovados em 
Imperatriz - serão 
brevemente chamados pela 
prefeitura . conforme 
dclcnninação do prídeilo 
lidou Marques, 

Confira na Página 1-2. 

INDICADOR 

a\ 

i)ólar Comercial 
Compra  R$ 1,0925 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

 R$ 1-1:25 

 R$ 1.135 
Dólar Turismo 
Compra   R$1.075 
Dólar* Turismo 
Venda   R$1.105 
Ouro (g) 
Vcn da __________: R $ 11. 3í> 
Poupança 
Rendimento  1,1263% 
üfir 
Vaior " '   R$ 0,91 OS 
Salário Mínimo 
Setembro —;   R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

Briga de 

estudantes 

Desde a realização do I 
Congresso da Uesma (União 
dos Lsludanles 
Secundaristas -do 
Maranhãí >), que lideranças (la. 
classe estudantil de São Luís 
e Imperatriz não se 
entendem. 

Durante o I Congresso, 
ale a policia foi chamada. 

Os estudantes de 
Imperalriz. resposabilizam a 
I mes de São Luís pelo 
Unnullo. 

1' raneiseo (l«i \alle 
eomenla essas e onlras na 
Página 2-2 

E 

O lançamento da Revista Atual realizado na noite da última sexta feira no Juçara Clube contou com a presença de 
autoridades políticas, como o Secretário do Desenvolvimento Integrado Edimilson Sanches, o deputado federal 

Sebastião Madeira, o vice -prefeito Luiz Carlos Noleto e outros. 
O evento considerado pela crítica local como tendo sido um socesso, contou ainda com a presença em massa dos 

profissionais da Imprensa local. 

As escolas São José de 
Ribamar e Jonas Ribeiro, 
conformaram presença na 

reestréiado Programa I Joinirigo 
Legal. 

Apresentado pelo Jornalista 
Conor Farias, o programa vai ao 
ar dia 28 pela TV Capital canal 5 
Rede Record de Televisão. 

Diretor do BIC (Balneário 
late Clube), o Domingo Legal 
pretende a cada edição 
promover ix)r meio de gincanas, 
e muitas brincadeiras, o desafio 
entre escolas.de toda a região. 

Muitas outras escolas já 
manifestaram interesse em 
participar da competição, onde 
o vai valer a garra, animação e 
inteligência. 

Juntamente com o 
apresentador, Conor Farias, 
umaequipe de produção cuida 
dos últimos detalhes para o 
retorno daquele que já foi o 
maior programa de auditório da 
TV local. 
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Uma grande multidão se aglomerou na manhã deste sábado em frente a câmara 

municipal na tentaiva de adquirir uma senha para receber um terreno na nova Vila Davi. 
O bairro pertence ao município de Davinópoles, e todos os lotes estão sendo doados 

pelo deputado federal Davi Alves Silva. 
Acredita-se que cerca de duas mil pessoas estiveram no local de distribuição de senhas. 

Cavalo de Aço elege 

nova diretoria 

O Cavalo de Aço elege hoje o biênio 98/99. A eleleição 
uma nova diretoria. Justino Filho acontece na residência do atual 
será eleito presidente e João presidente do Imperatriz, 
Matiolle se vice, os dois vão Damião Benício na tarde de hoje. 
comandar a agremiação durante Detalhes na Página 2-4 

Drogas foi causa de 

morte na Vila Nova 

A polícia aindanão Aldeide Domingos da Silva 
copseguiu desbaratar o duplo Reis, 17 anos, tinha 
assassinado ocorrido no envolvimento com drogas e 
bairro Vila Nova durante a gangues e foi morto durante 
semana.Agentes civis, já umato de vingaça. Matéria 
levantaram que o menor completa Página 1-4 

■ Futebol 

Gopão tem 

Segurança 

Bandidos fazem 

reféns em Graj aú 

A falta de segurança oslá forlemenle armados, ivadirain a reféns, 
colocando as agêiuiasbaiuárias agência do Banco do Brasil dc A gerência da insliluição 
(Ja região c do Fstado sob a mira (irajaii espalhando terror e íinaNceira não divulgou os 
de bandidos. medo. números do prejuízo. 

Duranlc vsia semana. Na oporlunidade, Na Rola 2000.1 luunpson 
registro;: s- mais ássalto. funcionários, clientes e ate Mota comenta estas e outras. 

J Cerea (!«> dez homens policiais foram pegos como confira na Página 2-1 

O Copão Maranhão do Sul vaga jxira a próxima fase da 
tem hoje rodada decisiva. Os competição.Os times e; 
times entram em cainiK) logo chances de cada um você 
mais na tentaiva do garantir uma confere na Página 2-4 

Caso Kelly tem 

nova versão 

Nova versão, faz Com que as 
investigações sobre o 
assassinato da garota Kelly 
Urislinalomenovos rumos. 

Testemunhas contrariam o 
que já havia sido apurado ale 
agura. Segunda osdepoimeulos 
mais reeenles a vítima teria sido 

assassinada por Damião 
Anolácio dos Santos, irmão do 
principal suspeito. Ai mia 
segundo uma (esteinunha Kelly 
foi morta com dois tiros, 
enquanto que o laudo eadavérieo 
eoiislalou apenas uma 
perinaçãoafcak.Página 1-4 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CoNTAbilisTAS COMEIVIORAIVI 

O SEU dÍA NESTA SECjUNCÍa 

No calendário nacional de efemérides, o Duia do Conlabilisla 
é comemorado em 25 de abril. 

No Maranhão, a data foi alterada para 22 de setembro por 
conta do decreto assinado pelo ex-governador José de Ribamar 
Fiquene. 

O então governador Fiquene transferiu o Dia do Conlabilisla 
de 25 de abril para 22 de setembro de cada ano, em homenagem 
à criação do Curso de Contabilidade no Maranhão. 

Fica então os cumprimentos do colunista pela passagem 
amanhado Dia do Contabilista no Estado. 

Hoje, comemora-se o Dia do Funcionário Municipal. 

REIVlÉdíOS EM SUpERMERCAdoS 

O governo enviou ontem ao Congresso Nacional, o projeto 
que autoriza a venda de remédios em supermercados. Enquanto 
isso, o Ministério da Saúde prepara uma lista de medicamentos 
que possam ser repassados ao mercado consumidor sem 
necessidade de receita médica. 

Nem bem o projeto chegou ao Congresso e já se fala em 
pressão do comércio varejista de remédios no sentido de que o 
projeto que propõe a venda de medicamentos nos 
supermercados não seja aprovado. 

Merccuío- 

FOnanceíro- 

PoupANÇA 
HoJe   * 1,07% 
Amanhã  1,12% 

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

Ufin (FsderaI) 

Setembro/97   R$0,9108. 

Unfi (MunícípaI) 

Setembro/97 R$ 09.11 

UÍR (EsTAdüAl) 

Setembro/97   R$ 20,21 

UPC (FfideraI) 
Setembro/97  R$ 13,99 

DóIar 
* Paralelo R$ 1.13 

* Turismo R$ 1J 0 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 19.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 19.09.97 

RS 11,35 
SaUrío Mínímo 

Setembro/97  ... R$.120,00 

SaUrío FamíLía 
Setembro/97 R$ 8 25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

CíqARROS MAÍS caros 

()s cigarros vão ficar mais caros a partir desta segunda-feira, 
2^2,. 

O aumento médio anunciado pela Sousa Cruz é de 8,5%. 

Conscursos Públicos 

Imperatriz e João Lisboa realizam hoje, as provas de sues 
respectivos concursos públicos que abrem novas oportunidades 
de trabalho para muita gente nos dois municípios. 

Aos que hoje se submetem às tão esperadas provas, 
registramos os nossos votos de pleno sucesso. 

Só em Imperatriz, são mais de 1500 vagas oferecidas pelo 
município, segundo levantamentos feitos por determinação do 
prefeito lldon Marques de Sousa, que em breve estará 
autorizando a posse dos aprovados em seus respectivos cargos. 

% mm 

% 
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DONA J017ALI hmbora tardiamente, registro 
a passagem ontem, 20, do aniversário da 
senhora Jovina da Silva Carvalho, residente na 
rua José Bonifácio, 286, setor do Mercadinho. 
Vizinha deste colunista, a aniversariante é 
muito querida por todos e comemorou os seus 
lúcidos 81 anos no seio da família e dos 
amigos. Na foto, tirada dia 7 de abril deste ano, 
dona Jovina participa da festinha do primeiro 
aniversário do seu neto Umherto Emmanuel 
Oliveira Machado. Vale o regsitro e o nosso tini 
tini à dona Jovina, há 24 anos viúva do sr. 
Manoel Pereira de Carvalho, de saudosa 
memória para todos que o conheciam. 

Humor 

O humorista foi acusado de 

assedio sexual inúmeras vezes. 

E que, decididamente, era 

incapaz de conter o rijo. 

(Playboy/Set/96). 

Aimíversaríantes 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getdlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € tiOlTC 

PARA ANUNC IAR, IMSQIJE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 725.2323. fax: (098) 723.1 IO1. 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALOM HOTEL 
Av Gclúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax; (098) 722 21 39 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av Gel 11 lio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone: 723.2374 
LEBLON MOTEL 
Av Pedro Neiva dc Santana. 523. fone; (098) 723 3734 
DALLAS MOTEL 
Rodov ia BR-010. fone; (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinlioicr^ B1G BOXl 

RTaKvBliíHKikHIJ 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro liv.na. fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. I249-.A. fone: (098) 721 7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sayào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838, 
BOI NA BRASA 
Rua Joào Lisboa! 119. Entroncamento, fone: (098) 7^ I 0592 
FEITO À MÃO 
Av Getúlio Vareas. 1863. esauin^/^laeoasTone (098) 721.3565 

H ICfA 
DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 7N 3 Võ 
ISAAC 

vemhrn Rcint Rin 
BARES E RESTAURANTES 

ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722 1737 
PAMONHA PURA 
Av Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722 2465 ' 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007.  

INTERLOC ADORA (Rent a car) 
Av Dorgival P, de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.3 153 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodov ia BR-010. 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora dc Veículos) 

J7ua_Ccanh 843   

VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANLTS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599, fone: (098) 721.7182 

rn! 
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 
SHALONHARASCLUBE 
Rodovia BR-010. fone: (098) 977.2767. 

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisai.) e edição de doeumentos e textos em geral 

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

m 

Materiais para 

Jjl/lC7hJCJ escritório, escolar, UMUJ/lAÁAy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

'1IMPERATRIZ Rua SiniPlício Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal. 

v f romoçao em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 r*. oni zion 
^Hresma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' p- bi) yu1- 4yü 

Imperatriz-MA 

Servet 
CLINICA LAB. E PET SHOP 

Gonsultas, (arnrgías, Vacinações, lixamos 
I ai hora to ri as c Atendimento ã propriedade rurais SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

José Lopes da Clênia Maria dos Santos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário Médica Veterinária 

CRMV/Mfl - 0189 CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 



Fique por dentro 

das principais 

broncas policiais 

que acontecem na 

Regino Tocantina 

Página 1 4 

Social 

-Lmdo Veloso oome^fa os 

jatos que são destaque ua 

sociedade impe^atri^euse 
Página 2-4 
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Os bastidores polt+roo clí1 

Ctmperatri^ e Reqião 

comentados sob a ótica 

erakcisco do Vale. 
Página 2-2 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Assalto 

Mais unt assalto foi 
registrado nesta semana em 
nossa Região, a agenc ia do 
Kaneo do Brasil novizinhó 
Município de Orajaú, foi 
palco . mais uma vez, de 
cenas de bang bang, quando 
cerca de dez (10) homens 
a p r o x i m a d a m e n l e . 
lorl emente armados, 
tomaram como reféns o 
gerente do Banco e um 
soldado da Policia Militar, o 
montante do dinheiro 
roubado não foi revelado. O 
dinheiro é o de menos, a 
preocupação maior, se 
prende ao fato, de que todas 
as vezes que um Banco e 

assaltado, dezenas de clientes, 
entre eles pais e mães de 
familia se encontram no 
interior do Banco, aí vem o 
pânico, o medo, a revolta em 
saber que mesmo dentro de 
um estabelecimento bancário, 
o cidadão não tem o mínimo de 
segurança. A situação da 
Segurança Pública em nossa 
região, está a beira de um cáos, 
a nossa polícia não tem 
estrutura suficiente para 
conter os assaltos, diante da 
fragilidade, os bandidos 
aproveitam para deitar e rolar, 
diante disso, a Gerencia do 
Banco do Brasil informa que 
poderá fechar algumas agencias 
no interior do estado, mais 
desem prego pai ram lona cabeça 
do trabalhador brasileiro. O 
povo fica impotente diante de 
tanta inércia (ias autoridades, ou 
nos acabamos com os bandidos, 
ou os bandidos acabam 
conosco. Isso e lamentável  

Financiamento 

Segundo o Presidente da 
Confederação Nacional da 
Agricultura. Anlonio Hrneslo 
de Salvo, a safra agneola poderá 
ser prejudicada se não for 
suprida a falta de recursos no 
Banco do Brasil para financiar 
o crédito rural, disse ainda que 
a própria diretoria do Banco 
havia informado que os 
recursos acabaram em 
Setembro em virtude de 

problemas com o tesouro 
nacional.O problema já e do 
conhecimento do Ministro da 
Fazenda Pedro Malan, mas por 
enquanto não foi dada qualquer 
solução. Por outro lado, 
produtores de lodo o País 
começam a reclamar a falta de 
dinheiro no Banco do Brasil 
para suprir os custos da safra, 
sendo entretanto, que o 
Ministro da Agricultura. Árlindo 
Porto, está se mobilizando para 
resolver o impasse, onde nada 
menos de 8,5 Bilhões precisam 
ser liberados para o custeio da 
safra 97\ 98. Apesar de não 
haver qualquer problema que 
atinja os pequenos produtores 
, haja vista que o Programa 
Nacional de fortalecimento da 
Agricultura Familiar continua 
atendendo regularmente os 
pequenos, no entanto, caso os 
recursos previstos para as 
grandes e médias produções 
não estejam disponíveis por 
todo este mes de Setembro, 
sem dúvida que a situação trará 
problemas num futuro próximo 
ao mercado, pois a época 
propícia para o plantio é entre 
este mes c o próximo, e não 
havendo o necessário custeio 
de produção, os fatores se 
reduzirão, no que |)oderácausar 
uma oferta incompatível para 
atender a demanda, e a 
conseqüência aparecerá 
exatamente no aumento dos 
preços. O governo deve 
prrtpjmqxmta pjqtnlrtUãoiittn 

tempo hábil, pois a trilogia terra, 
trabalho e capital continuam 
valendo para que a produção 
ocorra. (AlbertoMaia). 

Ciro Gomes 

Quem não se lembra de Ciro 
Gomes, um dos maiores 
Governadores que o Fslado do 
Ceará já teve. um baluarte no 
plano Real. quando de sua 
passagem pelo Ministério da 
Fazenda, do Governo Itamar 
Franco. Ciro Gomes está 
chamando a atenção de toda a 
classe política do País, em 
recente reunião em Brasília, foi 
alvo das atenções de líderes de 
quase todos .os Partidos, a 
verdade é que Ciro está se 
preparando a muito tempo, para 
concorrer a Presidência da 
República. Caso os partidos de 
centro esquerda se unirem, 
Ciro será um forte concorrente 
de Fernando Henrique , nas 
próximas eleições. O 
Presidente do PSDB, Spnador 
Teotonio Villela disse que Ciro 
não deveria sair do parlido, pois 
seria o eventual Presidente no 
ano 2002, isso demostra a 
preocupação da alta cúpula do 
partido, com relação a possível 
candidatura de Ciro a 
Presidência da República. 
Começo a ter minhas duvidas 
com relação a reeleição do 
Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Até o final do ano. 
muita agua vai rolar | )or debaixo 
dos trilhos. 

as 

Vereador Joeí Costa ultimando preparativos para a 
realização. do encontro de Vereadores da Avesma, que 
deve acontecer no final do mes, no município de Balsas, a 
expectativa é levar no mínimo 100 Vereadores do Sul do 
Maranhão. 

- F por falar em Balsas, começa hoje, Domingo, a XIX 
l-Aposiçào Agropecuária deste nmnicipío, o Prefeito Luiz 
Rocha vai estar presente, e deve falar logo mais a noite . na 
grande abertura da Exposição, que tem como atração 
musical, o Cantor Brega Roberto Víllar, o famoso 
papudinho. 

Antonio Januário, compelende Diretor da Empresa de 
Transportes Açailandia. trabalhando e muito, no sentido 
dc colocar cm circulação o mais breve posssivcl, mais uma 
Empresa do (írupo (Jalted, vem aí o Expresso Brasil, mais 
uma opção no transporte de passageiros na Região. 

R$ 1 100.00 (Hum Mil e Cem Reais), este foi o valor . 
que bandidos levaram no último assalto a agencia dos 
correios, localizada na Av. Dorgival Pinheiro dc Sousa, li 
de fato lamentável, que vidas fiquem a merce de bandidos, 
por esse ínfimo valor, 

Dr. Avelino do Carmo Lima. um dos mais renomaclos e 
competente Causídico de nossa região, de vez em quando 
ataca de Poeta. A este grande Advogado, conterrâneo, um 
bom domingo extensivo a família. 

Esteve visitando a cidade neste final de semana, o 
empresário paraense Mário Anlonio Peixoto, vem instalar 
o escritório do Baú da Felicidade, aquele do Silvio Santos 
Professora Maria de Nazaré Paes de Carvalho, antropóloga, 
fSleVe na cidade, ela veio tratar assuaios culturais, junto a 
Fundação Cultural de Imperatriz, aos dois paraenses votos 
de boas vindas e sucesso. 

Sociedade em 

Expressão 

Dando 

charme à 

coluna os 

lindinhos 

Tedson e 

Milton 

Santos 

m 

. 

J 

Esse gato 

lindíssimo de 

tirar o fôlego 

é o modelo 

Vitor Xavier, 

que já está 

fazendo 

sucesso 

inclusive em 

passarelas 

internacionais, 

é o desta que 

deste 

domingo. 

a 

SSí 

••a' 



JORNAL CAPITAL 

2- 4 □ esporte J Domingo, 21 de setembro de 1997 Editor responsável: Renilson Sousa 

Copão Maranhão do sul apresenta vários jogos 

0 Bom 

de Bolo 

Renilson Sousa 

Copão 
I loje tom vários jogos, com 

inicio previsto para as 16 horas 
Em João Lisboa a Seleção 

local , recebe o Galletti de 
Açailândia. Alem desse jogos 
teremos: 

Balsas x Carolina- Balsas 
Juventus x Edson Lobão - 

Montes Altos 
Porto Franco x 

Focantinópolis- Porto Franco 
Os jogos de hoje estão 

sendo aguardados com muita 
expectativa ,por que passara a 
definir os limes para aproxima 
fase. 

João Lisboa 
O Técnico Pele , não tem 

nenhum problema para 
escalar a onzena titular que irá 
enfrentar o time do Galletti . 
Pelé deverá contar com o 
retorno do atacante Valdson 
que estava jogando no futebol 
do estado do Tocantins . 
Valdson ligou no inicio da 
semana para um dos diretores 
da seleção e mostrou interesse 
em jogar no time da 
Gameleira. 

Outro jogador que deverá 
voltar ao time é Valdo Cabaça 
. que estava entregue ao 
departamento mas está 
totalmente recuperado. 

Porto Franco 
O time precisa vencer hoje 

para tentar garantir a sua vaga 
na próxima fase do Copão 
Maranhão do Sul. Porto 
T ranço está em segundo lugar 
na chave "C " com á pontos 
ganhos . um após o líder 
Tocantinópolis. O Treinador 
Dimas Chave disse que o 
clima entre jogadores e a 
comissão técnica é dos 
melhores , principalmente 
pelo resultado obtido fora de 
casa .vencendo Edson Lobão 
por 2 x 0 no Estádio Municipal 
Frei Epifânio. 

Galletti 
() Tri - Campeão 

açailandense vai hoje para 
João Lisboa para garantir de 
vez a sua vaga na próxima fase 
do Copão . O Treinador do 
linle Paulo César , realizou 
treinos intensivos durante a 
semana , para deixar o time 
bem preparado para conseguir 
um bom resultado no 
Cafeteirãq. 

O Gallelti vem de uma 
vitória sobre o Comercial de 
Dom Elizeu e lidera o 
campeonato com 7 pontos . 
losa, Robson serão as 

principais atrações do Gallo 
Azul para o jogo de hoje. 

Edson Ivobão 
O Treinador Nonato 

Calçao ainda não encontrou 
um padrão de jogo. O lime 
tem bons jogadores. 
Individualmente é 
considerado como o melhor 
do campeonato . mas dentro 
de campo não se encontra e 
pode não se classificar para a 
próxima fase. 4 jogos , três 
empates e uma derrota. 
Edson Lobão joga a sua carta 
decisiva na tarde de hoje em 
Montes Altos contra o time do 
Juventus. 

O último jogo de Edson 
Lobão foi sábado 13 de 
Setembro. Perdeu peloplacar 
de 2x0 para Porto Franco. 

Tocantinópolis 
Líder da chave "B "com 6 

pontos vai logo mas para 
Porto Tranco com o time 
incompleto .porque o time "A 
Jogará na Cidade de Palmas. 

O lime do Tocantins soma 6 
pontos e precisa de um 
resultado positivo para 
garantir a classificação. 

O Estádio Panelão vai 
receber um grande público 
para o jogo de hoje , um 
clássico Maranhão e 
Tocantins. 

Juventus 
Na mesma situação de 

Edson Lobão com 3 pontos 
ganhos. O I ime jogará logo 
mas em seus domínios e terá 
que vencer para garantir a 
vaga na próxima fase. 

O I ecnico Daniel afirmou 
que jogará com todos os seus 
titulares e que conta com 
apoio de sua torcida e deverá 
sair de campo com uma vitória 

embora respeite o 
adversário, mas os donos da 
casa irão para campo com 
muita determinação. 

Daniel deverá mandar a 
campo a seguinte formação 
:Tuté . Edvaldo . Alfredo , 
Boxoré eZé Mário: Mundoca 
, Daniel ,e Valdo ; Gilmedes e 
Joivan. O jogo será as 16 
horas. 

Brasileirão 
Jogos de hoje domingo 21 

/09 
Fluminense x Sport 
Palmeiras x Santos 
Botafogo x Bahia 
Interx Goiás 
Atlético MG x Lusa 
América RN x Atlético-PR 

Ping Pong 
Seleção Brasileira sub-17 joga com Gana, na decisão 

do Mundial .hoje ao meio dia 
*Moto Clube joga sua sorte coro o Remo. Quem perde 

vai píira a terceira divisão 
^Sampaio enfrenta o Santo Rosa hoje no Castelão 
'Portuguesa e Sena jogam no Campeonato de ímj>eratriz 

neste domingo 

O Copão Maranhão do sul 
terá hoje domingo vários jogos 
pela quinta rodada. Os jogos 
deste domingo serão decisivos 
para conhecermos quais os 
times que terão condições de 
classificação para a próxima 
fase da competição. Apenas o 
time do Galletti na chave "B " 
com 7 pontos já está totalmente 
classificado. Os demais estão 
correndo atrás de uma vaga. 

Conforme o que ficou 
definido com os dirigentes dos 
times participantes em 
reuniões na Sede da Amsul. na 
primeira lase se classificam 
dois times de cada chave . A 
Segunda fase será composto 
por 6 times . que participarão 
de sorteios para conhecer os 
seus adversários. 

Confira os jogos de hoje: 
João Lisboa x Gallelti - 

Cafeteiráo - 16 horas 

Hoje começa a definição da segunda fase 

l&tCi 
m 

m 

m 
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Porto Franco x 
Tocantinópolis - Panelão - 16 
horas 

Balsas x Carolina - Balsas - 
16 horas 

Juventus x Edson Lobão - 
Montes Altos -16 horas 

A Classificação por chave é 

Juventus recebe Edson Lobão 

a seguinte : 
Chave "A " 
Estreito: 5 pontos . 
Balsas: 3 pontos 
Carolina: 3 pontos 
Chave "B " 

1 oeantinopolis : 6 pontos 
Porto Franco ; 3 pontos 

Juventus: 3 pontos 
Edson Lobão : 3 pontos 
Chave "C " 
Gallelti; 7 pontos 
João Lisboa; 3 pontos 
Dom Elizeu : 1 ponto 
OBS ; O Comercial de Dom 

Elizeu folga na tabela . 

Eleição definirá futuro do Cavalo de Aço 

Presidente Damião Bcnício realizará eleição hoje 

üü 

/:■ : 

y>>yV 
C nvnlo de Aro terã novo presidente 

O Presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz , Damião 
Benicio dos Santos realiza hoje 
a partir do meio dia em sua 
residência eleição para eleger 
a nova diretoria do Cavalo de 
Aço para o Biênio 98/ 99. 
Apenas uma chapa está sendo 
anunciada e tem como 
Presidente Juslino Oliveira e 
vice João Maltioli. Outros 
nomes como Wiliam Marinho 
e Nonato I axisla também 
poderão concorrer .mas nada 
de oficial.O Presidente Damião 
dos Santos estava viajando para 
São Paulo resolvendo alguns 
assuntos de ordem particular e 
adiou de terça para hoje 
domina»), as eleições. 

O t avalo de Aço devera 
participar do campeonato 
maranhense que segundo o 
presidente Alberto Ferreira irá 
começar no inicio de outubro 
co||i a participação do 
Imperatriz, Caxiense , Moto e 
Sampaio Correia. 

O Time do Imperatriz , 
quando da gestão de Conor 
Farias fez bonito na Copa Noij 
fieando em segundo lugar em 
uma chave composta por R( , 
I una Luso» , 4 de Julho e 
Ipiranga do Amapá. \ 

No campeonato 
maranhense o lime foi campeão 
da chave do interior , mas 
graças a incompetência dc 
Alberto Ferreira nada valeu. 
Fste o motivo que o Conor 
entregou o time para Damião 
Benicio dos Santos. 

Lm dos postulantes a 
presidência do Imperatriz , 
Juslino Oliveira que diz ler 
apoio de vários empresários da 
Cidade. Afirmou que para o 
campeonato maranhense deste 
ano .caso o próprio venha a ser 
presidente do Imperatriz, ira 
trazer o lime do Goia 
completo .com lécnj-' 1 

massagista .para represm.. 
Imperatriz no campeonato 
maranhense deste ano. 

Futebol legal 

é na Capital 

Domingo 

Copão Maranhão do Sul 

João Lisboa x Galletti 

16 horas - Estádio Gafeteirão 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Lniz 

Reportagens : Cloves Aguiar e Helder 

Madeira 

Colaboração : Idecy Vieira e Ocione Aranjo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

r 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

ü @y 

TJCüNTílA @ MimOlü 

Venha e comprove! 
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CQMIiSAO SETOitIAt HP 

AVISO 

IobjetS^^ I13/97 g " coNVITÊ 
, Gep^ecânkos reves,irnente 6 ^ PVC 

"IEAUZAÇAO: 26 d® lembro d© 1997, às 10t30 Ko -as 

J^rd^TfvF0^65 poddrâo s,íf 0^as i Ruo; 
horas '' Cen 00 orár'0 d<^'08;00fàs Ví 
São Lui$, 18 de setembro cie Í997. 

NONATO MARTINS 
  rre$fdente-CSL 

'Jértik 

CÚnica de Qinecoíogia e Oèstetricia 

Fré-Nata", EsteráUdaide Pireveiniçãí.o do Cairucer 
Otuniiecológ^iiooi,. Vilseo'Iajp.duroscoiptiá, Viide-ocolposcópiiai, 

Videolbiii^teroscopiai,. lü('[tirasomiog^iriiifila. Ateinide todos os coinivêmuiios.. 

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

Dr. Amélio Marques 
CRM-MA. 3055 

Dr". Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA 2919 

VENHA A CAPRi VEÍCULOS 
C0M1ECER TODA A UNHA FORD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

' FIJWOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS* 

* CONSÓRCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 S 1-^122 Fa\: (n9S| 727-2666 
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Francisco do Valle 

Acontecendo 

Hoje no Balneário Iate 
Clube mais um 
q u a d r a n g u 1 a r 
espetacular. 

O atacante Edvaldo 
Cardoso é o responsável 
pela organização do 
evento. De acordo com 
Edvaldo, o torneio terá 
início às 09H()() horas. 

Desapareceu 

O confrade Jorge 
Quadros desapareceu. 
Dono de um 
profissionalismo 
invejável, o conterrâneo a 
tempos não dá o ar de sua 
graça. De acordo com as 
informações oriundas da 
terra da "Pindoba", Jorge 
Quadros está 
providenciando sua 
transferência para o 
Sistema Marconi de 
Comunicação". 

Orlando Menezes 

A Rádio Pião (peão), 
informa também que 
Orlando Menezes está 
sem prefixo. Os motivos 
que levaram o 
comunicador deixar a 
emissora da .situação não 
foram revelados. 
Curiosidade ainda matar 
alguém. A fonte revelou 
que Jorge Quadros 
(oposição) deverar ser 
tranferir para (situação), 
enquanto que Orlando 
Menezes passaria a 
meter a ripa na Rádio da 
oposição. Vamos 
aguardar! 

UMES 

A UMES - União 
Municipal de Estudantes 
Secundaristas (São Luís) vai 
ter que explicar muito para 
conseguir esclarecer as 
denúncias divulgadas no 
início da semana contra os 
atuais diretores da entidade. 
A cerca de quinze dias, 
vários estudantes da Capital 
do Estado estiveram em 
Imperatriz para tentar 
atrapalhar o trabalho da 
UMES local. E como diz 
aquele velho ditado, quem 
muito fala acaba dando bom 
dia a "Cavalo" 

Apa 

O vereador André 
Paulino continua firme 
defendendo o PMDB, 
partido maior expressão 
nacional e que em nivel local 
teve uma girada de 180 
graus. O prefeito lldon 
Marques de Souza, eleito 
pelo partido com os votos da 
maioria dos eleitores de 
Imperatriz resolveu 
definitivamente abraçar o 
partido. Para o vereador 
André Paulino de D' 
Albuquerque (li der do 
PMDB) na Câmara 
Municipal, que trilhou pelo 
mesmo caminho com lldon 
Marques nas últimas 
eleições, o partido terá 
todas as condições para 
crescer. André disse ainda 
que toda essa mudança já 
era esperada, uma vez que o 
atual prefeito, eleito pela 
sigla, pregou na convenção 
para a escolha dos nomes 
para as eleições anteriores 

muito simpatia pelo PMDB. 

Na mesma 
trilha 

A popupalaçào de 
Imperatriz que acompanha 
diariamente os programas 
de Rádio e TV local, além 
dos jornais escritos tem 
constatado uma briga 
ferrenha entre o vereador 
André Paulino e o prefeito 
lldon Marques de Souza. 
Com toda essa reviravolta 
no partido a expectativa é de 
que os dois, lldon Marques 
e André Paulino, possam 
trilhar pelo mesmo 
caminho, como aconteceu 
na campanha. Para o bem de 
Imperatriz, estamos 
torcendo por essa união. 

Hoje 
Hoje estaremos visitando 

a terra do Boi Gordo. 
Espero que o time da 
moçada possa a fazer uma 
bela apresentação no 
Balneário late Clube. Como 
o craque aqui não vai 
participar, a orientação é 
que jogue somente na 
defesa. Bom final de 
semana. 

Rodoviária 

E vergonhoso para uma 
cidade de aproximadamente 
quinhentos mil habitantes 
não ter uma rodoviária de 
vergonha. O portal da 
Amazônia como é chamada 
carinhosamente pelos 
milhares de passageiros de 
trafegam diariamente por 
Imperatriz merece coisa 
melhor. Ou não merece. 

Deu na Imprensa 

O companheiro Elson Araújo já está de volta a 

terra do Frei. O repórter nota dez do Sistema 

Nativa de Comunicação esteve na capital carioca 

para ampliar seus conhecimentos com a realização 

de um curso. Perguntar não ofende, será que o 

Sistema Nativa colaborou com a iniciativa do 

companheiro?. Tomara. 

, - 

O oftamologista Levi Madeira também é leitor do Jonal Capital 

Ondas Curtas 
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Virgem que riqueza II 

Com o vereador Trajano 

O PSDB estará bem trajado... 

Hoje é o grande dia... 

Dia de convenção. 

Virgem que riqueza II 

Quem sabe- sábado. 

Com expresão regional. 

Lauri Barros...Ou Lauri "A voz" 

E cada amigo que parece dois... 

Um é pouco, dois é bom e três é demais! 

A galera voltou a freqüentar o Frei Epifânio 

Qual será o mistério.... 

Bom futebol ou a credibilidade da crônica esportiva? 

E por falar em credibilidade...Vem ai a equipe "Profissional". 

Profissional.. .PAPUDINHO.... 

Ah.ar.ar.ar.ar.ar.ar.ar.ar..E as maletas....? Ah.ar.ar.ar. 

Para carregar o dinheiro. Virgem que riqueza IV 

O Cavalo de Aço continua amarrado. 

Vem ai o "MSC" ... Movimento dos Sem Cavalos 

Cadê a galera do barulho? ... 

Afinal o Tecão está a disposição... 

Papudinho ou 

Biri+eiro? 

Os Ftanttas&ZMnmínhtti 
Gosto — O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

01- Domestica 
OI • Mecânico de 

motos 
01- Patrulheiro de 

base 
01 -Operador de retro 

escavadeira 
01- Operador de 

espargi dor 
01- Operador de rolo 

compactador 
0! -Operador de rolo 

22-Vendedores 
externos 

01-Fiscal de loja 

LASORATORIO CIESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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fíefrig. 
R$ 889,00^ vista ou 
1+23 Mensais de 

' Freezer c/capacidade 101 litros 
* Prateleiras removíveis 
" Degelo automático no refrigerador 
* 401 Litros capacidade total 

66 80 

OU 1+4 CHEQUES OE11^ 191,60 

Fogão Essencial Next 
R$ 269,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 6 Bocas Essencial Next 
* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* Prateleiras do forno com trava de segurança 
* Garantia de 1 ano 

■■PA 
W 

20,oo 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 58,00 

Nova Lavadora Lavete 
R$ 159,00/7 K/>//7 OU 
1+23 Mensais de 

Lava até 4 kilos 

1 1,90 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 34,20 

Ferro Automático 
R$ 18,00/7 vista ou 
1+5 Mensais de 

' Design moderno e arrojado 
Leve: não cansa para pasar 

' Cabo fechado para melhor empunadura 
' Regulagem para jeans 
' Mais estável na posição de descanso 

3 45 

OU 1+2 CHEQUES DE 11$ 6,00 

L.. 

Cônsul^ 

'Dccfdcx 

n r 

10 PECAS 

Cônsul^ 

e 

20 PECAS 

- v 

; ■■ 

ARMO 

20 PECAS 

ARMO 

—A 

50 PECAS 

Processador Mega Master Super 
R$ 178,00/7 K/>//7 OU 
1+23 Mensais de 

' 400 W de potência 
' Processador e liqüidificador em um só aparelho 
* Faca em inox p/ moer. picar, triturar e ralar 
■ Batedor dc massas 
* Duas velocidades + pulsar 

13, 30 

OU 1+4 CHEQUESDEl?$ 38,30 

í-. 

w 

WALITA 
Faz Com Carinho 

10 PECAS 

Com. Som 
R$ 259,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

" Controle remoto 
* Duplo deck 
* Toca discos ( Vinil) 
* Entrada p/ CD 

19 40 

OU 1+4 CHEQUES DE P$ 55,80 

SONY 

10 PECAS 

Bicicleta Poti 
R$ 169,00/7 K/tar OU 
1+23 Mensais de 

ceuoi 

12, 
70 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 36,40 20 PECAS 

Ventilador 30" 
RS 26,00/7 vista ou 
1+11 Mensais dc 

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

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm 

2, 
90 

OU 1+4 CHEQUESDEl?$ 5,60 

m 

FAET 

30 PECAS 

Maq. Const. 
RS 319,00/7 1W//7 OU 
1+23 Mensais de 

SINCER 

"Potátcí 

249oo 

OU 1+4 CHEQUESDEll$ 68,70 

■ .msisPg-;"i 

-V . 

i 
í-f SSMOS» 

15 PECAS 

Colchão Maxim um Extra Casal 
RS 169,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Z>45 

. rVC d0lS 

ufll1 .iroS 

"•A"5 

12 

ÍM 

70 ^ m 

ou 1+4 chequesoeII$ 36,40 20 PECAS 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

| Ofertas válidas até 27/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
^ lojas de Imperatriz. Piano Carnet 12X (1+11),24X (1+23) e 6X (1+5), juros de 6% a.m. 

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

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . 
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Assassinato de jovens ainda é mistério 

Polícia Civil acredita o crime foi por vingança 

Passados cinco dias do crimt 
que chocou os moradores do 
bairro Vila Nova, a polícia civil 
ainda não tem pistas dos dois 
elementos envolvidos. 

Foram assassinados Elison 
Pereira Silva, 17 anos de idade, 
estava sentado em frente a 
Drogaria Naluralistrae o jovem 
Aldeide Domingos da Silva Reis, 
21 anos de idade, este último, 
era filho de Luis Ferreira Reis 
e Maria Helena Silva Reis. 

Aldeide residia na Rua 
Sobradinho no bairro Santa 
Lúcia e trafegava em uma 
bicicleta Moutain Bike na hora 
do crime. A família alega que ele 
tenha envolvimento com drogas 
egangues como foi ventilado no 
início das investigações por 
parte da Polícia. 

O homem que assassinou 

Aldeide, de acordo com 
testemunhas que não quiseram 
se identificar acompanhou toda 
a ação de um outro elemento 
que disparou cerca de quatro 
tiros contra o menor Elison 
Pereira Silva, de 17 anos de 
idade e que também encontra- 
se foragido. 

As primeiras investigações 
dão conta de que a vítima 
Aldeide, deu cobertura para o 
assassino que acabou evadindo- 
se do local sem sofrer nenhum 
ferimento. 

A| )ós receber dois balaços de 
um desconhecido Aldeide teria 
caido no meio da Rua 
Bandeirantes, em frente a um 
bar que eslava bastante 
movimentado. No local a Polícia 
C ivil não conseguiu nenhuma 
pista que levasse a identidade 
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O caso está sendo investigado pelo delegado do 19 DP, 

Renê Almeida 

dos assassinos. 
No local do crime havia 

várias pessoas, mas ninguém 
quis falar sobre o assunto. 
Elison Pereira Silva, foi 
socorrido as pressas por 

familiares, mas nao resistiu aos 
ferimentos e acabou morrendo 
a caminho do Hospital. A 
família também não conseguiu 
passar nenhuma informação 
paraa Polícia Civil; i ■ wiiv ici i v ii. 

Delegado Regional faz mudanças na PC 
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Dr. Luciano Abreu promove mudanças na Depol 

Augusto Cabina, um dos 
mais dedicados da Polícia Civil 
é o novo delegado do 2" Distrito 
Policial. Cabina e equipe 
estiveram durante toda a última 
semana colocando em ordem 
todos os inquéritos daquela 
especializada que deverão ser 
enviados para a justiça. 
"Estamos colocando a casa em 
ordem, esperamos dar 
continuidade ao trabalho que 
vinha sendo desenvidos pelos 
delegados anteriores" disse 
Cabina, Além de responder 
pelo 2" DP, Cabina também 
estará comandando a Delegacia 
de Proteção a Criança e o 
Adolecenle, delegacia esta que 
ele era o titular. RecenU 

Augusto Cabina ouviu o 
elemento acusado de 
assassinar a jovem Josimeire 
Barreto. Além do acusado 
foram foram ouvidos também 
várias testemunhas, entre as 
quais, uma irmã de Josimeire 
que se encontrava no local na 
hora do crime. 

A Rebelião ocorrida a cerca 
de um mês naquela 
especializada fez com o 
delegado dobrasse as atenções 
para evitar que uma eventual 
fuga vinhesse ocorrer naquela 
Delegacia. Vários menores 
considerados de • alta 
periçiilosidade estão 
apreendidos no sentido de que 
todos possa se recuperar. -j-    nmwnm ieeuperar. 

INova versão para o caso Kelly Cristina 

Testemunha não leeonheee Damiào Bento da Silva como assassino 
A Polícia Civil tem nova- 

versão para o caso Kely 
Cristina Cardoso, maranhense, 
21 anos de idade, assassinada 
a tiros de revolver calibre 28, 
na madrugada do dia 17 de 
agosto. A jovem se encontrava 
no interior de um bar quando 
foi alvejada segundo 
testemunhas por dois balaços. 
A delegada Vânia, na 
companhia do agente Josineto 
estiveram no local do crime 
onde ouviram uma versão 
totalmente diferente do que 
estava sendo denunciado pela 
família. De acordo com os 
depoimentos das testemunhas 
o homem que detonou os tiros 

contra Kelly foi Damiào 
Anolácio dos Santos, irmão de 
Damião Bento da Silva, 
(confudido). Outra novidade no 
caso Kelly foi a constatação de 
apenas uma perfuração no 
laudo cadavérico, enquanto que 
testemunhas afirmam que 
foram dois os tiros que o 
acertados na vítima. 

Foto de Damião 

Bento da Silva, que 

não foi reconhecido 

como homicida do 

caso Kelly 
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INFORMÁTICA 

E^tam traba-nantio fiara ç "'.aiitr uni etciente 

serviço de acesso à grande rede rriundiat 

caminho 

e sem tempestade 

Seía um Júpiter associo 

JORNAL CAPITAL 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Mudanças 

O delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu está 
promovendo algumas 
mudanças dentro da 
Polícia Civil local. Desde 
da última segunda-feira, a 
delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito está 
funcionando como novo 
delegado. Agusto Cabina, 
ocupa agora duas 
delegacias. Mesmo sendo 
o titular do 2" DP ele 
também irar continuar 
respondendo pela DPCA. 

d e s co n hec id os f u r taram 
sua bicicleta Caloi Ceei. 
cor azul, ano 97. 

Fato ocorrido quando a 
referida bicicleta estava 
estacionado em frente sua 
residência, na tarde de 
ontem 

Perda de 
documentos 

Perda de 
documentos II 

Ediberto Soares Viana, 
maranhense, solteiro, 18 
anos de idade, residente 
no Conjunto Vitória 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais, 
entre os quais, sua 
C arteira de Identidade 
Civil e o Título Eleitoral 

Maria Antonia Vieira da 
Silva, maranhense, 
casada, residente na Rua 
Gonçalves Dias- bairro 
Juçara esteve na Depol 
para comunicar que 
perdeu uma bolsa 
contendo vários 
documentos pessoais. 

Fato ocorrido quando a 
comunicante trafegava 
pelo centro comercial de 
Imperatriz, 

Arrombamento 

Furto 
de bick 

Djanirá Soares Pinto, 
maranhense, solteira, 
estudante, residente na 
Vila Fiquene, comunicou 
1 n c elementos 

Osvaldo da Silva Filho, 
maranhense, casado, 
vigilante, tresidente na 
Rua Godofredo Vi;: 
comunicou qúe 
desocupados arromb in 
a porta dos fundos de-íua 
residência e retiraram 
vários objetos. 

De acordo com a 
queixosa o fato ocorreu 
na farde desta última 
sexta-feira. 

PIAMTAO POUCIAL 

Domingo, 21/09/97 

t" Distrito 

Delegado 

Radige 

Escrivão 

Pinheiro 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Josineto. Gilmar e 

Jocimar ^ 

Perito 

Júlio Sérgio 

Telefone de Planlâc 

720-1502 

PLAIMTAO POLICIAL 

Segunda-feira, 22/09/97 

2° Distrito 

Delegado 

Iranildes 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Wallace 

Agentes 

Wlliam, Cabral 

e Chumbínho 

Perito 

Dr. Machado 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos amve^Brío, casarrmtos, batizada e eventos em geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhãn 
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