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Rotary 

O Rotary Clube úe 
Imperatriz lança campanha 
para tUmtnuir o índice dc 
(rlauccma cm im|xTalriz, 

No prtislnio dia Z*t unia 
céntepas de examesde pressa» > 
(x-ular ilistribuklos ])ara 
af xjpulaçáo carente cora idade 
suiHTkna 4<)ium. 
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Boi na 

mira da 

Serur 

O secretário do 
Desenvolvimento Rural, 

■rcos Ro<lrieii<-s. 
fnciou para hoje o início 

. fiscalização do abate 
clandestino do ^ado 
bovino. 

Imperatriz 

tem oficina 
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INDICADOR 

CAPITAL 

m 

Dólar Cor; rrcial 
Compra  R$1.0583 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda   

1,1350 

_R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra  R$1.0010 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda~ 

, R$ 1,0350 

«RS 11,95 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
Uftr 
Valor 1 R$ 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto  R$ 120.00 
Salário Família 
Valor R$ "-66 

Governadora Roseana Samey 

anuncia novo Subsecretário da Saúde 
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Muitas mães imperairizenses lotam a secretaria do Desenvolvimento Comunitário e 

Trabalho, Elas vão em busca de vagas para seus fílbos na Guarda Mirim* Pagina 1-9 

Festa de Santa Rita 

começa no dia 30 

m 

1 

Dinheiro dos festejos vai para reforma de Igreja 

Começa no dia 30 de 
agosto os festejos era 
homenagem a Santa Rita, no 
bairro de mesmo nome em 
Imperatriz. 

Quem colaborar com R$ 
1,00 concorre a cinqüenta 

brindes, entre eles, TV a 
cores, Bíblias, ventiladores 
e tapetes. 

O dinheiro arrecadado 
nos festejos serão 
destinados a reforma geral 
da Paróquia. 
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A governadora Roseana 
Sarney anunciou o nome do 
médico Jairo Casanova para a 
Subsecretária de Saúde da 
região tocanlina. 

Jairo Casanova. do setor de 
aposentadorias do INSS. 
substitui o aluai titular, o 
gastroenterologista Naillon lira. 

O aluai secrelário-adjtmlo da 
Secretaria de Saúde do 
Município, Aírton Jamerson, 
também deve ser confirmado no 
cargo de novo diretor do 
Hospital Regional de Imperatriz 
era substituição a Carlos Cruz. 

As mudanças são 
consideradas rotineiras e 
refletem a mudança no quadro 
político determinado pela eleição 
municipal de 03 de outubro do 
ano passado. 

Outros cargos estaduais 
devera sofrer alteração nas 
próximas semanas. 
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Chico da 

espingarda 

é morto 
Página 1-12 

Polícia Civil prende acusado 

de participar de homicídio 

Jovem assassinado com requintes de 

crueldade é jogado no Rio Tocantins 

A Polícia de Imperatriz agiu 
rápido e conseguiu colocar às 
mãos em dos elementos 
acusado de praticar um dos 
mais violento crime já 
registrado pela reportagem. O 
jovem Roni dos Santos 
assassinado com mais de vinte 
facadas foi arrastado cerca de 
cinco metros do local do crime 
e jogado na Boca da Grola por 
um grupo de seis elementos da 
mais alta periculosidade. O 
crime ocorreu na tarde do 
último domingo e no dia 
seguinte a Polícia Civil 
conseguiu prender o elemento 
que aplicou os primeiros gols. 
A mãe da vítima afirmou a 
reportagem que o filho vinha 
acompanhando marginais e 
que já havia o avisado sobre o 
risco que estava correndo. 

Todos os detalhes na 
Página 1-12. 
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Homicida é capturado pela polícia 

A C ompanhia Vale do Rio Doce vai anunciar nos próximos dias a descoberta de 
mais 500 toneladas de ouro no garimpo de Serra Pelada, situado no município de 
Curíonópolis. O aminrio da descoberta da nova jazida foi feito ontem à tarde em 
Imperatriz pelo presidente da Cooperativa dos Garimpeiros, Coronel do Exército 

da Reser vn, Se/xisiiãt> Curió (discursando/. Curió disse aos garimpeiros que o 
dinheiro retido na Caixa Econômica Federal vai sair em breve 
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Em baixo da dii: pata esq. o presidente do Mamei, Moreira Sdva, o prefeito Bdon Marques, 
o TC Diógenes DanUrs e stta mulher Fátima. Eles estão acompanhados dos atletas do 

Mamei que participaram do Torneio comemorativo ao dia dos pais no último domingr 
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Rotary lança campanha para prevenir Glaucoma 

O presidente do Rotary 
Clube, médico oftalmologista 
Levi Madeira, anunciou o 
lançamento do projeto 
"Prevenção da Cegueira na 
Comunidade" que é 
promovido pela entidade. 

O Clube de Serviço 
distribui no próximo dia 23 de 
agosto, uma centenas de 
exames gratuitos para se 
conhecer a pressão ocular. 

As pessoas consideradas 
carentes, e com mais de 
quarenta anos serão 
beneficiadas pelo Programa. 

O aumento da pressão 
ocular é a principal causa do 

Glaucoma, doença que 
provoca a cegueira 
irreversível se não for tratada 
a tempo. 

Levi Madeira disse que a 
pobreza é um sério problema 
em nosso meio, mas a 
ignorância, por parte de 
muitos, talvez seja um 
problema maior ainda. 

Ele explica que no caso 
específico da visão, inúmeros 
são os casos que temos 
presenciado de cegueira, em 
virtude de crendices 
populares, uso inadequado de 
colírio passado por 
balconistas de farmácias, falta 

Clube de Serviço distribui 100 exames gratuitos 

de proteção ocular nas 
metalúrgicas da cidade, 
ocasionando diversos 
acidentes graves nos olhos. 

De acordo com o 
presidente rotariano, o Clube 
se propõe a fazer palestras, 
com projeção de "slides" nos 
centros comunitários, igrejas, 
metalúrgicas, enfocando as 
principais causas da cegueira 
e a máneira de como evitá-las. 

Em relação ao Glaucoma, 
Levi Madeira confirma que a 
pressão ocular normal varia 
de 8 a 18 inmHg (milímetros 
de mercúrio), e que acima 
disso, pode levar a cegueira. 

Solidariedade 

Avenida de Serviços à Comunidade 

têm mais cinco projetos para a cidade 

Além do Projeto "Prevenção 
de Cegueira na Comunidade", a 
Avenida de Serviços à 
comunidade do Rotary Clube de 
Imperatriz tem mais cinco 
projetos que deverão ser 
desenvolvidos até o próximo 
ano. 

O Projeto " Visão Escolar", 
lançado oficialmente em 
outubro d 1995, em parceria 
com a Prefeitura Municipal, tem 
como base a constatação que 
20% dos alunos da rede 
municipal de ensina jxtssuem 

déficit de visão. 
Serão firmados convênios com 

a Prefeitura e médicos 
oftalmologistas, para atender os 
alunos da rede pública que tiverem 
baixa acuidade visual, fator que 
prejudica o aprendizado. 

O Rotary também deve apoiar 
os empreendimentos das Damas 
Rolárias, incentivando o trabalho 
desenvolvido pela Adai, Associação 
dos Deficientes Auditivos de 
Imi)eratriz, e jxúa Escola da Casa 
da Amizade. 

Os rotarianos, de acordo com o 

projeto da Avenida de Serviços à 
Comunidade, vão apoiar as 
Campanhas de Vacinação, e 
também promover visita ao 
abrigo de velhinhos, jxjr ocasião 
do natal. 

A Proteção ambiental e à 
saúde também serão observados 
e o Clube buscará [ )arceria a mi o 
Ibama. 

O Rotary Clube de Imperatriz 
também planeja reativar o Interact 
Clube, agremiação destinada a 
jovens de até 18 anos e que não 
concluíram o segundo grau. 
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APARECIDA 

1,2,3 (IRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E ÜCM, WÍIASjÊlM. 
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ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ 

|:Ç AMO ROTÂIIO 
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Legenda: Rotary Clube tem Plano de Atividades para 97/98 

Deusdete tem mensagem 

para rotariano 

O governador indicado de 
Rotary para o Distrito 4490, 
médico Deusdete Santos, e sua 
mulher, Eleusa, estão confiantes 
no trabalho desenvolvido pelo 
Rotary Clube de Imperatriz. 

O Jornal Capital publica a 
íntegra da mensagem de Deusdete 
Sampaio ao Rotary Clube de 
Imperatriz, que foi publicado 
originalmente no livro Plano de 
Atividades do Rotary Clube 
Imjjeratriz. 

Estimados companheiros, 
1998 parece estar longe, mas a 

verdade é que o tempo voa. Por 
isso mesmo, quero aproveitar este 
espaço cedido jtelo companheiro 
Ijevi, no seu "Plano de Atividades" 
para dizer aos companheiros do 
R.C. Imperatriz que a missão nos 
espera, daqui a jxtuco mais de um 
ano, será coroada de êxito, ix)rque 
tenho a certeza de que contarei 
com o apoio da maioria dos 
rotarianos ativos do nosso Distrito, 
e em especial do R.C. Imperatriz. 
Sendo o nosso Clube o 

deusdete 

m 

Sampaio e sua mulher, Êíeusa, assumem 
Distrito de Rotary 

responsável juria nossa indicação 
para Governador 98/99, será 
também o principal anfitrião de 
todas as ações, que 
empreendemos no Distrito, com 
sede em nossa cidade. Por isso 
mesmo, precisamos começar já, 
ajudando nosso companheiro Levi 
Madeira na sua gestão 1997/1988, 
pois ele terá a missão de i ireparar 
o terreno, ativando o ânimo do 
Clube e dos nossos comi anheiros, 
deixando-os motivados para nos 
ajudar a cumprir a grande missão 
que nos aguarda. 

Eu e Eleüsa temos plena 
convicção da grande 
responsabilidade que nos espera 
e, por isso mesmo, confiamos no 
elevado espírito rotário de todos 
os companheiros. E temos que 
iniciar o trabalho desde agora. 
Todos nós devemos nos orgulhar 
da missão que o R.I nos confiou. 
Vamos dar as mãos já 

Vamos viver o presente, 
aprendendo com a experiência d( > 
passado e os pés firmes no 
terreno do futuro, acreditando em 
nosso potencial. 
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Jairo Gasanova assume subsecretária de saúde 

Côncavo & 

Convexo 

mm 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

Dois anos, oito meses de 
treze dias. E até agora 
nada, né governadora? 

Igreja 

Com o objetivo de 
angariar recursos para a 
troca do piso da catedral 
de Fátima, o vigário da 
paróquia padre Filinto está 
promovendo uma 
campanha, e pede a 
colaboração de todos os 
fiéis da igreja uma ajuda. 

Direitos 
humanos 

Ao fazer um balanço do 
^rograma Nacional de 
dreitos Humanos, lançado 

.iá pouco mais de um ano 
pelo presidente da 
República, o senador Lúcio 
Alcântara (PSDB-CE) 
disse que a execução 
desse plano representa a 
concretização de uma 
polítca pública de governo, 
que cria obrigações para o 
Estado e gera direitos para 
o cidadão. 

Direitos 
humanos II 

Lúcio Alcântara 
destacou ainda que o 
programa, coordenado 
'jielo Minsitério da Justiça, 
teve como prioridades, em 
seu primeiro ano. crianças, 
adolescentes, justiça e 
segurança pública, sistema 
penitenciário, educação, 
direitos da mulher, 
reforma agrária e direitos 
sociais. 

Violência 
no campo 

O senador Odacir 
Soares (PFL-RO) 
manifestou sua apreensão 
diante de dados 
apresentados por 
documento da Pastoral da 
Terra sobre o aumento da 
violência no campo, nos 
dois anos e meio do atual 
governo, assinalando que 
as 112 mortes ocorridas 
no período superam com 
folga a soma das vítimas da 
repressão durante os 
governos Castelo Branco. 
Costa e Silva e Geisel. 

Credibilidade 
da Record 

A ida de Boris Casoy 
para a Rede Record pode 
ser considerada desde já 
um dos fatos mais 
importantes da TV 
brasileira nos últimos 
anos.Bóris é, hoje, o mais 
conhecido e um dos mais 
influentes jornalistas do 
Brasil. Ele conquistou esta 
condição apenas uns 
poucos meses após sua 
estréia na TV - e 
certamente nãom o fez por 
acaso. Boris redefiniu 
horizontes do 
telejornalismo, mostrando 
ser possível ao mesmo 
tempo noticiar e opinar, 
expondo ao público o fato 
e, a seguir, expressando 
uma opinião informada e 
construtiva. 

Credibilidade 
da Record II 

Ao sintetizar o clamor 
do grande público em 
temas de política e 
economia nacional e 
internacional, Boris 
conquistou uma rara 
condição de unanimidade 
na TV brasileira. A postura, 
a correção e o talento 
profissional de Boris se 
juntaram ao jornalismo da 
Record não só para 
amplificar a qualidade e a 
cerdibilidade do Jornal da 
Record como também para 
tornar possível o aumento 
do espaço de que o gênero 
dispõe na grade da 
emissora. 

Novidades 

James Rúbio, diretor de 
jornalismo da Rede 
Record, promete mais 
novidade para breve. Ele 
prefere não assumir 
prazos, mas revela que não 
quer repetir a fórmula dos 
telejornais das outras 
emissoras. 

Quer um jornal mais 
dinâmico, com 
apresentador dialogando 
ao vivo com vários 
repórteres em vários 
locais do Brasil ou no ar. 
num dos helicópteros 
especiais para 
telejornalismo que a 
emissora adquiriu 
recentemente. 

O médico Jairo Casanova, do 
setor de aposentadorias do 
INSS, deve ser anunciado ainda 
hoje como novo subsecretário 
de saúde para a região 
tocantina. 

Jairo Casanova também 
exercia o cargo de auditor da 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz,.ele ocupa o lugar 
do médico Naillon Lyra. 

A governadora Roseana 
Sarney também deve anunciar 
mudanças na direção do 
Hospital Geral de Imperatriz. O 
atual titular, médico Jairo Cruz, 
cede a vaga para ser colega, 
Airton dos Santos, atual 
secretário adjunto da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

As mudanças são rotineiras, 
de acordo com fontes do 
Palácio Henrique De La 
Rocque, e são naturais depois 
das eleições de 03 de outubro 
do ano passado, que recompôs 
o quadro político na região 
tocantina, e particularmente 
em Imperatriz. 

Governadora Roseana Sarney deve anunciar mais mudanças 
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Hospital Henrique De La Rocque pode ser concluído com 

O setor da Saúde e a ação municipalização plena da saúde 
estadual foi questionado essa 
semana pela secretária-geral 
do Conselho Municipal de 
Saúde, Conceição Amorim. 

A conselheira reclamou que 
os órgão estaduais de saúde 
estavam fora de sintonia com a 
determinação do prefeito Ddon 
Marques, de conseguir a 

em Imperatriz. Com a efetiva 
municipalização da Saúde, o 
município deverá receber 
recursos da ordem de R$ 1,2 
milhões por mês.Com esse 
dinheiro, o prefeito Ildon 
Marques pretende lançar, entre 
outros projetos, o Programa 
Médico na sua Casa, que vai 

a muncipalização da sáude 

investir na qualidade e 
personalização do 
antendimento a domicílio. 

As mesmas fontes que 
confirmam 'mudanças na 
saúde, revelam que nas 
próximas semanas, outros 
setores também serão 
atingidos, a exemplo da 
segurança pública. 

As águas 

mmm 

m 

m 
ypp-yp 

i 

<■ x 
í 

L: 

• W 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

municipalização da samle foi 
viabilizado, lá pelos anos de 
lllíL era seguida 

de siglas se seguiu 
Nesse meio tempo, eu 

ocupei o cargo de 
Conselheiro no Conselho 
Estadual da Saúde da 

JJdon Marques: decisão de municipalizara smide 

Nesse mesmo tempo, 
criou-se, as hoje muito 

Quando o projeto de famosas. Ali IN. as 
Autorizações para 
Internamonto Hospitalar, 

à Lembroone que quando 
promulgação da recebi as primeiras resoluções 
Constituição, um caminhão do Conselho Estadual de 

Saúde da Paraíba, presidido 
pelo então secretário estadual 
de saúde e deputado federal 
licenciado, Zu/a Moreira (por 
sinal, genro do proprietário de 

Paraíba. Representava a Armazém Paraíba), fiquei 
Pepac. a Federação 
Paraibana de Associações 
Comunitárias. Entidade em 
que exercia o cargo de 
diretor de Imprensa. 

Primeiro veio o Snds. 
Sistema Único e 
I )eseenl ralizado de Saúde,. 
Com ele. as CJMSN, 
Comissões Municipais de 
Saúde. E depois as CRISN, 
Comissões Regionais de 

quase uma semana decorando 
as siglas. 

I ma nova língua surgiu. O 
Sues, E era bonito. Um 
conselheiro dizia: "Conto 
implantaremos o CMS em 
João Pessoa se a CIMS's não 
opera e portanto e 
irresponsável pára administar 
as AH Ps?". Era o máximo. 

ç om apenas 21 anos, fiquei 
assustado também com a 

TCI 
TCI 
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raolivíição dos médicos < para- 
médicos. 

Parecia que a redenção da. 
saúde tinha chegado no Brasil, 
e na pobre e atrasada Paraíba. 

Falava-se na eliminação 
total das epidemias. As 
endeiniãs seriam favas 
contadas. A media de vida do 
brasileiro deveria atingir níveis 
tia europa. 

Passados esses anos. 
Enxergo novamente o mesmo 
drama. DesSa vez em 
Imperatriz. 

E me pergunto, será que 
por aqui vai acontecer o 
mesmo que aconteceu na 
Paraíba? 

Muita empolgaçao no 
começo para esvaziamento no 
futuro? Pois a pequenina 
P-iratba continua mergulhada 
na miséria e na falência do 
atendimento médico- 
hospitalar. 

A resposta esta bem perto 

de nós. Na vizinha cidade de 
Açailândia. 

No vizinho município a 
saúde foi municipalizada. 
Mas o atendimento médico 
melhorou de forma 
significativa? A resposta é 
não. Qnem quiser pode 
coníimiãrcom os próprios 
açailandenses. 

Em Caxias acontece o 
contrário. A saúde (oi 
municipalizada e houve um 
salto de qualidade no 
tratamento seja ele 
preventivo ou curativo. 

Dessa forma podemos 
concluir que a 
municipalização em si leva 
nada a lugar algum. 

Porem, a municipalização 
para si. Ou seja. para o 
cidadão pode elevar ó 
padrão de vida do conjunto 
da população. 

E para que isso seja 
possível e necessário 
vontade política do Poder 
Executivo e decisão 
fiscalizaiória da maioria dos 
membros do Conselho 
Municipal dc Saúde. Ambos 
os fatores necessitam 
existir de falo para que a 
Sãúde consiga saltar de 
qualidade. 

De sorte que ao 
contrário da distante 
Paraíba e da vizinha 
Açailândia, nós 
imperairizenses temos um 
Poder Executivo 
comprometido com a 
elevação do nível de vida da 
nossa gente. E lambem um 
Conselho Municipal de 
Saúde aguerrido e defensor 
dos interesses do cidadão. 

Ainda bem. 

n 

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 aue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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por THOMPSON MOTA 

Toe auto 
Jane Kelly Bastazini , 

formada em Administração de 
Empresas assumiu a Diretoria 
Comercial da empresa, recém 
casada com o amigo 
Marquínhos Jane é filha de 
Maurício (Rlalina) Bastazine 
um dos sócios da emj resa e ex- 
prefeito da Cidade de Altamira 
no Estado do Pará , a jovem 
senhora une-se aos talentos de 
Ellis Nóbilis, Jayme, Paulo e 
Ivan no comando da Revenda 

Volksem nossa Região. ATocaulo 
continua sendo a revendedora 
cam|)eã em vendas no Mercado 
Tocantinense. Desejamos votos 
de boas vinda e sucesso para a 
nova Diretora daTocauto. 

Documentação 
Radiodontológica 

Já está funcionando em 
Imperatriz a primeira clínica 
raclkxlonto da Região Tocantina, 
a Clínica coloca a disposição dos 
profissionais da odontologia o 
Sistema Integrado de Diagnostico 
Cefalométrico Computadorizado, 
nos serviços de documentação e 
radiologia odontológica inclui: 
radiografias intra e extra orais 
(janorâmicas e teler radiografia), 
fotografias (extra e intra orais) , 
modelos de estudo i ai Ironizados, 
diagnóstico cefalométrico 
computadorizado, de adenóides e 
corpal, a primeira clínica 
radkxxlonto da Região fica na Av. 
Dorgival Pinheiro de Sousa l.(KX) 
. estão a frente deste 
empreendimento Dr.Carlos A. 
Lacerda, Dr. Marcos A. 
Albuquerque e Dr. Carlos Magno 
Silveira, os dois últimos com 
Curso de Especialização em 
Radiologia e Patologia Bucal em 

Campinas Sao Paulo. 

Sábado Cidadão 
Mais uma vez o Sábado 

Cidadão foi coroado de êxito, a 
lagoa Verde foi beneficiada jiela 
administração fldon Marques 
primeiramente com a ojieraçào 
Cidade limpa e logo em seguida 
|)ela festa de Cidadania O Sábado 
Cidadão está se tornando uma 
marca registrada neste governo, 
consegue mobilizar todas as 
Secretarias além de Órgãos 
Públicos Federais e Estaduais, 
milhares de pessoas foram 
atendidas , o Deputado Federal 
Francisco Coelho que é Secretario 
de Agricultura do Governo 
Roseana Sarney compareceu a 
Lagoa Verde e rasgou vários 
elogios ao evento. 

Praia do Cacau 
() movimento foi grande neste 

final de semana na praia do cacau, 
milhares de banhistas 
con i| on ■ceram j ara curtir <»inick> 
do verão, voltamos a bater na 
mesma tecla, todo cuidado é 
pouco, a praia é traiçoeira, em 
virtude da retirada de areia a i »raia 
fica com alguns buracos que 
formam reraoinhos e que tem 

tirado a vida de muita gente. Uma 
dica, atenção senhores pais, 
procurem levar seus filhos 
somente no Sábado a tarde, no 
Domingo o fluxo é bem maior e 
conseqüentemente os perigos são 
dobrados. Não permita que um 
amigo ou amiga entre na água 
quando estiver embriagado. Se 
tomarmos algumas precauções, 
ami certeza não daremos chance 
para a famosa fatalidade. 

Moto-táxi 
O serviço prestado pelos Moto 

Taxistas em Imj leraíriz está a cada 
dia se tornando mais perigoso, 
quase que diariamente acidentes 
são registrados ami ai)artici|)açào 
direta dos mesmos. Precisamos 
resolver de uma vez jxir Unia a 
situação, ou regulamenta ou 
acaba, ainda nesta semana no 
nosso Programa de Televisão 
vamos debater com equilíbrio e 
seriedade este assunto, vamos 
contar com a participação dos 
dirigentes do Moto Táxi. Taxista, 
Transporte Coletivo, Diretor do 
DMT, Promotor Público e um 
assessor da Prefeitura, além de 
um Vereador. Temos que discutir 
para chegarmos a um 
denominador comum. 

Entre Linhas 

O Advogado Jorge Hakklá, Diretor Regional da Jucema 
- Junta Comercial na Região Tocantina após merecidas ferias 
reteHua ap batente. Ele que tem conduzido a Junta com 
muita raaetdria e dinamismo. Atendendo uma velha 
reivindicação do empresariado local, a Junta foi instalada 
em Imperatriz no ano de 83 na gestão do Governador João 
Castelo, antes o empresário vivia uma eterna sacra, de 
Imperatriz á São Lins, hoje é diferente, tudo se resolve t m 
apenas 24 horas. * - 

BufiH Rainha do Sabor do» amigos Viégas Euttice semi ire 
1 »rcs< n(c nos grandes acontecimentos Sociais de nossa ckladf ■. no 
Sábado foram resfXHisáveis pebcoquetd de inauguração da Roma 
Magazine que aconteceu no Raffaek), noShojiping Imperatriz, aqui 
vai o tek&ne jiara se fazer uma grande festa 1177 4209. 

Hoje terça feira tem tr^rograma Ana Maria na TV 
Record, a partir de 09H45 da noite voce vai Vero filho do 
fenômeno Tiririca, o menino pegou e muito bem o embalo 
do Pai e já está com o seu CD na praça, TirufipaJr. esse é 
o nome da fera, ou melhor, da ferinha O programa de Ana 
Maria Braga está atingindo vários pontos no Ibope, confira, 

Este final de semana marcou a inauguração d< • Roma Magazine, 
a mais simpática loja da ddade começou no babado com um 
coquetel no Restaurante Raffado no imperatriz Sho|)ping, no 
Domingo agitou a gakna na Bnra Rio com trio clclrico c ontem 
segunda ft4ra abriu suas jxrtas {)ara o grande jxiblkoás (X)l 109 da 
manhã com umajH-omoçãoijaraos lODpriraeirosçfinites. A Roma 
veio jira ficar c deve incomodar os concommles, vai giuúiar o 
cliente quem n^lhor oíenxer (Qualidade Total. 

Espaço Aberto para íito para a ^ 

á 
Ci a 

t 

f/JL 
A 

riredene o compushow com br 
por FREDERICO LUIZ 

22#» fcela dite 

Tem gente ficando acordado â noite só para 
economizar sono. 

Adágio popular 

Santo de casa não faz milagres 
Adágio popular pH 

Joel 
Costa 

Balsas sedia encontro da 
Avesma, a Associação dos 
Vereadores do Sul do 
Maranhão, presidida por Joel 
Costa. No próximo ano, os 
vereadores se transformam 
na Dcmi Moore da política. 
Com direito a propostas 
indecentes por parte de 
candidatos a deputado, 
senador e governador. 

Major 

Cultura 

de Verniz 

"É tudo aquito que você 
podia morrer sem saber" 

Engolidor 
de pedras 

E apenas engolindo 
pedras que o crocodilo 
ganha condições de se 
esconder debaixo dagua, 
deixando à superfície 

Melo 
Quem ganhou a simpatia do 

imperatrizense foi o Major 
Melo da Polícia Militar. Em tão 
pouco tempo, mesmo de um 
mês a frente do comando do III 
BPM, o oficial superior 
mostrou serviço e a presença 
da corporação nos bairros. 

FCI de 
parabéns 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz resgata uma antiga 
reivindicação dos 

apenas seus olhos e narinas. 

Símbolo 
fálico | 

A gravata moderna é 
p s i c a n a 1 i t i c a m e n t e 
considerada um símbolo 
fálico 

Obra de 
Aristóteles 

Do conjunto de mais de 
170 trabalhos iudependentes 

imperatrizenses. Um Festival 
de Vídeo para premiar matérias 
jornalísticas e campanhas 
publicitárias. 

Mercosul 
emperra 

Parece que funcionou. Bill 
dos States puxou as orelhas de 
FHC e Menem. Resultado, o 
Mercosul anda na marcha 
lenta. Primeiro os EDA 
consolidam o Nafta, o 
"merconorte", depois é a hora 
dos primos pobres. 

que Aristóteles produziu, 
apenas 47 alcançaram o 
homem moderno. 

O peso 
da luz 

A luz tem "peso"', no 
sentido de e ela exerce 
pressão sobre as 
superfícies que atinge: a 
luz do sol, por exemplo, 
exerce sobre a Terra a 
pressão de 350 gramas/ 
knT. 

/ 

Gozam 

u 

Unção - erro de concordância. O certo é "um é". 

V 

Vagaluma - besouro metido a estrela 
Ventríloquo - quem pratica a dança do ventre 

X 

Xiita - nome da maacaca do Taarzan 

Z 

Não tem. 

Vem aí, os Ditados Clássicos. Uma canja: Deus fez o homem à 

sua imagem e sem herança. 

X 
Curto e Grosso 

• Ei você aí, me dá uma A1H aí, me dá uma AIH aí. 

• E o rei está quieto no Planalto. Até porque, onde FHC vai. a vaia vai atrás. 

• E continua o corre-corre na Loja da Telma. A linha pela metade do preço 

# Quem está dodói é o subeditor Josafá Ramalho. Feliz recuperação. 

# Luís BSB, o lua branca, circulou no último domingo no sábado cidadão. 

* E o Guga já é o oitavo no ranking da ATP. () garoto arrebenta. 

% Está terminando agosto. Até agora, nove desgostos. Falta um. 

Aquele abraço para Luciano, dinâmico administrador da Júpiter (internet) 
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190 
722-1287 
193 
721-2640 
723-2022 
721-0662 
723-2260 

Polícia Militar   
Delegacia de Plantão  
Corpo de Bombeiros  
Hospital de Plantão (Geral)  
Hospital de Plantão (Pediatria)  
Aeroporto  
Estação de Trem   [ 
Hemomar    722-2737 
Tropigás i 721-4528 
Paragás | 721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal  
Câmara Municipal  
Fórum Henrique de La Rocque i 721-0404 
Disque Boi na Moita : 722-1956 

Defesa do Consumidor  -jgg 
Cemar —  
Caema  722-2505 
Correios  
Receita Federal  
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Policia Federal  722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 

722-1748 
723-1652 

721-0136 
721-2486 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Josafá Ramalho duam-feira. 13 de agosto de 1997 □ cidade □ 1-5 

Prefeitura "caça" boi na moita 

Fiscalizaço da Secretaria de Desenvolvimento Rural começa hoje 

Coibir o abate clandestino, o 
chamado "boi na moita", que 
tanto prejudica a saúde pública 
do Município — esse é o 
objetivo da fiscalização sanitária 
que a Prefeitura, através da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Rural (Serur) retoma hoje, 
quarta -feira (13). A 
determinação foi do prefeito 
Ildon Marques. 

Serão fiscalizados os 
abatedouros clandestinos, 

locais secretos onde se abatem 
anin tais i tara < t consumt 11 ttí blico, 
e os açougues que 
comercializam carne, bovina ou 
suína, sem a devida inspeção 
sanitária. Quem for apanhado 
com o "boi na moita" vai pagar 
multa e será submetido ao auto 
de apreensão. 

"O abate, se feito no 
Matadouro Municipal ou no 
frigorífico, está submetido aos 
exames ante morte e post 

mortem" — informa o médico 
veterinário Ativando Rocha 
Júnior, diretor do 
Departamento de Inspeção 
Municipal (Dim), que considera 
o famoso "boi na moita" como 
um "caso de saúde pública". 

O veterinário constata, a 
partir do exame antimorte, se 
o animal está ou não saudável 
para o consumo. Depois da 
morte, na sala de matança, por 
meio das vísceras e da carcaça 

P 

ir 

Abate clandestino causa 

morte do consumidor 

1 cnia pode lavar a lumoraçào no cerébro 

O abate clandestino, que ^ » í „ me i 
r I 1 .1 MlBWlüWg V I ....... .. \ sera fiscalizado a partir de ^- . > 

hoje pelo Departamento de 
Inspeção Municipal (Dim) da 
Secretaria do 
Desenvolvimento Rural 
(Serur), leva as pessoas a 
consumirem carne não 
insjxTionada. K na inspeção, 
que acontece desde o início 
do ano no Matadouro 
Municipal de Imperatriz, que 
se realizam os exames 
antimorte (com o animal 
ainda vivo) e post-múrtem 
(depois do abale do animal). 

Nesses exames, é 
I Hissível detectar a existência 
de várias doenças. O post- 
mortem, por exemplo, torna 
viável exame em todas as 
vísceras e na carcaça. As 
vezes, uma única víscera 
denuncia que o animal inteiro 
está doente, podendo causar 
diversas enfermidades ao 
homem. É comum, no abate 
às ocultas, o marchante olhar 
o animal apenas 
superficialmente e, mesmo 
constatando algum mal. o 
colocar á venda aos 
açougueiros. Com um 
aspecto saudável, mas 
contaminada por uma virose 
ou bactéria, a carne é vendida 
para o consumidor que fica 
exposto às doenças. 

O médico veterinário da 
Serur, Advando Rocha Júnior, 
esclarece que as doenças 
(ver quadro abaixo) podem 
causar desde as infecções 
intestinais até a morte do 
paciente. "No caso da 
brucelose podem ser 
causadas lesões nas 
articulações, inchaço nos 
testículos e esterilidade", diz. 
Com a cisticercose não é 
muito diferente: a tênia pode 
se localizar até na cabeça do 
homem, gerando um 
processo de lumoraçào, 
levando-o á loucura e até à 
morte. 

São incontáveis os casos, 
(un Imperatriz, de pessoas 
que se contaminam ao comer 
a carne não inspecionada. 
Isso ocorre por que o 
marchante, para não perder 
o lucro, procede uma simples 
limpeza e repassa o animal 

t. -s. 
-A 
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O abate no matadouro traz mais 
segurança para a saúde da população 

para o açougueiro que o dispõe saudável, sem contaminação. 
liara o consumidor, que conhece 
menos ainda. A fiscalização 
sanitária da Serur, que estava 
desativada, volta hoje ao serviço 
ativo. A determinação partiu do 
prefeito Ildon Marques, por 
entender que o abate 
clandestino "é um caso de saúde 
pública". 

Com o trabalho, o 
imperatrizense vai comer carne 

E é o próprio povo que vai 
ajudar a Prefeitura no 
trabalho, que vai de encontro 
aos açougueiros e 
marchantes. Para que o 
cidadão tenha mais saúde, 
consuma carne de boa 
qualidade, a Serur dispõe do 
disque-denúncia, que vai 
atender das 8h ás 12h e das 
14h às 18h, no telefone: 198. 

gs saasas 

> 
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Secratnrio da Serur, Marcos Rodrigues (Marquinhos), 
quer rigor na fiscalização do abate clandestino 

do animal, faz-se opnst-mortem. no frigorífico pode transmitir exemplos de doenças que 
diversas doenças à população" Uma víscera denuncia a 

existência da brucelose, 
cisticercose, febre aftosa, ou 
outras doenças. 

Advando Júnior esclarece 
que muitos marchantes 
clandestinos repassam animais 
doentes para os açougueiros 
que, sem conhecer ou não, os 
repassa para o consumidor da 
carne bovina ou suína. "Animais 
não abatidos no matadouro ou 

— lembra. 
O pior, segundo Advando 

Rocha Júnior, veterinário da 
Serur, é que há casos em que o 
paciente — então consumidor 
da carne abatida 
clandestinamente, sem 
inspeção sanitária — acaba 
falecendo nos leitos 
hospitalares. A raiva, a 
cisticercose e a aftosa são 

causaram até a morte. 
"O cidadão pode ter uma 

infecção intestinal, esterilidade 
e, no caso da febre aftosa, por 
exemplo, ser levado até a 
morte" — enfatiza. Aos 
açougueiros e marchantes, o 
veterinário faz um alerta: 
"Vamos fazer uma fiscalização 
séria c ostensiva, para que 
beneficie a população de 
Imperatriz". 

Conheça as doenças 

mais comuns 

JL Causada por 
bactérias do gênero 
Brucella, a Brucelose é 
uma moléstia que produz 
infecção. É comum aos 

Altamente 
contagiosa, e incidente em 
bovinos, suínos e ovinos, 
a Febre aftosa— ou 
apenas aftosa — é uma 
doença produzida por 
vírus. Embora muito 
raramente, o homem 
pode sofrer contaminação 
por esta doença, muito 
comum na região 
tocantina, quando do 
consumo da carne 
infeccionada. 

bovinos, caprinos e suínos, 
por eles transmitida ao 
homem. Provoca febre, 
anemia, debilidade, fraqueza, 
nevralgias, dores articulares e 

suores. Também è 
chamada de febre de 
Malta, febre do 
Mediterrâneo e febre 
ondulante. 

3- A Cisticercose é 
uma infecção causada pelo 
cirsticerco — nome dado 
às formas larvares dos 
animais platelmintos 
(espécies de vida livre, na 
maioria parasitos) e 
cestóides, que são as tênias 
ou solitárias, de vesícula 

bem constituída e 
escólex em seu 
interior. Ingerindo a 
carne de porco ou de 
boi infestada de 
cisticercos, quando 
mal cozida ou crua, o 
homem adquire a 
solitária. 

As Vermiuoses 
são infecções 
produzidas por vermes 
que, por serem 
parasitos, prejudicam à 
saúde humana. 

úi O Carbúnculo - 
ou Carbúnculo 

hemático — é doença 
infecciosa comum a 
vários animais (bovinos,; 
ovinos, caprinos e. 
embora raramente. 

diz Doença infecciosa, 
virotica. que acomete o 
sistema nervoso centra] e 
incide em mamíferos, a 
JZaÍEa. também pode ser 
transmitida ao homem 
mediante o consumo da 
carne, bovina ou suína, 
quando não inspecionada 

eqüinos). É causada pelo B. 
antharacis e, 
acidentalmente. pode 
incidir no homem, 
causando-lhe lesão 
cutânea. De vesícula 
maligna, ela evolui para 

e, portanto 
infeccionada. No 
homem, o período de 
incubação vai de 20 a 
60 dias. Â exemplo 
das demais aqui 
citadas, entre outras, 
pode causar até a 
morte. 

grave septiceraia — 
processo infeccioso 
generalizado em que 
germes sáo 
veiculados pelo 
sangue e neste se 
multiplicam. 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Excepcional 

No período de 18 a 22 de 
agosto a população 
açailandense vai viver a 
Semana do Excepcional. Já 
na abertura teremos um 
culto ecumênico e logo após 
.várias apresentações feitas 
pelos próprios alunos e 
almoço para os 
participantes. No (lia 22, 
alunos e familiares serão 
brindados com um passeio 
para o banho do Pito. Os 
alunos (excepcionais) já 
demonstraram em outras 
oportunidades que estão 
bastante desenvolvidos. 

Excepcional II 

Excepcional é aquela 
pessoa que é de alguma 
maneira diferente das 
outras. Quer seja na parte 
física ou mental, Por ser 
diferente muitas vezes essas 
pessoas sofrem 
discriminações pela 
sociedade, são esquecidas e 
excluídas do convívio social. 
Um dos objetivos da 
educação especial é fazer do 
excepcional uma pessoa 
capaz de ser tratada com 
carinho e respeito por 
todos. 

Bastidores 

Corre nos bastidores do 
legislativo que o presidente 
demitiu um funcionário, 
cujo alo vai rslremecer 
algumas relações pessoais. 
O presidente, que tem 
primado pela moralização da 
Casa que administra não 
deixa por menos os que não 
seguem sua orientação. Me 
informaram que a 
funcionária é genitora de um 
alto funcionário do 
Executivo. Lá vem ti-ti-li. 

Espiristismo 

A preletora Maria 
Helena, de Imperatriz, 
esteve na segunda-feira no 
Centro Espírita de 
Açailândia para ministrar 
uma bonita palestra sobre a 
essência do espiritismo, seu 
nascimento e sua verdadeira 
função. Muitos 
compareceram ao Centro e 
ficaram maravilhados com a 

facilidade de comunicação da 
médium que transmitiu para 
os ouvintes uma mensagem 
de fé e amor, sobretudo com 
muita segurança e 
responsabilidade. 

Motoqueiros 

Depois que foi asfaltada, a 
avenida JK que dá acesso á 
Vila São Francisco tem 
servido de palco para os 
"marmanjos" viraram o 
"zezeu" com sua 
motocicletas. As reclamações 
dos moradores já tem 
alertado as autoridades 
policiais que vão começar a 
fazer um "arrastão" das 
motos e multas para os 
motoqueiros que além de 
fazerem baderna colocam em 
polvorosa quem por ali passa. 

Zoonoses 

Com a assinatura do 
Decreto n0 134/97, o prefeito 
Deusdedith Sampaio 
destinou uma área com 3,6 
mil metros quadrados, 
localizada na avenida 
Alexandre Costa, para a 
implantação do Centro e 
Controle de Zoonoses de 
Açailândia. A atitude do 
alcáide vai suprir uma das 
grandes deficiências sentidas 
no município, que é o maior 
centro pecuarista da região e 
não dispõe de nenhum 
organismo em condições de 
diagnosticar ou previnir as 
moléstias que atacam os 
rebanhos. 

Esfriou 

A polêmica em torno das 
casas aos desabrigados do 
Açai Clube, Vôo Livre e INSS 
cessou. Os vereadores 
Antonio Ferreira e Valdécio 
Ferraz apadrinharam as 
construções das casas em 
alvenaria e quinze delas serão 
entregues nos p roximos 
dias. As que foram 
construídas em madeiras são 
posteriormente derrubadas. 

Sem-terra 

Enquanto isso, os sem- 
terra, "neca-de-pitibiriba". 
Continuam acampados nas 
dependência do IN CR A de 
Açailândia. 

Segundo me informou a 
executora do órgão, o 
processo está em andamento 
e aguardando parecer "lá de 
cima". Vários técnicos já 
estiveram por aqui para fazer 
o levantamento da área a ser 
distribuída às famílias. Mas 
enquanto isso não acontece 
os sem-terra vão fazendo do 
INCHA sua moradia. Até que 
um dia... 

presidente da AVESMA, 
esteve no programa Clube 
do Ouvinte, na Clube FM, 
deste colunista e garantiu 
não fazer parte - ainda - do 
bloco oposicionista. 

Mas quando perguntado 
se o prefeüo subiu alguns 
pontos depois que se reuniu 
com os funcionários 
públicos, respondeu: 
"Continua como está. Ruim 
no ibope". Para o vereador, 
os seus pares não entendem 
o que é oposição, "ü fato de 
denunciar as 
irregularidades não 
significa dizer que estamos 
na oposição", argumentou. 

Dificuldade 

Na realidade, a situação 
do vereador Marcos Lucena 
não é muito fácil. 

Líder no PMN. partudo 
que deu sustentação à 
Campanha do grupo do 
prefeito e lendo na 
secretraia de saúde o Dr. 
Dalvadísio, que é esposo da 
presidente de sua legenda, 
o vereador fica "amarrado" 
para tomar decisões 
unilaterais sem "queimar" 
alguns cartuchos. 
Afirmando que não mudará 
sua opinião sobre a 
administração. 

Marcos Lucena poderá 
estar pensando num futuro 
bem próximo para uma 
possível candidatura de 
alguém de seu partido. 

Alternativas 

Se as coisas continuarem 
caminhando como estão, 
Açailândia ficará sem 
representante na 
Assembléia Legislativa, 
tanto é o número de 
candidatos que já 
começaram a bolar "as 
unhas de fora". Nós, 
inclusive, já falamos sobre 
isso. Mas vale repetir alguns 
nomes. Vamos lá: Sidney 
Figueredo. Domingos 
César, Douglas Clomes, 
Cleide Santos. Waller 
Maxwel, Leonardo Queiroz, 
entre outros. Isso sem falar 
nos paraquedistas. 

Ferra 

Uma cancha para o 
Jailton. No próximo dia 17 o 
Sindicato dos Produtores 
Rurais de Açailândia vai 
promover a segunda Grande 
Ferra de Bezerros no 
Parque de Exposição com 
premiações para três 
categorias: masculino, 
feminino e infantil. Fomos 
convidados e vamos estar lá. 

Oposicionista 

O vereador Marcos 
Lucena. que também é vice- 

Cartas ou informações 
para esta coluna, basta 
enviá-las para rua São 
Paulo, 106 - centro - 
Açailândia (MA) Fone: 
978 - 1592. 

Imperatriz terá oficina 

permanente de arte 

Inscrições terminam no próximo dia 15 de agosto 

Termina no próximo dia 13 
as inscrições para a Oficina 
Permanente de Artes 
promovida pela Fundação 
Cultural de Imperatriz. 

As oficinas permanentes 
abrangem as áreas de pintura 
(todas as técnicas), escultura 
(difrentes materiais), teatro 
(diversos métodos), entalhe e 
xilogravura. 

A FC1 garante que o 
resultado prático da oficina será 
mostrado, gratuitamente, à 
comunidade imperatrizense, 
por intermédio de exposições 
e apresentações. 

A Fundação promete, 
inclusive, remuneração para 
cada oficina. 

A primeira oficina de i tintura 
será ministrada pelo artista 
plástico Tonneves, desde 
técnicas com lápis de cor a óleo 
sobre tela. A mostra será 
realizada na Casa do Artesão, 
situada na Praça Brasil. 

Duas turmas, de cinco 
pessoas, serão formadas. Para 

Ê 
Imperatrizense vai ganhar oficina de arte 

estas, serão necessárias vinte 
aulas nos-dias de segunda, 
quarta e sexta-feira. 

Umsa turma terá aula das 
8:00h às 9:30h e a outra das 
9;3()h às IL.OOh. 

O início está previsto para o 
dia 18 de agosto, com oténuim» 
programado para o dia primeiro 
de outubro. 

Em folder explicativo sobre 
a oficina, a FCI diz que Nossa 
cidade tem um universo artístico 
de expressão. Artistas se 
destacam cm suas áreas, através 

de sua técnica, sem contudo ter 
o compromisso de repassar seu 
saber aos que se interessam pelo 
fazer artístico, já que nunca 
tiveram esta possibilidade, 
mesmo porque, inexiste, em 
nossa cidade, escolas e/ou cursos 
qualificados. 

Ainda de acordo com o 
mesmo folder, Este projeto tem 
sua continuidade assegurada. já 
que é fundamental para o 
processo de incentivo ao 
surgimento de novos talentos nas 
áreas que ele se propõe. 
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ácil dizer en Ficou im sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone^ 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n" 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: r RAM CISCO DO VALE 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Ainda volta 
O jornalista/vereador 

Otair Moreira (foto) antes 
de se eleger, sempre dizia 
que mesmo se tornando 
vereador não iria deixar de 
realizar o seu trabalho na 
televisão. Só que agora o 
moço só aparece mesmo 
para dar entrevistas. 
Também, com o salário 
que ganha já esqueceu os 
velhos tempos que virava 
"corujão" correndo atrás 

dos bandidos. Um abraço 
companheiro, seu mundo 
agora é outro. 

A volta 
Desde a última segunda- 

feira está de volta ao trabalho 
no rádio e na televisão, o 
grande Arimatéia Júnior. Kle 
que esteve trinta dias fora do 
ar, curtindo merecidas 
férias, e voltou como 
sempre, com lodo o gás. 
Acabou a moleza! 

m 

m 

■ 

Bateu e ficou 
Conhecido pelo seu jeito 

diferente de comunicar e de 
ser considerado por muitos 
como "louco", o radialista 
Orlando Menezes conseguiu 
surpreender muita gente por 
ter conseguido se estabilizar 
na cidade de Açailândia. Ele 
decididamente encontrou o 
seu caminho, e até já casou 
com uma moça de boa 
família, que segundo fui 
informado é também 
evangélica. Sucesso garoto! 

Na cidade grande 
A dupla sertaneja Naná e 

Paulinho que residia em 
Imperatriz e estava sempre 
animando serestas da região, 
continua residindo em São 
Paulo, e recentemente foi 

vista no programa Topa 
tudo por dinheiro, do 
Sílvio Santos. 

Por aqui a dupla deixou 
muitos amigos, o colunista 
foi um deles. Saudades! 

Bom no gogó 
O comunicador apenas 

conhecido como Moisés é 
atualmente um dos 
grandes talentos do nosso 
FM, ele que não se 
preocupa apenas em 
empostar a voz como 
muitos, tem conseguido 
um grande destaque na 
Difusora FM, emissora 
que está atualmente. Ele 
também já passou pela 
Nativa e conseguiu deixar 
a sua marca. 

Esse é fera! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF° ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

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

Ny da Sorte: 27 

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

Leão 

Touro 

Ny da Sorte: 40 

Câncer 

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

Ny da Sorte: 44 

Algo de novo, e positivo, 
acontecerá em sua vida. So 
i -reclsa ler j lacieiicia j tara ver 
como as coisas mudam. 

Ny da Sorte: 10 

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

Ny da Sorte: 29 

Virgem 

Apequena concentração de 
planetas no signo de Virgem 
indica uma semana dc muita 
agitação. 

Ny da Sorte: 23 

Libra 

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

Ny da Sorte: 10 

m. Escorpião 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Cuidado, 
não é a hora de se prender 
ainda. 

Ny da Sorte: 13 

Sagitário 

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

Ny da Sorte: 54 

Capricórnio 

Você pode ter uma nova 
idéia v conseguir o que deseja. 
Basta ler um pouco dc fé c verá 
como as coisas mudam. 

Ny da Sorte: 40 

Aquário 
yW\ 

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

N9 da Sorte: 23 

P Q Peixes 

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

DE TV- VHF/UHF . IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 
10 Mirante Can^lO 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

O.TOO Igreja da Graça 
OGdM) Boas Novas 
()7:()() 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 Dical 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
10:00 Supermarket 
10:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 lornal da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 0 Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra 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 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 |ó Soares Onze e Meia 
01 15 Jornal d<> SBT 
01:50 Perfil 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na 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:()() Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

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

em Expressão 

Soraya Luiza 

Badalaçao 

O Socfiicfo deste finai de semana é no meio 

feminino sem dúvida é a presença do modelo l/itor 

Xavier, que estará mostrando toda a sensualidade 

nas passarelas do Çigantão, no próximo sábado, 

dia 16, a partir das 22fiOO, no concurso Xíusa 

Verão/97, que etrá ainda a presença marcante da 

monumentaltRenata 'Banhara, Capa de Ide/Tia. 

Comemoração 

Comemorando o Tia dos Tais, aproveitando a 

vontade de estar de Sem com a vida e os amigos, o 

prefeito Teusdete Sampaio abriu a sua chácara no 

último domingo para receber amigos efoi 

surpreendido com o e?çpressivo número, que 

compareceu para festejar e levar sua solidariedade, 

neste momento em que Teusdete Sampaio está 

fazendo sua reflexo sobre a sua administração e 

promete muitas mudanças. 

Municipalizaçao 

d secretária municipal de Tducação deverá ser 

integralmente municipalizado. Telos 

entendimentos mantidos junto ao Xíinistério da 

Tducação, o setor deverá sem absolvido pelo 

governo federal, já a partir de janeiro de 1998. 

Tara Teusdete Sampaio, a nossa educação vai se 

tornar modelo em todo o 'Estado, pois nos 

permitirá oferecer salários cujos menores valores se 

eqüivalerá a 300,00 reais. 

Isto sem falar que será um ônus a menos para os 

cofres municipais de vez que tais despesas correrá 

por conta do governo federal. 

li 

li ss 
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Musa Verão/97 
Incrições: no 

'Boticário 

Tia 16 de. agosto no Çigantão conu 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vitor Xavier 

(Dando cfarme a coíuna de fioje, osgatinfos 

Tedson e (Jddton Santos 
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Dr. Rubens Parra e Carlos Calletti em pose 

especial para a coluna de hoje 

O modelo 

Vitor 

Xavier, 

que 

estará 

desfilando 

na 

passarela 

do 

Gigantão 

Elimine 

sua timidez 

Fale para pequenos e grandes 

grupos conquiste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 
Tudo isso em apenas 15 horas 

WAR PRODUÇÕES E EVENTOS CI LTI RAÍS 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FACIUTADOR: DR. ORLANDO AUGUSTO JR. 

227-1191 981-7681 
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Social 

(tyuí dc 

Linda Veloso 

; y\ C cx-s-cx do /\ini^c\cle reuiAiu os Evs clubes cie ro+e\ry 

em sivía sede uo ulflmo clomiucjo poisei um cale da maul\ã 

em Uomeuacjem aos pais ^o+arlauos. jAs damas da 

d asa da jAmizade ci^ia^aivA ivm ambieu+e de cjpaude 

emo^ao através de sicjnilicativcA Komeuacjem aos pais 

cjixe |ice\ram cjra+ijiçados com a iuicia+iva. 

yXnAauKã pue es+á recebendo as amigas para o cká de 

baby é nossa amigona ^Andréa pin+inKa. 7A |u+ura 

mamãe preparou com orgulbo os convites e ela mesma 

fe.2 cjuesfâo de en+regar^ para pue as convidadas não 

jal+e m a este alegre |im de +arde. 

Ijíajou 

O secretário de (moverno Sérgio yV\acedo viajou para 

emanl\cTy onde joi representar o prejeito C7ldon 

yMarpues em reunião de assuntos ligados ao |uturo cie 

nossa cidade/ dapui a dias o secretário retorna com 

bastante novidades. 

C ) p<iclre F"e 1 into estti proiiAovendo a C-ampanKa para o 

piso da catedral de T"átima. S pede a todos os |iéis a 

colal>or<Açao com sua parcela cie ajuda. Você já 

contribuiu/ se ainda não/ vamos ajudar nesta 

campanKa doando um pouco cio pue temos/ e Peus 

rec o n a f Tensa rá. 

(fafittetd 

A T^oma yMaga^ine recebei\ uma seleto grupo da nossa 

sociedade para o copuetel cie L>oas-vindc\s a nossex 

cidade. Mais o grande clia "1 ^ [oi na seguncla-|eircx/ cx 

partir das 31x00 cLx manl\ã lá já estcxva com cxs portas 

abertas recebendo a população e doando prênAÍos 

píxra os primeiros com |recjueses. 

ji Foto Brasil 

Ü: ;&• 

1 

Mistura jina de muita simplicid<xde e elegância da; 

sen noras T~ rancisca í^e^erra e C tKa nia/ enx 

nAomento descontraído [oram clicaclos pela 

colcinista 

;'te .•>? 

BR 

11 

Todo cbarme da mullxer imperatri^ense tracliv^ido 

nas irmãs Paula e Pr", .dose 

LAija close especial cia locomotiva social maranbe^^ 

IV" Sandra Pacheco. (S uma personalidade 

constante em dmperatri^/ apui neste [lask posando < ve- 

lado dos compadres énilberto e Tola e do ma ri dão I^r. 

  P Acheco 

Imprecol 

Indústria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

s- 721 - 2995 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
COISHECERfODA A UNHA 1-X)KD 07. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS^ 

* CONSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
Fone: (09S) 722-2122 Fax; (098) 722-2666 

^ è ^ 
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Lojas Brasil 
Francisco Almeida 

continua sendo "o Chico do 
Paraiba", sem sair do tom, 
ou seja sem mudar de 

■profissão Chico do Paraiba 
estará inaugurando nos 
próximos dias a Lojas 
Brasil. O prédio está 
passando por um período 
de reformulação. O 
colunista teve 
oportunidade de visitar às 
dependências das Lojas 
Brasil, à primeira de uma 
série que ã de vir, e 
constatou o empenho do 
Chico do Paraiba em seu 
em seu novo 
empreendimento. Valeu 
Chicão estamos torcendo 
muito por você. 

Lojas Brasil II 
De acordo com 

Francisco Almeida a loja 
será inaugurada até o início 
do próximo mês. A única 
pendência no momento é a 
conclusão da obra, ou seja, 
da reforma do prédio. Os 
fornecedores só estão 
esperando o sinal verde 
para atender os pedidos já 
feitos pela diretoria da 
empresa. Vários 
funcionários que 
trabalhavam com 
Francisco Almeida no 
Armazém Paraiba deverá 
fazer parte do quadro de 
funcionários das Lojas 
Brasil. 

Lojas Brasil III 
Francisco Almeida 

recebeu várias propostas 
de empresas locais, mas 
resolveu montar o seu 
próprio negócio, afinal de 
contas já estava passando 
da hora. Chico do Paraiba 
é um dos mais competentes 

Francisco do Valle 

do ramo. 

Armazém Paraiba 
Quem perdeu com as 

mudanças foi somente o 
Armazém Paraiba que não 
vem emplacando com sua 
promoções. Chico Almeida 
tinha uma estrutura em torno 
de material humano Ioda 
montada, à maioria foi 
demitida, e isso abalou a 
estrutura da empresa em 
Imperatriz. Na última semana 
o colunista constatou de perto 
falhas no sistema de som 
dentro da loja, coisas que não 
acontecia com Chico Almeida. 

Marwel 
A primeira escolinha de 

futebol de Imperatriz Marwel 
Esporte Clube vem sendo a 
báse do futebol amador e 
profissional de Imperatriz. 
Com uma garotada saudável 
Moreira Silva vem 
comandando a garotada no 
Centro de Treinamentos do 
50° BIS. O apoio do coronel 
Diógenes Dantas vem sendo 
muito importante para o 
desenvolvimento do esporte 
local em especial a escolinha 
de futebol Marwel. 

Empolgaçào 
Os estudantes de 

Imperatriz estão empolgados 
com o desenvolvimento (!<)•< 
Jogos Escolares 97. O trabalho 
colocado em prática pelo 
secretário Valdecir Ferreira e 
equipe vem sendo importantes 
para às escolas de Imperatriz 
que a muito tempo estavam 
aguardando a iniciativa por 
parte da administração 
pública. 

Madeira 
O deputado Federal 

Sebastião Madeira continua 

sendo um dos mais atuantes 
em Imperatriz. 

Após resolvera situação do 
garimpeiro maranhense 
Rapadura que estava preso em 
uma Penitenciária em Marabá 
no interior paraense ele está 
visitando às bases políticas 
da região. 

Praia do meio 
A Praia do Meio vem 

recebendo um grande 
número de banhistas neste 
período de veraneio. 

De acordo com os 
barraqueiros, a procura pela 
Praia do Meio está sendo 
uma das mais freqüentadas 
da região. Com apenas 
cinqüenta centavos os 
banhistas se isolam numa 
pequena Ilha no meio do Rio 
Tocantins. 

Violência 
A violência nos bairros 

periféricos voltaram a 
acontecer, no último final de 
semana e no início desta, 
foram registrado vários 
crimes nas delegacias de 
Polícia de Imperatriz. Dois 
deles com requintes de 
crueldade como foi o caso do 
jovem Roni dos Santos que foi 
morto com mais de vinte 
facadas. 

Moto 
O papão do norte após 

ceder o empate para o Clube 
do Remo no último domingo 
em 2 a 2 volta a jogar pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Segunda Divisão diante da 
Tuna Luso Brasileira no 
Estádio Mangueirão em 
Belém. 

A diretoria do 
representante maranhense já 
pensa em reforços para a 
competição. 

Deu na Imprensa 

JL_ 

Francisco Melo da Silva, comandante interino da 
Polícia Militar convocou a imprensa local para uma 
reunião que acontecerá na próxima sexta-feira (15) 
nas dependências do 3- BPM. O objetivo do 
comandante é apresentar um balanço completo do seu 
trabalho frente ao comando da Polícia Militar. O 
comandante esteve pessoalmente na Lagoa Verde 
acompanhando a segunda etapa do terceiro Sábado 
Cidadão. 
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4/a/r Chaves Miranda, secretário da Indústria e Comércio é leitor do Jornal Capital 
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E o jantar do AP A? 

Na gameleira a chiadeira é geral 

Recordo-me de Marcelo Rodrigues 

"Eu digo e nego dúvida" 

loletando até 2.000 

Agora não adianta choro... 

Cobra Mansa ainda é a esperança. 

Afinal uma cobra mansa é bem melhor... 

Do que uma alma viva... 

Jogo do poder... 

Quem manda em João Lisboa 

Sálvio Dino ou lolete Dino 

lolete Dino ou Sálvio Dino 

Quem adivinhar... 

Ganha um prêmio do colunista 

A população quer saber. 

Qual é o valor contratual de; 

Duílio, Marquinhos, Valdson 

Babão, Xaxado, Valdo, Júnior Imperatriz 

Zé Neto, Paulinho e outros 

.Será que este dinheiro... 

Revertido em obras não rendia mais. 

m 

Gêmeos 

■ -h-p-: 

Os Ftan 9ets:M.fí:tninhas 
Gosto - O RtsnsaAor 

Sitie Emprego 

Fone: 722 3317 

01 -Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Capmteiros 

04-Armadores 

exiutura de 

ferragem 

01-Baba 

05-Doméstica 

LABORATÓRIO CIESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

TCI AMEAÇA RETÍRAJA dE 

ÔNÍbuS dE VÁRÍAS LÍnIiAS 

A principal c tradicional empresa de transporte coletivo da 
cidade, esta enfrentando sérios prejuízos desde (pie foi 
implantado o servço de mot-táxi era Imperatriz. A Ttl já demitiu 
quase trinta funcionários e promete retirar ônibus de várias 
linhas se a situação continuar como esta: ou seja, praticamente 
toda a frota operando sempre com um reduzido número de 
passageiros, sem falar no transporte gratuito garantido às 
pessoas idosas e deficientes físicos, enquanto os molo-laxistas 
desfilam pelas ruas, amealhando uma boa fatia do bolo antes 
atendido pelos coletivos. Com o agravante de que os moto- 
taxistas não têm nenhum compromisso maior com a sociedade, 
além do transporte de passageiros, por sinal muito questionado 
devido à falia de segurança verificada na prestação desse serviço, 
cuja regulamentação tem que ser decidida por quem de direito 
antes que a coisa resvale para um fim trágico. 

O diretor da TCI, Ronaldo Braga, está preocupado e com 
razão. 

A sociedade ainda mais. 

Pensamento 

Comemora-se hoje, 13, o Dia do Pensamento. 
JC 'ale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, cujo 
C'lar, o Dr. Carlos Tadeu B. de Matos, está sendo esperado 

Íifíje vindo de S. Paulo, onde foi para participar de importante 
congresso sobre sua espccilidade, a otorrinolaringologia (nariz, 
ouvido e garganta). 

PoupANÇA 

Hoje 1,12% 

Amanhã 1,20% 

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

Uíír (FecIeraí.) 

.RS R$0,9108 

Uríi (MunícípaI) 

' •Agosto/97 RS 09, II 

UFr (EsTAdUAl) 

Agosto/97 RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97  .....RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo RS 1,14 

* Turismo   RS 1,10 

* Comercial RS 1,08 

Cotações de 12.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 12.07.97 

RS. 1 60 

SaUrío Mínimo 

Agosto/97 R$.120,00 

SaLárío FamíLía 

Maio/97 RS 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): RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

MuLtÍVACÍ NAÇÃO 

Não esqueça; sábado, 16, é dia de multivacinação para crianças 
de zero a cinco anos. 

FíscaLízação 

A prefeitura, através do Departamento de Inspeção Municipal, 
realiza campanha de fiscalização a partir de hoje junto a açougues 
e abatedouros clandestinos de animais que comercilizam carne 
sem a devida inspeção sanitária. 

A população aprova a iniciativa, sem dúvida. 

Teresína 

Para os piauienses redicados na imperosa que porventura não 
estejam lembrados: no próximo sábado, 16, será feriado municipal 
em Teresina, por conta dos 143 anos de fundação da Cidade Verde. 

Apenas um mês mais nova que Imperatriz. 

i. - 

m MiSlill?» 
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Humor 

Aquele potentado árabe tinha tudo - ouro, 

mulheres, poder-, mas sofria de ejaculação 

precoce. Ao admirar a dança dos sete véus, 

jamais conseguiu ir além do quinto... 

(Playboy/ agosto/97 nas bancas numa 

distribuição da Dimapi).) 

Aníversaríantes 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 € noite: 

O atleta mirim ítalo, do Marwel Esporte Clune, entrega 
a medalha "Gente da Gente", ao prefeito Ildon Marques 
de Sousa, durante a festa promovida, no último 
domingo no 50e BIS, em homenagem aos pais. Na 
ocasião, Ildon Marques foi recebido pelo Ten. Cel. 
Diógenes Dantas Filho e por sua mulher, senhora 
Fátima Dantas, fazendo um bonito discurso para os 
presentes. O presidente do Marwel, Moreira Silva, 
agradece de público a presença de Ildon Marques na 
festa dos pais promovida no 50QBIS. Em seu discurso, 
o chefe do Executivo Municipal elogiou o grande 
trabalho desenvolvido por Moreira Silva ao longo destes 
17 anos, trabalhando de graça, e se colocou a 
disposição para dar a sua parcela de contribuição a 
todos aqueles que lutam em prol do desenvolvimento 
de Imperatriz. Vale o registro. (Fotoí: Helena Gomes) 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

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

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

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

AGENCIAS-TURISMO 

SUNSET ARACAT1 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa, 1249-A, fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba, 740, fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 

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

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

BARES E RESTAURANTES 
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 
V1DEOMAN1A 
Rua Piauí, 1045, fone; (098) 721.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte, 605, fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

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

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

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

 Hí 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materials para 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

^ Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 q,^P aqn3'' 
^ (resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' ep- 65-901' 490 " 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Clênia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro • Fone: 721-4135 ■ Imperatriz • Maranhão 
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O Maranhão, hoje, e Imperatriz, quando? 

por Edmilson Sanches 
Secretário da Sedin 

Saiu o relatório "Balanço 
Anual - Maranhão 1997", da 
"Gazeta Mercantil", sediada em 
São Paulo e tida como o maior 
jornal de economia e negócios 
do País. 

A publicação tem 44 páginas. 
Descontadas as capas, índices, 
cerca de oito páginas de 
publicidade (três delas dos 
produtos da própria Gazeta), 
sobraram menos de 30 páginas 
editoriais, que tratam de vários 
assuntos e setores da economia 
maranhense: a capital, São Luís, 

e seu complexo portuário; 
lideranças empresariais; 
governo; investimentos; as 
empresas Alumar e Vale do Rio 
Doce; reforma agrária: lista das 
maiores empresas; agricultura; 
comércio; meio ambiente; 
pesca; interior; artesanato; 
turismo. 

Os prós 
As referências positivas ao 

Estado são de dar orgulho. O 
Maranhão é o Estado mais rico 
em recursos naturais do 
Nordeste. Possui rede 
hidrográfica de 4 mil 
quilômetros quadrados, que 
atravessa 13 milhões e 600 mil 
hectares cultiváveis, dos quais 
continuam inexplorados 10 
milhões e 600 mil hectares com 
as mesmas características de 
solo e clima que Deus lhe deu. 
(Lembra Padre Vieira: Das 
terras que conheço, a melhor é 
o Brasil e, no Brasil, a melhor 
terra é o Maranhão). O PIB 
maranhense é de 8 bilhões e 
500 milhões de dólares e o 
Estado é hoje a quarta 
economia do Nordeste. PIB é a 
sigla de Produto Interno Bruto, 
que, por sua vez, é formado jxda 
soma dos valores de todos os 
bens e serviços produzidos 
anualmente no território 
(maranhense, no caso). A taxa 
de crescimento do Maranhão 
em 1996 foi de 7,3%, a segunda 
maior do Nordeste, mas o 
Estado tem o maior 
desempenho médio da região: 
três vezes sui>erior à média dos 
demais estados nordestinos. A 
relação entre receitas e gastos 
com remuneração de serviços 
públicos é também a melhor: 
55%. Mais de 50% da 
movimentação de cargas 
portuárias da região Nordeste 
passa pelos três terminais 
maranhenses—Itaqui, Ponta da 
Madeira e Alumar —, que, em 
conjunto, receberam 833 navios 

e movimentaram 50 milhões de 
toneladas de1 carga no ano 
passado. No futuro esse volume 
será aumentado em mais um 
milhão e cem mil toneladas por 
ano, correspondente a 500 mil 
toneladas de celulose da 
ÇELMAR, 450 mil toneladas de 
madeira, que ainda são 
exortadas por Belém, 150 mil 
toneladas de cimento e 50 mil 
toneladas de frutas. No porto 
Ponta da Madeira está o maior 
carregador linear do mundo. 

A taxa de 

crescimento do 

Maranhão é a 

segunda maior do 

Nordeste 

Somente no Ponta da Madeira, 
além de no porto de Roterdã 
(Holanda), pode ancorar o 
gigantesco navio norueguês Ber 
Sthal, de 330 metros de 
comprimento e 65 de largura. No 
Porto do Itaqui situa-se o ponto 
da costa brasileira mais próximo 
dos Estados Unidos e da Europa, 
o que lhe dáiM)tenciais condições 
de atender a quase todos os 
prados das Américas Central e do 
Sul e de transformar-se no centro 
de distribuição de petróleo de 
influência mundial — Itaqui já 
responde por 98% do 
recebimento e distribuição dos 
derivados de petróleo para o 
Norte e Nordeste, tendo se 
transformado no terceiro maior 
do País nesse segmento. O 
complexo portuário de Itaqui, 

Ponta da Madeira e Alumar é 
um dos mais bem aparelhados 
do Brasil e o que "mais 
profundamente penetra na 
hinterlândia, mediante sua 
articulação com modais de 
transporte de custos mais 
baixos, como o são os das 
modernas ferrovias Carajás e 
Norte—Sul e da recém- 
inaugurada hidrovia 
Araguaia—Tocantins". A costa 
litorânea do Maranhão, a 
segunda maior do Brasil, tem 
640 quilômetros e é rica em 
recursos i»esqueiros; o Estado 
é o principal produtor de 
pescado do Nordeste, com 70 
mil toneladas anuais, 10 mil 
destas de camarã» >. Aí nao esta 
incluído o caranguejo, cujos 
estoques são estimados em 
170 mil toneladas. As chapadas 
maranhenses são "a meca dos 
agricultores mais capacitados 
do País". A Petrobrás vai voltar 
a fazer prospecção de petróleo 
na bacia de Barreirinhas. Cerca 
de l bilhão e 500 milhões de 
dólares estão sendo investidos 
em 14 projetos industriais, 
agrícolas e agroindustriais, 
todos em fase de implantação. 
As três locomotivas e os 304 
vagões das composições 
ferroviárias transportam 3 
milhões e 600 mil toneladas 
de minérios pela Estrada de 
Ferro Carajás, que tem 70% 
de seu leito encravado em 
te r r i t ó rio m ara nhe ns e, 
movimenta 900 mil 
passageiros por ano e é 
considerada a mais moder na 
e mais eficiente do Brasil. 

Os contras 
Mas o Maranhão tem 

muitos pontos negativos. A 
tradição cultural de fato encerra 
uma contradição educacional 
de direito: o Estado tem 60% 
de analfabetos. Existem 3 
milhões de pessoas vivendo Na 
zona rural em condições 
miseráveis — é o único estado 
brasileiro a manter mais da 
metade da população no 
campo. Nessa condição estão 
empregados 65% da mão-de- 
obra ativa. Nos municípios ao 
sul do Estado, 45% da 
população se encontra em 
condição de indigente. Males 
banais ainda matam, e matam 
muito — como a diarréia, 
principal responsável pela 
mortalidade infantil, que ainda 
é alta, embora tenha caído de 
70 para menos de 50 mortes 
em cada 1.000 crianças 
nascidas vivas. A dívida social 
do Estado para com seus 
habitantes é considerada 
"recorde" e origina-se 
sobretudo de décadas de 
equivocadas políticas agrárias. 
Fazendas de até 100 mil 
hectares eram abertas, para 
projetos agropecuários 
incentivados pela SUDAM e 
SUDENE. Como mais tarde se 

reconheceu, essas imensas 
áreas converteram-se mais em 
mecanismo de posse do que de 
d e s e n v o 1 v i m e n t o 
socioeconômico. Como diz o 
relatório da Gazeta Mercantil, 
"nenhum estado ganha do 
Maranhão nas facilidades que 
oferece à grande agricultura" 
mas, na pequena, ainda 
persiste a carência absoluta de 
tudo: insumos, infra-estrutura, 
orientação. O Programa 
Grande Carajás, que foi extinto 
em 1990, "constituiu-se na 
mais colossal empreitada de 
devastação sistemática da 
floresta tropical de que se tem 
notícia": para transformar o 
minério em ferro-gusa, mais de 
650 quilômetros quadrados de 
mata destruída por ano. Era 
1985, ferro-gusa e 
agropecuária já tinham 
arrasado metade da floresta 
tropical maranhense, que tinha 
árvores de 50 metros de altura. 
Os 341 mil hectares da Reserva 
Biológica do Gurupi também 
não foram poupados: o próprio 
IBAMA admite que 60% da 
mata nativa já foi alterada, com 
retirada de madeira, mercado 
que movimenta 10 bilhões de 
dólares por ano em todo o 
mundo. 

imperatriz e 
futuro 

No "miolo" do relatório, 
o destaque foi mesmo {tara 
São Luis e Balsas, csia 
considerada o "novo 
Eldorado". Para Balsas está 
prevista a extensão da 
Ferrovia Norte—Sul, 
anunciada pela Secretaria 
do Planejamento do Estado, 
e a construção de 
aeroporto, já em fase de 
licitação. Hora para Balsas, 
que terá via de escoamento 
de sua produção e local de 
pouso para outros aviòes. 

Ano passado. em 
Brasília, um técnico de alto 
nível de uma instituição do 

um 

Edmilson Sonchcs uno liso rclotório do g.izc to .MrnontH 

A energia 
de Imperatriz 

No "balanço" feito pelo 
jornal paulista sobre o 
Maranhão, o município de 
Imperatriz, embora sendo o 
mais importante do interior e 
segundo maior arrecadador do 
Estado, só é mencionado em 
três páginas, na forma de 
rápida referência como 
entreposto da Ferrovia 
Norte—Sul e local de 
implantação (?) daCELMAR. 
Para salvar a pátria, um anúncio 
de página inteira, na 
contracapa, denominando 
Imperatriz com o novo título 

que, a partir deste ano, deverá 
correr o País: "Imperatriz, a 
Capital Brasileira da Energia". A 
publicidade ressalta que "o Brasil 
inteiro vai estar interligado pela 
linha de transmissão Norte/Sul, 
através da subestação da 
Eletronorte em Imperatriz". O 
texto detalha que a subestação 
"vai ser a responsável por enviar 
a energia de Tucuruí ao resto do 
País, receber e distribuir, pelo 
Maranhão e todo o Norte/ 
Nordeste, a energia vinda de 
Itaipu". O anúncio considera o 
projeto "vital para o Brasil, que 
vai investir mais de 400 milhões 
de reais em uma grande: linha de 

transmissão com cerca de 
1.050 quilômetros rfv' 
extensão. Essa linha mué ) 
quadro da energia no 1% , 
acabando com os 
racionamentos nas grandes ou 
pequenas cidades brasileiras. 
Isto significa mais 
desenvolvimento social e 
econômico para o Brasil e, 
principalmente, para os 
maranhenses, os maiores 
beneficiados. A energia vai 
fortalecer a economia do 
Maranhão, gerando empregos 
e recebendo indústrias, com 
toda força para continuar 
crescendo". 

Governo Federal dizia-me: 
"Imperatriz lera de 
descobrii qual o seu rumo, 
pois pode deixar de ser a 
grande referência 
econômica do sul do 
Maranhão. Centenas de 
milhões de dólares estão 
sendo — e continuarão a ser 
— investidos nos Gerais de 
Balsas e na própria infra- 
estrutura da cidade, para 
onde. em médio prazo, 
acorrerão outros 
inveslimentoC, 

F para Imperatriz, o que 
há de vir? Algumas 
sugestões já se lançam, 
como a de preparar o 
município para ser. mais que 

uma referência econômica, 
uma referência de qualidade 
de vida. Para isso deve haver 
um grande pacto entre todas 
as instâncias do Município. 
Deve-se cultivar o sentido de : 
solidariedade social. 
Desenvolver o sentimento; 
de pertencença, ter a cidade 
como sua (o ouwnership dos : 
americanos). Buscar torná- 
la um centro de saber, de 
ensino, de preparação e 
qualificação, de 
conhecimento — tanto o fazer 
saber (ensino acadêmico) 
como o saber fazer (ensino 
instrucional, técnico e 
tecnológico). Potencializar a 
natureza estratégica de sua 

geografia em centro de 
turismo diversional e de 
eventos. Eátimular ' 
incentivar os micro, nu j 
e peque* . 
e m p r e e n d i ra e n t o s . 
retirando seres humanos da 
fase de dependência c 
habilitando-os para uma base 
de competência. 

Advirta-se logo; isso não 
é rápido nem fácil. É 
demorado, é doloroso, às 
vezes desanimador. Não é 
tarefa uni pessoal, mas 
esforço coletivo — "sonho 
que se sonha junto". Exige 
mexer na "cultura" política, 
administrativa, social, 
comunitária e individual. 

Exemplos 
Alguém em algum 

momento tem de começar. 
Veja-se o exemplo do Japão: 
território do tamanho do 
Maranhão, solo irregular e 
pouco fértil, subsolo pobre, 
duas bombas atômicas que 
destruíram seu parque 
industrial e muitas "bombas" 
naturais (maremotos, 
terremotos, vulcões) 
ameaçando e destruindo 

suas cidades. E em poucas 
décadas, de meados de 40 para 
cá, em que se transformou o 
Japão: uma potência só 
comparável, hoje, aos Estados 
Unidos. Veja-se o exemplo do 
Ceará, o Japão do Brasil: 
governo e empresariado 
estabeleceram um "pacto de 
cooperação", para o qual se 
movimentaram outras forças 
sociais. O Ceará, hoje, é 
exemplo mundial. Com 

certeza, lá a vida está menos 
ruim. 

Tanto num caso como no 
outro, a diferença está onde 
sempre esteve: nas pessoas, 
nas pessoas e suas atitudes, 
nas pessoas e nas suas 
atitudes propositivas- e 
construtivas. Isso exige sair da 
permanente postura de 
confronto (X) para a de encontro 
(+), em busca de um propósito 
comum e comunitário (=). Só 

trabalhar não resolve. Isso os 
outros animais também fazem. 
Como recomenda o poeta, é 
indispensável amarrar nosso 
arado numa estrela. E 
necessário andar com os pés 
no chão, mas com as mãos 
seguras na linha do horizonte. 
E preciso conversar, dialogar, 
encontrar-se, debater, 
envolver-se. 

Desenvolvimento, só com 
envolvimento. 

K/, 

mmmm. 
k mm, • Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Bximvsso, Açailândia. além d<- transpor lar passageiros, oft-nvc 
, também o tranporte de carga c encomendas no Maranhão e ouiros 

ao C liente fiados do i'a,> 
Kxpresso Açailândia, tranp.oriando carga> • encomendas com 

.  pontualidade, segurança e responsabilidade 
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Secretaria recebe muitos pedidos para Projeto Alfa 

Mães querem vagas na Guarda-mirim para seus filhos 

É grande o número de 
mães que procuram 
diariamente a Secretaria do 
Desenvolvi m e n t o 
Comunitário e Trabalho 
(Sedesct) com a finalidade de 
conseguir uma vaga para o 
filho (criança ou adolescente) 
que necessita de uma 
ocupação. 

Segundo a subsecretária, 
Fátima Avelino, todos os dias, 
no período da manhã, são 
atendidas cerca de 30 a 40 
mães, que, em sua maioria, já 
estão separadas dos maridos, 
desempregadas e com muitos 
filhos para criar. Em outros 
casos, os pais sobrevivem de 
subempregos. 

Mas a Sedesct não é 
procurada somente por 
adultos, as próprias crianças 
também vão até á Secretaria 
expor seus casos 

1 

Ildon Marques vai abrir mais vagas para Guarda mirim | 

pessoalmente, como o garoto 
Rui Pereira da Silva, de 13 
anos, e que já cursa a Ia série 
do segundo grau. Os pais de 
Rui moram no interior e não 
tem como ajudá-lo. 

Há também casos como o 
de Lígia dos Santos Gomes 
(14), que, mesmo não sendo 
carente financeiramente, fez 
questão de estudar todo o 
Projeto Alfa, desde sua 
implantação até os dias de 
hoje, com a intenção de entrar 
na Guarda-mirim. Lígia estuda 
no Colégio Dorgival Pinheiro 
de Sousa e enviou cartas para 
a secretária Sofia Oliveira e 
para o prefeito lldon Marques, 
explicando o sonho que tinha 
de ser útil á sociedade e 
aprender lições de vida. 

Antes de ingressar na 
Guarda-mirim, as crianças 
lassam por toda uma triagem 

em que são avaliadas por 
psicólogos, médicos e 
assistentes sociais. 
Posteriormente é feito um 
histórico com a identificação 
do menor que será analisado 
pela secretária Sofia Oliveira. 
Os casos mais graves, como 
os de envolvimento com 
drogas e prostituição, são 
enviados para o Centro 
Educativo Resgate (CER) e 
para a Comunidade Missão 
Jovem, onde recebem toda 
uma orientação espiritual. 
Fátima informa ainda que os 
problemas que mais influem 
no comportamento das 
crianças são: situação 
financeira e relacionamento 
entre pai e mãe. 

"A cada dia que passa, nós 
podemos sentir a 
credibilidade que as pessoas 
tem nesse projeto, mas 

infelizmente, no momento, 
não está sendo possível 
atender de imediato a todos 
que nos procuram", lamenta 
Sofia, esclarecendo que o 
programa beneficia 
atualmente 510 crianças e 
adolescentes, incluindo 
meninos e meninas. 

Todos os casos excedentes 
são registrados em um 
caderno especial, formando 
assim uma imensa lista de 
espera por uma desistência ou 
por abertura de novas vagas. 

"Tenho certeza que com o 
passar do tempo nós teremos 
uma nova estrutura para 
termos condições de atender 
mais crianças e mais 
adolescentes, pois é desejo do 
nosso incentivador maior, o 
prefeito Ildon Marques, 
atender a todos", finaliza Sofia 
Oliveira. 

■ JEi's 
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Novas instalações do Fiqucninho v elogiada por atletas 

'Nós temós vinte < duas disputai? nesra modalidade. Haurissou Silva (Graça 

Ginásio sedia competições dos joeos escolares 
. Os Jogos Escolares de 

ETératriz OFJs/97), que 
e Tnovimentando a classe 
deiportiva estudantil da 
cidade, trouxe mais uma 
novidade; o funcionamento 
do Ginásio de Esportes 
Fiqueninho. onde estão 
sendo realizadas as 
partidas de futebol de 
salão. 

O ginásio que até então 
eslava desativado, voltou a 
funcionar. A Prefeitura de 
fra|>eratriz, em conjunto 
com a Secretaria dos 
FNporles e do lazer (Sedei) 

; e a ajuda de patrocinadores, 
conseguiram colocar 

I aquele espaço esportivo em 
*ir<ctonamento. 

•,l '> ginásio recebeu uma 
mu rela de proteção, que 
separa a quadra da 
arquibancada, o piso foi 
melhorado, sem contar a 
nova pintura do local. Os 

i banheiros e vestiários estão 
; passando por uma reforma. 
0 Fiqueninho ganhou, 
também, uma nova 
iluminação. 

Para efetuar a reforma, a 
Sedei contou com o apoio 
de parceiros preocupados 
com o esporte de 
Imperatriz. Foram os 
patrocinadores d» reforma, 
as seguintes empresas: 
Liliane, Transportes 
Coletivos Imperial (TCl), 

1 Auto Escola Opção, Escola 
; Rui Barbosa e o Centro 
i Federal de Educação 
i tecnológica do Maranhão 

(Ce.fet/Ma). 
A mureta construída no 

local irá servir de mural de 
anúncio comercial aos 
1 patrocinadores. 

■ Campanha 

Criança Esperança de 

Imperatriz começa dia 22 

Melk Dela Rocha já está na cidade 

para divulgar evento 

equijK-s disputando, aqui no 
Fiqueninho, uma das 
modalidades mais 
concorridas, que e o futebol 
de salão. O Fiqueninho que 
até pouco tempo era 
esconderijo de marginais, 
agora, com a determinação 
do prefeito, foi totalmente 
recuperado. 

A Frefcitura de Imperatriz 
arcou com toda a despesa de 
mão-de-obra e parte do 
material. 

A outra parte de material 
foi conseguida através de 
parceria com empresas da 
cidade que acreditaram no 
nosso trabalho e na 
possibilidade de 
realmente, os 
escolares", comentou Valdecí 
Ferreira, secretário da Sedei. 

Nesta terça-feira (12). a 
pista de atletismo da Sedei foi 
o palco da finalização das 

Um grande número de jovens 
fizeram-se presentes no 
Complexo Esportivo Barjoua 
Lobão para assistirem as 
competições do dia 

No Arremesso de Disco, 
na categoria infanto feminino, 
as vencedoras foram: Graey 
C. de Sousa (F>seola 
Nascimento de Morais) e 
Kaliane Almeida 
(Nascimento de Morais), No 
infanto masculino, foram os 
vencedores Gàssjo Cardoso, 
Elias Edte e .Mau dos Santos, 
todos alunos da Escola 
Batista. 

Na categoria Juvenil 
feminino, os primeiros 

haver, colocados no Arremesso de 
jogos Disco foram: Sílvia de Caslro 

(Dom Bosco) ç Kàt ia Teixeira 
(Nascimentode Morais). No 
juvenil masculino foram os 
vencedores, jairon Gell 
Aguiar (Graça Aranha) e 

Aranha). 
No "arremesso de peso", 

dentro da categoria infanto 
masculino. Cássio Batista, 
Alan dos Santos e Mielli 
Ferreira, todos alunos da 
Escola Batista, foram os 
primeiros colocados. No 
infanto feminino, as alunas 
da Escola Nascimento de 
Morais, Katiene Matias e 
Renal a de Araújo ficaram 
tias primeiras colocações. 

Na categoria juvenil 
feminino, Sílvia Castro 
(Dom Bosco), Cleklc dos 
Santos (Nascimento de 
Morais) e Maria do 
Nascimento (Ciei 111), 
ficaram nas primeiras 
posições. No juvenil 
masculino, os vencedores 
foram: Jairon Gell Aguiar e 
Hautisson Silva, ambos 
alunos da Escola Graça 
Aranha. 

Um dia dedicado á 
arrecadação de alimentos, 
roupas, calçados e 
medicamentos às crianças 
pobres de Imperatriz — é o que 
pretende Melk Dela Rocha, 
modelo da agência Top Model. 
Ontem (12), ele esteve na 
Prefeitura Municipal; onde 
pediu apoio iia divulgação do 
evento, denominado Criança 
Esperança de Imperatriz, 
previsto para o dia 22 de agosto, 
no Juçara Clube. 

O modelo quer a 
participação de pessoas da 
comunidade, membros de 
associações, entidades e clubes 
sociais. "E uma bonita 
campanha, em benefício das 
nossas crianças" — afirma. A 
mídia impressa e eletrônica da 
cidade também pode apoiá-lo, 
a partir da divulgação do 
evento, que não tem fins 
lucrativos. 

Para que o evento atinja seus 
objetivos, Melk Dela Rocha faz 

um apelo ao empresariado 
local: "Que nos apoiem na 
produção do evento, destinado 
especialmente às crianças". 
Empresários que o ajudarem na 
produção da festa terão os 
nomes de suas empresas 
divulgados do início, às 19h, até 
o fim. 

Mas, se você prefere se 
antecipar e fazer sua doação 
antes da sexta-feira, 22 de 
agosto, já pode procurar o 
modelo na rua Ceará n0 145 
(Juçara). Brinquedos usados 
também são aceitos. 

Durante o evento, os 
participantes vão assistir 
concursos de danças, em 
benefício das crianças, e 
apresentações musicais e 
teatrais. O ingresso vai custar 
R$ 3,00 e toda a renda vai ser 
revestida em favor dos 
menores carentes da cidade. 
"Com esse dinheiro vamos 
compra roupas e calçados, por 
exemplo" — diz. 

i ©y 
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Venha e comprove! 
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Juscelino Miranda faz boa atuação 

Arbitragem de Imperatriz começa a se destacar novamente 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João Lisboa acontecerá a final do 
A Seleção de João Lisboa campeonato de Açailandia e 

começou ontem terça feira o por este motivo , a seleção 
semana de treinos visando local só poderá jogar no dia 
um provável amistoso que 31, diante da seleção de J. 
será realizado no próximo Lisboa, 
domingo no Estádio 0 Presidente da Liga , 
Cafeteirão. Ademir Nunes , disse que o 

O Treinador Edmar técnico Valber , não terá 
Pereira, após o empate em 3 problema para definir o time 
x 3 com o time do Sena, titular, porque praticamente 
conversou demoradamente todos os jogadores estavam 
com a diretoria do time, para participando ou estão 
juntos analisarem a atuação participando do campeonato 
de domingo próximo local, e estão em boa forma, 
passado. 

() Treinador disse que nos Sedei 
treinos desta semana, Os jogos escolares de 
pretende concertar algümas Imperatriz, estão sendo bem 
falhas que aconteceram no prestigiados pela população, 
jogo com o Sena. O Secretário Ferreira 

disse que tudo está saindo 
Sena conforme o programado e 

Segundo o supervisor do que a SedeJ, não está 
time , Jonatas Moura , a medindo esforços para que 
reapresentação dos os jogos deste ano , fiquem 
jogadores acontecerá na na história do esporte de 
tarde de hoje no campo do 50 Imperatriz. 
Bis. para começar os treinos Ferreira disse ainda que a 
visando o jogo amistoso que equipe técnica destes jogos , 
será realizado no próximo está dando um exemplo de 
domingo na Cidade de Rodon trabalho. 
-LA. 

O Treinador Geraldo Juscelino 
Lopes, disse que apesar do A Cidade de Imperatriz, 
pouco tempo que treinou o mais uma vez é destaque na 
time, o resultado de João arbitragem a nível nacional. 
Lisboa, foi satisfatório , O árbitro Juscelino Miranda 
devido o time jogar fora de foi auxiliar no jogo Moto 2 x 
casa e sem o apoio de sua 2 Remo, realizado no último 
torcida. domingo em São Luis pelo 

campeonato brasileiro da 
Brasil série "H ". 

A Seleção Brasileira joga Pela boa atuação, 
hoje cedinho as 7:00 hs, Juscelino está sendo colado 
enfrent ando em jogo para auxiliar outros jogos, 
amistoso o time do Japão. 

O Técnico Zagalo gostou Copão 
da atuação do atacante Sony A Chave "C" do Copão só 
Anderson e irá coloca-lo no terá jogos no final do mês. 
ataque ao lado de Os jogos serão os 
Ronaldinho. seguintes: 

O Brasil , deverá entrar 30/ 08 - 20h30 - Sena x 
jogando com; Tafarel, Cafú , Comercial -Dom Eliseu 
Ricardo Cruz ,Jr. Baiano e R. Local: Estádio Frei 
Carlos: Dunga, Flávio, Epifânio. (Imperatriz) 
Leonardo e Denilson: 31/08-16:00hs-Açailandia 
Anderson e Ronaldinho. xj. Lisboa 

Açailàndia Local: Estádio Pedro 
Neste domingo Maranhão ( Açailandia ) 

Vende-se 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO Vó 

Preço de 977- 2365 

ocasião Glóves 

A arbitragem de 
nperatriz, começa a se 
sstacar no cenário 
>portivo nacional , através 
í Juscelino Miranda , que 
i o auxiliar do Maranhão 
ícalado para trabalhar ao 
,do do árbitro do RN, 
harles Eliot de Freitas e o 
atro auxiliar também do 
N, Francisco Falcão Leal. 
Juscelino Miranda faz 

arte de um grupo de 8 
-bitros do Maranhão que 
>ram escalados para 
articiparem do campeonato 
rasileiro. Juscelino foi 
idicado como auxiliar. 

A arbitragem da Cidade, já 
)i destaque em outros 

Inter e Palmeiras 

buscam liderança 

Campeonato Brasileiro terá seqüência 

hoje, quarta-feira 

O Campeonato Brasileiro O Inter soma 15 pontos , 2 
terá seqüência hoje quarta a menos que o Palmeiras que 
feira com dois jogos. tem 17. 

O Internacional recebe no O outro jogo será em 
beira rio o time do Palmeiras. Santa Catarina, o time do 
Os dois buscam a liderança Criciúma enfrentará o 
da competição. Botafogo. 

A Classificação do campeonato brasileiro 
antes da rodada de hoje é a seguinte: 

1) Palmeiras 17.; Paraná; Portuguesa; 4) 
Internacional - 15; 5) Vasco -13; Bragantino ; 7) 
Corinthians - 12; Guarani : Sâo Paulo ; 10) 

Juventude -11; América RN; 12) Santos -10; 

Vitória ; Atlético -PR; Grêmio; 16) Botafogo - 
9:17) Sport - 8; Goiás ; 19) Atlético MG - 7; 
Coritiba; Bahia: 22) Cruzeiro - 6; Flamengo ; 
Criciúma; União São João; 26) Fluminense -4 

OBS: Os pontos do jogo Atlético MG e Flamengo não 
foram computados. 

campeonato a nível nacional 
, com o próprio Juscelino, 
juntamente com Reinaldo 
Martins Brito. 

Mas o grande destaque 
desta Região em 
campeonatos brasileiros, fica 
por conta de Jackson da 
Silveira , que chegou a 
posição de aspirante a Fifa. 

No jogo de domingo 10 de 
agosto, Juscelino Miranda 
segundo informações 
chegadas da Capital do 
Estado, fez um ótimo 
trabalho , e já tem 
carimbado o seu passaporte 
para outros jogos do 
campeonato brasileiro da 
série "A ". 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

Fax: I 
Ãlsnoas. 1437 A Fsíkkí 
'/2M347 - Ül? 

>722 3880 
- Imperstfà 

Promoção de férias 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir Reais 

i 

Juscelino teve boa atuação no jogo Moto e Remo 

Sena começa a treinar hoje 

Geraldo Lopes diz. que o ti me precisa jogar neste final de semana 

agtunba uma das do 

O Time do Sena que 
representa a Cidade de: 
Imperatriz, no Copão; 
Maranhão do S«L, folga? na 
tabela da competição e só 
volta a jogar no próximo dia 
30 de agosto , uma noite de 
sábado no estádio municipal 
de Imperatriz, enfrentando 
o time do Comercial de Dora 
Eliseu. 

O Técnico Geraldo Lopes 
considerou positivo o; 
primeiro jogo no copão. Ele 
afirmou que somente 
trabalhou uraa semana com 
o grupo, mas que os seus 
jogadores cumpriram 
dentro de campo . o que foi 
trabalhado nos treinos. 

O Supervisor Jonatas 
Moura disse que o espaço 

de tempo para o próximo: 
jogo , que será dia 30 , aqui 
em Imperatriz . é muito 
longo e prejudica o seu 
time, porque a 
jogadores de ou* s;: 
Cidades, que íkúm 
hospedados em 
Imperatriz, e sem jogar oi 
time gasta muito mais. 

Jonatas Moura disse 
ainda que não gostou da 
atuação do árbitro 
Reinaldo Martins Brito , 
que o mesmo deveria ter: 
terminado o jogo pelo 
menos aos 47 minutos. 

Para este final de 
semana, o time já tem 
praticamente certo um 
amistoso para a Cidade de 
Rondou no Pará. 

f 
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■ Errata 

PC apreende moto roubada^ 

Equipe do delegado Renê recupera moto roubada e entrega ao proprietário 

A equipe do delegado Renê 
Almeida, titular do Primeiro 
Distrito, vem mostrando 
trabalho e na manhã deste 
último domingo, localizou a 
moto titan, cor azul, placa 
IION 5008 - Imperatriz, 
roubada na madrugada da 
última quinta-feira. 

A moto, de acordo com o 
proprietário, estava 
estacionada em frente ao 
Ixigus Bar no bairro Vila Nova. 
quando foi levada por dois 
elementos. 

De acordo com o 
motolaxista Antônio Carlos 
Souza e Silva, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Amazonas. Centro, o furto 
aconteceu por volta das 2h(M) 
da madrugada da sexta-feira. 

Km entrevista a nossa 
reportagem, ele disse que 
leria ido ao interior do Bar e 
quando relornou não 
encontrou a moto. 

Logo após o roubo, os 
motoqueiros comunicaram o 

plantão centra] da Depol e 
fizeram várias buscas, mas sem 
sucesso. 

O caso, que foi registrado 
no plantão da DRF, caiu nas 
mãos do delegado Renê 
Almeida, que só terminou com 
a localização da Moto, na 
manhã do último domingo, 10. 
Ela foi abandonada pelos 
elementos nas proximidades 

■ Erramos 

do Aeroporto de Imperatriz. 
Ainda no domingo a moto 

foi entregue ao verdadeiro 
dono. Antônio afirmou a 
reportagem que não tinha mais 
esperanças de encontrar a 
moto, uma vez que já faziam 
mais de três dias que a mesma 
tinha sido roubada. 

* Republicada por 
incorreção. 

de Redação do JC 

Ontem O Jornal Capital 
publicou a matéria ao lado com 
erro no credito do Delegado e 
Equipe que rectifieraram a moto 
roubada. Ontem o crédito ficou, 
de forma errônea, com o 
delegado Tinoco que está 
atualmente em Açailándia. 

Quando acontece erro no 
Jornal Capital, a nossa atitude e 

de mostrá-lo para que o leitor 
tenha sempre a verdade dos 
fatos. 

Aliás, esse negócio de 
esconder os erros é uma 
atitude, acima de tudo. anti- 
profissional. 

Somente quem tem 
compromisso com a verdade 
podê publicar os erros. 

La 

mm* 

m 
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Moto recuperada pola Policia Civil foi entregue aÒcHn o to taxista no domingo 

Marauder, uma custon 

O segmento çustom da 
linha de motocicletas Suzuki 
apresenta diversas novidades 
em 1997 como inovações 
tecnológicas das conhecidas 
VS1 4()()CiLP e VSSOOGL, 
novos modelos nacionais 
como a Intruder 250 c 
lançamentos mundiais, como 
é o caso da VZ800 que 
acaba de chegar ao 
m e r c a d o m o t o c i c 1 í s t i c o 
nacional conhecida 
internacionalmente como 
Marauder - uma custom que 

a tradicionalidade de sua 
íegoria à mais avançada 

. vnologia Suzuki. 
liste lançamento mundial 

da Suzuki Motor Corporation 

do Japão chega cercado de 
nostalgia relembrando os 
tempos das grandes máquinas 
estrade iras, especialmente 
equipadas para percorrer 
longas distâncias com o maior 
conforto, potência e torque. 

Com design formado por 
linhas suaves estruturado 
pelo chassi em berço duplo 
com tubos de aço, a Marauder 
ê dona de um estilo próprio, 
compacto e de extremo bom 
gosto. O assento baixo aliado 
às rodas largas e seus 
diversos componentes 
cromados confirmam com 
fidelidade sua legítima 
vocação de chooper moderna, 
contando ainda com assento 

traseiro removível que, 
quando acoplado, segue a 
suavemente a linha do pára- 
lamas e, quando removido, 
revela as linhas finas de seu 
acabamento. 

A Marauder está equipada 
com um moderno e potente 
motor em "V" Twin de 45° 
com refrigeração líquida, 4 
válvulas por cilindro, ignição 
eletrônica e 805 cilindradas 
ajustadas para garantir muita 
aceleração e resposta total. 
Até mesmo pequenos 
detalhes foram 
minuciosamente estudados 
pelos engenheiros japoneses 
para garantir sua mais alta 
performance: a transmissão 
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Marauder é a custom mais avançada da Suzuki, 
que alia tradicionalidade a sua categoria 

Esta é a Intruder 250 policial, agora disponível pela Polícia da cidade do México 

de cinco marchas via corrente 
potencializa o funcionamento 
do motor especialmente por 
conta com uma embreagem 
acionada por cabo e oito 
molas que suavizam o engate 
e conta, ainda, com um 
sistema limitador de retorno 
de torque na embreagem que 
oferece mais segurança nas 
desacelerações bruscas ao 
utilizar o freio motor. 

A tecnologia empregada 
nesta nova custom de 800 
cilindradas da Suzuki e as 
inúmeras praticidades de seu 
conjunto se fazem presentes 
desde o grande porta-malas 
com capacidade para dois 
litros, dois ganchos para 

guardar o capacete, fácil 
acesso à bateria ao levantar o 
assento dianteiro e prático 
manuseio dos instrumentos, 
até o sistema elétrico que 
inclui a ignição eletrônica 
digital, bateria livre de 
manutenção e um painel de 
instrumentos com 
velocímetro, termômetro, 
pressão de óleo e indicadores 
de iluminação. 

As demais especificações 
técnicas da VZ atestam toda 
a qualidade e desempenho de 
seu conjunto, como as 
suspensões formadas por 
garfos invertidos, 
amortecedores traseiros com 
cinco níveis de ajustes de 

carga de mola para uma 
pilotagem personalizada e os 
grandes discos dos freios dc 
acionamento hidráulico - 
únicos capazes de conter os 
50 HP's desta grandiosa 
máquina. 

A Marauder encontra-se 
disponível nas cores preta c 
vermelha em todas as 85 
concessionárias autorizadas 
Suzuki J. Toledo do país com 
garantia de um ano ou 12 mil 
quilômetros. Marauder é 
agora sinônimo de estilo, 
design classicamente 
arrojado, tecnologia de ponta 
e muita qualidade, assim 
como toda a linha de 
motocicletas Suzuki. 

Chegou em Imperatriz, a BíTMWQTviJ), um novo conceito em gerenciamento de informações 

através de sistemas e programas práticos e eficientes para sua empresa 

A DH37W0IILD dispõe também do serviço on-line com atendimento na sua casa ou local de 

trabalho. 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. 'M~ 22-3485 

"ó retido na Caixa Econôrnim 
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Jovem é morto à facadas 

Mãe entre em desespero ao ver o filho brutalmente 

assassinado nas águas do Tocantins 

A violência entre os jovens 
pelo fato do uso de drogas na 
periferia de Imperatriz vem 
aumentando a cada dia. No último 
domingo o jovem Roni Gomes 
dos Santos, maranhense, 18 
anos de idade, filho de; Inês 
Gomes dos Santos, 38 anos de 
idade, residente no bairro 
Bonsuçesso foi morto por seis 
elementos armados de faca 
es|úngarda de fabricação caseira. 
Areportagem foi informada pela 
mãe da vítima que o jovem vinha 
tendo um mal comportamento 
nos últimos dias. Aconselhado 
pela genitora i tara não andar com 
elementos considerados de alta 
periculosidade ele desobedecia 
às ordens e fugia de casa na 
companhia dos mesmos. Ria 
ressaltou que na última semana 
tinha deixado ele na companhia 
da irmã mais nova e quando 
retornou do trabalho não mais 
encontrou. 
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Delegacia de Polícia da Souza Lima foi bastante movimentada no final de semana 

No último domingo Roni e 
mais um amigo conhecido aixmas 
pelo prenome de Antonio foram 
até o curtume onde segundo 
Antonio local escolhido para 
fumar maconha e ingerir bebida 
alcoolicíL A|X)S vários minutos no 
local do cnme teria chegado mais 

um grupo com seis jovens. 
Antonio disse a reportagem 

que não ouve discussão 
nenhuma entre a vítima e os 
jovens acusados de cometer o 
crime. 

Antonio disse ainda que ao 
perceber a intenção do bando 

resolveu fugir do local e mesmo 
assim foi perseguido pelos 
acusados que no entanto não 
conseguiram lhe deter. Ele 
afirmou a reportagem que a 
intenção deles era também tirar 
sua vida para não abrir o bico, 
disse Antonio. 

Polícia age rápido e prende um 

dos acusados na morte de Roni 

Robi, Preto, Luis Paragominas e Lindomar estão 

sendo acusados de ter cometido o crime 

A Polícia Civil de 
Imperatriz através do 
depoimento de um comparsa 
de Roni conseguiu colocar ãs 
mãos em Ednaldo da Silva 
Costa, 19 anos de idade, 
acusado de ter aplicado os dois 
primeiros golpes na vitima. 

Através da prisão de 
Ednaldo a Polícia local 
pretende chegar ao restante 
do bando que participou deste 
brutal assassinato. O corpo 
recebeu mais de vinte golpes 
de faca ti]») pexeira que foi 
abandonada no local. 

Além dos golpes de faca. 
Roni recebeu pauladas na 
cabeça e nas pernas. Após o 
crime o< elementos o 

arrastaram e deixaram na Boca 
da Grota no Curtume, às 
margens do Rio Tocantins. Roni 
residia na Rua Alves Pereira, 
702 no bairro Bonsuçesso. 

Ednaldo da Silva Costa disse 
ao delegado de plantão na 
Depol que a origem do crime 
eram duas, segundo ele Roni 
estava lhe devendo mais de 
cento e vinte reais e depois 
porque a vítima teria agredido 
seus pais em uma farra 
realizada na casa do acusado. 

Revoltado com às 
agressões e o não 
cumprimento da dívida ele teria 
aproveitado local deserto para 
praticar o crime e st1 livrar de 
uma vez por todas de Roni. 

Versão não bate 

com a de comparsa 

Acertos de contas, está é a 
hj|)ótese que a polícia civil de 
Imperatriz trabalha para elucidar 
o assassinado de Roni. morto à 
pauladas e vários golpes de 
pexeira. O amigo de Roni teria 
dito em seu depoimento na 
Depol que os acusados não 
chegaram nem a c< mversar com 
à vítima. Por outro lado o 
elemento preso acusado de ter 
aplicado os primeiros golpes; 
afirma que ouve uma discussão 
entre ele e a vítima. AConfusão 

teria sklo originada peb fat< > de 
Roni de não ter pago o debito e 
ainda ter agredido em uma 
festa na residência do acusado 
os seus pais como foi citado 
acima. 

Robi. Preto, Luis 
Paragominas e lindomar ate o 
fechamento desta edição 
estavam sendo procurados | x Ia 
Polícia. Roni foi morto jw volta 
das IbhOO horas do último 
domi ngo e só foi encont rado na 
farde da última segimda-fêira. 

Chico da espingarda provoca 

moradores e é morto à facão 

Uma escopeta e vários cartuchos no bolso não 

foi o suficiente para se livrar da morte 

Mais um crime com 
requintes de crueldade 
aconteceu na periferia de 
Imperatriz. O Parque 
Alvorada II foi o palco de mais 
um ato de violência. Em 
plena praça pública dois 
homens travaram uma 
verdadeira luta. 

Chico da Espingarda, 
armada com uma escopeta e 
vários cartuchos em dos 
bolsos de sua causa foi 

alvejado por vários golpes de 
facão por um elemento 
conhecido apenas pelo 
prenome de Edilson, que 
segunda a Polícia após o crime 
evadiu-se do local tomando 
rumo ignorado. 

Os motivos que originaram 
na morte de Chico da 
Espingarda de acordo com os 
moradores do Parque Alvorada 
O, foi pelo fato da vítima na tarde 
do último domingo armado com 

a mesma espingarda 
encontrada ao lado do corpo ter 
ameaçado todos os moradores 
do bairro. 

O crime ocorreu por volta 
das 16h30 minutos quando os 
dois elementos se encontraram 
às proximidades do Bar Ponto 
de Aparência, nas imediações da 
praça central daquele bairro. A 
Polícia chegou no local por volta 
das 17h00 horas encontrando 
somente o corpo de Chico da 

Espingarda caído ao solo 
sobre a espingarda que foi 
levada pelo perito Júlio Sérgio 
para a Depol. Ainda no local a 
reportagem foi informada que 
Chico da Espingarda a muito 
tempo vinha causando medo 
aos moradores do bairro. 
"Sempre que ele ingeria 
bebida alcoólica ficava valente 
e detonava tiros para o alto", 
disse um morador que não 
quis ser identificado. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Furto 
de roupa 

A doméstica Maria de 
Jesus dos Santos, 
maranhense., casada, 
residente na Rua João 
Lisboa bairro Vila Lobão 
comunicou que os larápios 
visitaram o quintal de sua 
casa e levaram vários peças 
de roupas. Fato ocorrido na 
manhã de ontem quando a 
comunicante se encontrava 
no interior cia residência. 

Arrombamento I 

Amauri dos Santos Brito, 
goiano, residente na Rua 
Ceará, bairro Nova 
imperatriz, comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
undos de sua residência e 

retiraram vários objetos do 
interior da mesma. Fato 
ocorrido na tarde da última 
segunda-feira. Para entrar 
na residência os elementos 
usaram uma barra de ferro 
para romper a fechadura da 
porta. 

Arrombamento II 

Izaura Dias Carneiro, 
maranhense, casada, 
residente na Rua Piauí, 
bairro Nova Imperatriz 
também comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta de sua 
residência e levaram vários 
objetos, entre os quais uma 
bicicleta Caloi Ceei, cor 
vinho. Fato ocorrido por 
volta das 21h()() da última 
segunda-feira. 

Perda de 
documentos I 

Roberto Antonio 
Machado, perdeu sua porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, fato 
este ocorrido a alguns dias 
por ocasião da 29" Expoimp. 
De acordo com o 
comunicante gratifica-se 
quem encontrou ou vier à 
eiKoulrar a referida 
documentação 

Perda de 
documentos II 

Emerson Machado de 
Oliveira, mineiro, casado, 
19 anos de idade, residente 
no 2o Batalhão Ferroviário 
comunicou que perdeu sua 
porta cédula contendo 
vários documentos 
pessoais, tais como 
Carteira de Identidade 
Civil, CPF e outros. 

Perda de 
documentos III 

Maria de Nazaré Soares, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua Alagoas 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Idenlidad 
Civil. Fato este quando 
retornava para sua 
residência na última 
segunda-feira 

Perda de 
documentos IV 

Marta da Silva Veras, 
maranhense, separa 
residente na Rua Bi 
Bacuri também comunic 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil fato 
ocorrido quando 
comunicante trafegava pela 
Avenida Luis Domingues 
no último sábado. A 
c o m u n i c a n t e i nfo r m o u 
ainda que o referido 
documento estava dentn 
de uma agenda. 

Furto 
de bicicleta 

Mariano Viana Farias 
m ar a n h e n s e, soltei r o 
vendedor, residente n« 
bairro Santa R i 
c o m u n i c o u q u e s 
bicicleta foi levada por . 
elemento desconheciih 
quando a mesma eslava 
em frente sua residêiu ic 
na manhã de ontem. O 
caso foi levado a < 
conhecimento da 
autoridades para que 
tome as devida 
providencias. 
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