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Prefeito José Lisboa de Gidelândia 

despreza população do município 

■ Cidade Aflita 

Tucanos 

estão 

revoltados 

Irreverente, Frederico 
L«iz mo$tra que o PSDB 
atravessa suapior crise. Ciro 
Gomes, Mário Covas e 
"duardo Azeredo, se 

lotinaram contra o 
esidente Fernando 

Henrique Cardoso. Confira 
também a seção Curto e 
Grbsso. 
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INDICADOR 

■ IL\ 

ublar Comercial 
Compra  R$ 1,0925 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0930 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   

_R$ 1.135 

R$ 1.075 

  RS 1.105 
Ouro (g) 
Venda  RS 11.35 
Poupança 
Rendimento  1,2199% 
üfir 
Valor —————— R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro   R$ 120.00 
Salário Família 
Valor R$ 7.66 

■ Comemoração 

Basa 

completa 

35 anos 

na cidade 

() suiH-rintendcnle do Banco 
da Amazônia, José Morgato 
par t ic ipou da conu -nK traça») dt»s 
35 anos do Basa na cidade. 

Para festejar o aniversário, a 
insliluição bancária ofereceu um 
coquetel aos clientes. 

Confira na Página 1-8 

Vereadores e lideranças contestam prestação de contas 

;>c:; >. -í 

L/s SC em provoca Prefeito Joí ihoa (de barba) não corresponde Cidelàndia re volta 

O prefeito de Cidelàndia, José 
Lisboa, é denunciado pela 
vereadora Rita Guedes de deixar 
de atender as reivindicações da 
comunidade. 

Lideranças do município 
enianci|)ado em 1W)7 reclamam 
que o prefeito mergulhou o 
município em dívidas e não 
realizou as obras necessárias. 

Chega a quase K$ 400 mil, as 
dívidas tia prefeitura em menos 
de nove meses de 
administração. 

O prefeito ainda não pagou 
aos servidores, os salários de 
janeiro, fevereiro e março. 

O comerciante Valdecy 
Tavares confirma que José 
Lisboa chegou a pedir sua 
cassação aos próprios 
vereadores.O caminhão 
responsável jtelo recolhimento 
do lixo atende apenas uma vez 
por semana os moradores da 
Vila Davi, em Cidelàndia. 

Mais na Página 1-3. 

Prefeitura embarga 

obra da Odebrecht 

Ildon Marques quer rigor na aplicação do dinheiro público 

A determinação que partiu da 
Secretaria de Infra-estrutura foi 
tomada depois que a empresa 
descumpriu acordo de 
reconstruir o asfalto que 
danificasse a implantação da 
rede de esgoto. 

A Odebrecht, é a empresa 
contratada pelo governo do 
Estado para executar a obra. 

A governadora Roseana 
Sarney apoia a iniciativa do 
prefeito Ildon Marques de 
fiscalizar a aplicação do dinheiro 
do Estado. 

O prefeito Ildon Marques 
exige rigor na aplicação dos 
recursos público, sejam eles do 
origem federal, estadual ou 
municipa]. 

M() contribuinte merece 
respeito, é ele que com seus 
impostos constrói a cidade", 
disse "Ildão". 

Confira na Página 1 -2 

■ Esporte 

Plaza enfrenta sua maior crise 

, Depois de sucessivamente, 
ler perdido de goleada os jogos 
pelo campeonato amador da 
primeira divisão, o RI aza pede 
afastamento do eampeonalo 
amador de lm|)eratriz. 

Rara muitos, o pedido de 
afastamento foi uma forma 
encontrada pelo presidente do 
lime, Veridiano para fugir do 
rebaixamenlo. Veja mais 

Plaza leva sucessivas goleadas es| lorles na Página-1-10 

Capital maranhense 

tem reconhecimento 
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São Luís se prepara para 
receber, da Unesco, o título de 
patrimônio da humanidade. 

O governo do Estado está 
investim h > alto i )ara i ires» t var < > 

maior conjunto arquitetônico de 
origem eivil portuguesa da 
America Latina. 

Veja matéria completa na 
Página 1-5. 

Crimes da Vila Nova 
■ •< 

continuam inexplicáveis 

A Polícia Civil ainda não 
conseguiu desvendar o 
mistério sobre os dois crimes 
ocorridos ontem no bairro 
dc Vila Nova, periferia da 

cidade. -- L 
Os crimes abalaram o 

bairro èa comunidade qmr 
providências. 

M aB na Página 1-12 

Odebrecht estava aplicando de forma errada o dinheiro 
do contribuinte 

Caixa moderniza 

casas lotéricas 

Com a implantação do até umahora antes dos sorteios, 
sistema on-line, a Caixa Ainda este ano, o novo 
Econômica possibilita que os sistema chegará ao Maranhão, 
apostadores façam seus jogos Página 1-8 

y&sX':'-:* 

■ Movimento Comunitário 

Comunidade em 

Ação é lançado 

A Fumbeart esta O objetivo, é arrecadar 
mobilizando as associações de donativos a serem repassados 
bairros de Imperatriz para o à famílias carentes, 
programa Comunidade em Veja como participar na 
Ação. Página 1-5 

Côncavo e Convexo Página 1-3 
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Sinfra embarga obras da Odebrecht 

A medida se deu por descumprimento de determinação da secretaria de Infraestrutura 

A Secretaria da Infraestrutura 
(Sinfra) embargou ontem, 17, 
por determinação do secretário 
Jairo de Oliveira, as obras de 
esgotamento sanitário de 
responsabilidade da 
Construtora Norberto 
Odebrecht — CNO. 

A Odebrecht executa as 
obras do (loverno do Estado em 
Imperatriz. Porém, deixou de 
cumprir o acordo mantido com a 
Sinfra. Pelo acordo, as obras não 
prejudicariam o asfalto nem o 
piçarramento das ruas onde 
passassem. 

Tanto na rua Simplício 
Moreira quanto na Coriolano 
Milhomem, o asfalto estava 
sendo danificado sem que 
houvesse sua recuperação. O 
mesmo aconteceu na Flori ano 
Peixoto, esquina com a Ceará, 
na Nova Imperatriz. 

As notificações do embargo 
foram feitas pelo diretor da 
Divisão Alvará e Habite-se, 
Antonio José Fernandes 
Oliveira. O engenheiro Vagner 
Benedito Ramalho, assessor 
técnico da Sinfra. também assina 
o documento. 

"As ruas que estão sendo 
danificadas teriam que ter seu 
asfalto recuperado. E as de 
chão, a empresa teria que 
recuperar o piçarramento. O 
acordo, feito com a Sinfra, não 
está sendo cumprido", alegou 
Antonio José. 

Antonio José, que estava 
acompanhado de fiscais no 
instante do embargo, disse que 
a notificação será encaminhada 
á Procuradoria Jnridica do 
Município, caso haja resistência 
da Odebrecht em executar as 
obras. 
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Fiscais da Sinfra inspecionam obras da Odebrecht 

■ Projeto Ama 

Adolescentes grávidas são acompanhadas durante gestação 

As reuniões acontecem toda terça e quinta-feira, das 15 às 17 horas 

Quem teve a oportunidade 
de visitar a sede da Secretaria 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedescl) nesta última terça- 
feira (Ifi), pode observar o 
andamento do Projeto Ama 
(Programa de Assistência às 
Mães Adolescentes). As 
futuras mães estão fazendo 
trabalhos artesanais com 
vidros, que serão usados 
como depósitos de 
conlonetes, algodão, 
mercúrio e outros. Estes itens 

serão doados pela própria 
Sedesct. 

As reuniões acontecem 
sempre nas terças e quintas- 
feiras. das 15 às 17h. 
Participam do projeto cerca 
de vinte jovens. O grupo está 
sob a coordenação direta de 
Fátima Avelino e Vanilda 
Chaves, subsecretária da 
Sedesct e assistente social, 
respectivamente. 

O projeto prevê a 
assistência às jovens mães 
através de palestras médicas 

sobre amamentação, métodos 
anticoncepcionais, cuidados 
com o bebê etc. () projeto tem 
a função educativa, ou seja, 
levar às mães adolescentes a 
um nível de consciência sobre 
a realidade e, também, dar um 
apoio durante a gravidez. 

Sofia (Miveira, secretária da 
Sedesct.falou desta fase do 
programa. "Nós iniciamos uma 
nova etapa deste projeto, onde 
as futuras mães estão fazendo 
trabalhos manuais para 
receberem os seus bebês e 

nós estamos felizes porque 
estamos conseguindo os 
nossos objetivos". A secretária 
ressaltou, também, que todo 
este programa faz parte do 
plano de governo do prefeito 
Ildon Marques, que é valorizar 
o ser humano acima de tudo. 

A jovens Jane, 15. oito 
meses de grávida, é uma das 
jovens adolescentes que 
fazem parte do programa. Jane 
disse ter uma boa expectativa 
em relação ao futuro, 
principalmente, depois que 

começou a participar do 
programa. 

"Eu gosto de participar do 
projeto Ama, porque é muito 
bom pra todas as 
adolescentes de Imperatriz 
que não tem como cuidar de 
seus bebês. O projeto Ama já 
é uma proteção pro bebê 
porque nós temos a ajudar do 
pessoal da Sedesct e a gente 
aprende muita coisa aqui e eu 
espero que mais pessoas 
possam participar deste 
projeto". disse a jovem Jane. 

FORTALEZA 

ws 
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1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 11:30 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E 

Convocação de Empregado 

Convoco as pessoas abaixo relacionadas que se encontram ausentes 

injustificadamente do trabalho há um prazo de 30 (trinta) dias a 

comparecerem em seus postos de serviço dentro de um prazo de três 

dias a contar da data desta publicação, sob pena de se configurar o 

abandono de emprego, na forma do Art. 482, letra "1" da CLT. 

MAT. NOME CTPS 
6144 ANTONIO CARLOS P DOS SANTOS 018516/0008-MA 
1833 ANTONIO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 071630/0008-MA 
5816 DOMINGO CORREIA DA SILVA 055508/0001-MA 
6119 EDI MAR FERNANDES DOGREIS 021021/0001 -MA 
6056 FRANCISCO DE ASSIS L FILHO 051755/0009-MA 
6159 FRANCISCO MARIANO S DA SILVA 015450/0003-TO 
6271 FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA 032199/0001-MA 
6161 IVANES DE SOUSA RIBEIRO 014670/0011-MA 
6113 JAISINHO DE OLIVEIRA SOUSA 074592/0001-MA 
6214 JONAS MARTINS DA SILVA 011955/0009-MA 
5822 JOSE CARLOS GOMES DA SILVA 511001/0002-TO 
6109 JOSE VALDINAR COSTA COUTINHO 011690/0002-MA 
5647 LOURENÇO PESSOA DE SOUSA 071618/0008-MA 
6043 LUDEMAR SOUSA FREITAS 009438/0001-TO 
6120 LUIZ COSTA COUTINHO 010492/0001-MA 
4837 MANOEL AMANCIO DE SOUSA 052215/0009-GO 
5484 MARIA FRANCISCA DO N ARAÚJO 015217/0009-MA 
5910 PAULO OLIVEIRA BARRETO 072452/0039-CE 
5927 RAIMUNDO NONATO N DA SILVA 034129/0002-MA 
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Prefeito de Cidelândia atola o município em dívidas 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

lldão avisou 
Não cumpriu 

lldão embargou 

Quando da vinda da 
governadora, o prefeito 
Qdon avisou na presença do 
presidente da Cema e da 
governadora que, se o 
serviço continuasse como 
estava sendo feito, ele iria 
embargar. 

A governadora disse 
para o Ildon: lista obra ó 
resultado de um 
empréstimo que o Estado 
fez. Meu governo está 
pagando. Portanto, Ildon, 
você está certo. Seja o meu 
fiscal em Imperatriz. 

Palestra 

Esteve sendo realizado 
^na noite de ontem, no 
•auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, uma palestra 
sobre Gestão 
Compartilhada - O Pacto da 
Cooperação do Ceará, com 
o consultor Cláudio 
Ferreira Lima, ex- 
secretário de Planejamento 
do Estado do Ceará 
(Governo 1 asso Jereissati). 

Palestra II 

O Pacto da Cooperação, 
iniciado na primeira gestão 
do Governo Jerissati, 
lançou as fundações para o 

' modelo de 
'desenvolvimento cearense, 
hoje conhecido 
internacionalmente e que 
propiciou aquel Estado 
obter um elevado e 
acreditado padrão de 
referência em termos de 
gestão da coisa pública, 
oportunizando a atração de 
investimentos nacionais e 
estrangeiros que, em 
poucos anos, 
transformaram 
radicalmente a base 
econômica e a qualidade de 
vida da população. 

VI Literb 

A Escola Rui Barbosa 
estará promovendo nos 
dias 19 e 20 deste mês a VI 
Literb (Feira de Literatura 
da Escola Rui Barbosa), 
com o objetivo de incitar os 
estudantes a leitura, a 
escrita e as atividades 
relacionadas às artes. 

A programação de 
abertura constará de uma 
pequena solenidade visita 
aos stands, exposição dos 
trabalhos produzidos pelos 
alunos. 

VI Literb II 

Os principais objetivos 
da feira são; Desenvolver a 
capacidade de assimilar e 
de produzir testos (ais 
como: crônicas, contos, 
poemas, peças teatrais, 
músicas, jograi, jornais e 
etc; 

Assumir uma função 
mais ampla do que arte de 
aprender e apreciar o belo; 

Reconhecer a tradição 
literária adotando-a como 
herança cultural; 

Incitar a criatividade no 
uso da Lingua Portuguesa. 

Sedesct 

A Secretaria do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct) realizou na 
última terça-feira (16), o 
andamento do Projeto Ama 
(Programa de Assistência 
às Mães Adolescentes). 

As futuras mães estão 
fazendo trabalhos 
artesanais com vidros, que 
serão usados como 
depósitos de contonetes, 
algodão, mercúrio e outros. 
Estes itens serão doados 
pela própria Sedesct. 

As reuniões acontecem 
sempre nas terças e 
quintas-feiras, das 15 às 
17h. Participam do projeto 
cerca de vinte jovens. 

Lanchonete MC BRUNLTS 

SUCOS, VITAMINAS, SANDUICHCS, TIAA 

GOSTOS CM GCRRL, SALGADOS. 

CCRVCJRS, RCFRIGCRRNTES, PORÇÕES ETC. 
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A vereadora Rita Guedes 
lamenta que prefeito de 
Cidelândia, José Lisboa, 
deixe de fazer as obras que 
são objeto de reivindicação 
popular. 

Ela reclama que o 
administrador tenha 
abandonado a Vila Davi, 
bairro que ajudou a fundar. 

O prefeito de Cidelândia, 
José Lisboa, "ainda não disse 
a que veio". Esta é a opinião 
do comerciante Raimundo 
Martins Trajano. 

Segundo # ele, os 
servidores da Prefeitura, 
sequer, receberam os 
salários referentes aos 
meses de janeiro, fevereiro 
e março. 

Raimundo Martins afirma 
que a prestação de contas do 
prefeito não convenceu a 
população. 

"As duas únicas coisas que 
ele fez na cidade foi pintar os 
muros do cemitério e o meio- 
fio", reclama. 

Prestação de contas de José Lisboa não convence 

O comerciante justifica 
que os prédios da Câmara de 
Vereadores e da Prefeitura, 
sequer foram pagos pelo 
prefeito. "Mas em oito 
meses, ele já apresentou a 
Câmara, um rombo de quase 
R$ 400 mil", afirma. 

De acordo com Martins, a 
governadora quando visitou o 
município, garantiu que 
estava repassando ao 
município, o dinheiro 
equivalente para recuperar 
200 quilômetros de estradas 
vicinais. 

"Foi a própria governadora 
que mandou a gente 
denunciar, na hipótese dos 
recursos estaduais não 
chegarem até a 
comunidade", atesta. 

Morando há 15 anos em 
Cidelândia, a vereadora Rita 
Guedes afirma que tem 
vergonha de passar na Vila 
Davi. 

"Os requerimentos que eu 
mando ao prefeito deixam de 
ser atendidos", diz. 

Cidelândia continua sem merenda 

Prefeito já pediu para ser cassado, revela comerciante 

O município de Cidelândia 
está sem merenda escolar e 
aconteceu o corte no 
Programa do Leite. 

Esta é a denúncia de Ivani 
Ribeiro Sousa, que mora no 
município há 26 anos. 

O comerciante Valdecy 
Tavares não se surpreende 
com a administração de José 
Lisboa. "Eu já esperava por 
isso", revela. 

Segundo ele, Cidelândia 
somente melhora quando a 

■ Cidelândia 

governadora visita a cidade. 
"Ela bem que poderia vir 

mais vezes", disse. 
Valdecy confirma que o 

prefeito José Lisboa já pediu 
para ser cassado "pois 
confessou que não sabia 
administra". 

"Podem perguntar ao 
vereador Pedro da Farmácia", 
afirma. Valdecy disse que 
numa reunião entre os 
vereadores e a bancada da 
situação, que foi cobrar mais 

obras, José Lisboa teria dito 
que não sabia administrar e 
que a Câmara estaria fazendo 
um favor se o afastasse do 
cargo. 

De acorco com o 
comerciante, o prefeito ainda 
não conseguiu, sequer, 
reformar as escolas. 

"Em São José dq 
Andirobal, ele construiu um 
poço artesiano, mas até o 
momento, não saiu uma gota 
d'água desse poço", confirma. 

Outro , comerciante, 
Valdecy Sousa, conhecido 
como Deca, disse que o mato 
está cobrindo a cidade, 
facilitando para os insetos que 
atacam as pessoas. 

José Alves, comerciante, 
disse que a prestação de 
contas do prefeito é uma 
farsa. "Em papel cabe tudo", 
afirma. Ele reclama dos 
animais que estão à solta na 
cidade sem que a prefeitura 
tome alguma providência. 

Lixo toma conta da Vila Davi 

Caminhão coletor passa apenas uma vez por semana 

O trabalhador rural João 
Gomes dos Santos 
confirmou que o caminhão 
coletor de lixo passa apenas 
uma vez por semana no 
bairro da Vila Davi em 
Cidelândia. 

A reportagem do Jornal 
Capital verificou que na 
quarta-feira, 17, o lixo estava 
tomando de conta das 
principais ruas do bairro. 

A vereadora Rita Guedes 
demonstra preocupação com 
a deficiência do 
recolhimento do lixo e com 

a rede de esgoto correndo a 
"céu aberto". 

Rita Guedes disse que a 
hanseníase e a leishmaniose 
são doenças que se 
proliferam em ambientes 
onde não há tratamento 
sanitário adequado. 

Em relação a situação das 
estradas vicinais, o 
comerciante Valdecy 
Tavares revela que elas 
estão em situação 
deplorável. 

Os moradores de 
Cidelândia temem que com 

a chegada das primeiras 
chuvas, as estradas fiquem 
intrafegáveis. 

"Apenas a estrada até 
Viração estão em boas 
condições, porque é para lá 
que os carros deles rodam", 
disse Valdecy. 

Com a proximidade do 
inverno, e as péssimas 
condições das estradas 
vicinais, a produção agrícola 
do município pode ser 
afetada. 

O Jornal Capital procurou 
o prefeito José Lisboa para 

explicar as denúncias, no 
entanto, ele não foi 
encontrado. 

Amanhã, o JC estará 
investigando a situação de 
vida em São Pedro D'Agua 
Branca, continuando assim, a 
série de reportagens sobre 
os novos municípios. 

Hoje, ao meio-dia, no 
Programa Imperatriz 24 
Horas, apresentado por 
Conor Farias, a TV Capital 
mostra as denúncias sobre a 
má administração do 
prefeito José Lisboa. , 

De segunda a sexta 

Das 1 7 às 1 9 (horas 

Pela Rádio Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação: 

CuMpAdRE Chico Velho 

ÍC1 
TCT 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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por THOMPSON MOTA 

Inadimplência 

Comércio busca 
alternativa para diminuir 
a inadimplência na venda 
de móveis e eletro 
domésticos, o 
consumidor deveria usar 
apenas ir>% tia renda para 
investir no comercio para 
pagar as prestações, no 
entanto está usando esse 
percentual em cada loja, 
segundo levantamento de 

um instituto de pesquisa, a 
renda familiar deve ser 
usada da seguinte maneira: 
30% em aluguel, 40% na 
cesta básica, 15 % em 
prestações, 15% vestuário e 
material escolar, realmente 
não entendi aonde quer 
chegar esse instituto, e o 
lazer onde é que fica ? Sem 
contar com o transporte. Na 
teoria, tudo isso é muito 
fácil, a realidade é que o 
brasileiro é um autentico 
mágico, viver em cima de 
números pequenos, como é 
o salário do povão, tem que 
se fazer mágica ou 
malabarismo. 

Campanha Nacional 

O Ministro da Justiça íris 
Resende , se reuniu em 
Brasília com Delegados da 
Policia Federal, Secretários 
de Segurança Pública de 
todos os Estados e agentes 
da Policia Rodoviária, o 
tema não poderia ser outro, 
Segurança Pública. Após a 
reunião, comunicaram ao 
Presidente Fernando 
Henrique Cardoso a 

brilhante idéia, um mutirão 
para desarmar toda a 
população brasileira, na 
prática isso deve funcionar 
não na sua totalidade, até 
por que esse sempre foi, ou 
deveria ser o trabalho das 
policias civil e militar. A 
ignorância maior, está em 
avisar com antecedência 
esta operação, agora os 
bandidos ficarão com as 
barbas de molho, e vai 
sobrar o desconforto e 
constrangimento para os 
cidadãos de bem, em nosso 
País. A criatividade passa 
longe do Palácio do Planalto, 
esses esquemas deveriam 
ser criados por publicitários, 
talvez uma campanha de 
conscientização surtiria 
maior efeito, e com certeza 
sairia bem mais barato para 
os cofres públicos. 

Ciro Gomes 

Quem não se lembra de 
Ciro Gomes, um dos 
maiores Governadores que o 
Estado do Ceará já teve, um 
baluarte no plano Real, 
quando de sua passagem 

pelo Ministério da Fazenda, 
do Governo Itamar Franco. 
Ciro Gomes está chamando 
a atenção de toda a classe 
política do País, em recente 
reunião em Brasília, foi alvo 
das atenções de líderes de 
quase todos os Partidos, a 
verdade é que Ciro está se 
preparando a muito tempo, 
para concorrer a 
Presidência da República . 
Caso os partidos de centro 
esquerda se unirem, Ciro 
será um forte concorrente 
de Fernando Henrique , nas 
próximas eleições. O 
Presidente do PSDB, 
Senador Teotonio Villela 
disse que Ciro não deveria 
sair do partido, pois seria o 
eventual Presidente no ano 
2002, isso demonstra a 
preocupação da alta cúpula 
do partido, com relação a 
possível candidatura de 
Ciro a Presidência da 
República. Começo a ter 
minhas dúvidas com relação 
a reeleição do Presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso. Até o final do ano, 
muita água vai rolar por 
debaixo dos trilhos. 

Vera Ficher. um belo exemplar da raça fêmea, «ma linda 
mulher, passando por problemas sérios causados pela droga, 
recentemente perdeu a guarda do filho para o Ator Felipe 
Camargo, agora por livre e expontânea vontade, se recolheu 
a uma Clinica de Recufíeração para Drogados. É realmente 
uma pena, que sirva de exemplo para outras mulheres, a 
droga não leva a lugar nenhum, a não ser para o fundo do 
poço. 

Recebemos convite de sua Excelência o Prefeito 
Municipal Odon Marques de Souza, para a palestra do 
Consultor Cláudio Ferreira lima, ex secretário de 
Planejamento do Estado do Ceará. 

o tema *<5esfcio Compartilhada - O Pacto da Cooperação 
do Ceará". A palestra foi ontem as 20h00 no Auditório da 
Associação Comercial e Industrial de Imjx^ratriz, presentes 
além do Prefeito, todo o seu secretariado e Imprensa 

Recebi carta do Sr. João Carlos, morador da invasão das 
Mangueiras, atrás do Ceril dizendo o seguinte; Amigo 
Thompson Mota, somos moradores da invasão das 
mangueiras, o Sr. Prefeito lldon Marques quando da sua 
campanha disse que ida regularizar os lotes dali, mais até 
agora, não apareceu ninguém, nós somos mais de 800 
famílias que moramos lá nesta arca. os puxa sacos do Sr. 
liassem estão falando em derrubar nossos barracos, 
queremos o pronunciamento do Senhor Prefeito, Imperatriz, 
l| de Setembro de 1997- João Carlos (Ohs. Publicamos a 
car ta na sua íntegra, o original está em nossa redação) 
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Furdunço 
geral I 

Cai, cai, balão. Cai, cai, 
balão. Começou o furdunço 
no ninho dos tucanos. Mário 
Covas não negou fogo. E 
ontem confirmou: não é mais 
candidato a reeleição. E 
FHC vai ter que arranjar 
outro nome para capitaneaf- 
o PSDB paulista, maior 
colégio eleitoral do país. 

Furdunço 
geral II 

Sempre fui um admirador 
de Mário Covas. Tivesse na. 
presidêndia da República, o 
Brasil não seria atacado por 
chupa-cabras e cadeirudos. 

Furdunço 
geral III 

E não adianta chiar. O 
castelo de FHC está 
desmontando. Perdeu Ciro 

Gomes. Mesmo com Covas 
continuando no PSDB, vai ficar 
difícil arranjar outro nome 
tucano para levar a sigla nas 
costas. O motivo é simples: 
Covas não é candidato a 
reeleição porque acredita que 
os Estados estão 
ingovernáveis. Justamente pela 
condução errônea da política 
econômica do governo federal. 
Para bom entendedor, meia 
palavra basta. 

Revolta 
de Minas I 

Ciro lançou o motim. Covas 
aderiu. Ontem foi a vez do 
governador Eduardo Azeredo 
ficar solidário com seu colega 
paulista. 

Revolta 
de Minas II 

Eduardo Azeredo reclama 
da falta de verbas. E também da 
falta de prestígio político. 
Vendendo a alma para 
conseguir a reeleição, FHC 
ensaia lançar Itamar Franco ao 
governo mineiro, e prestigia o 
prefeito de Contagem, o 
também ex-governador Newton 
Cardosos. 

Revolta 
de Minas III 

Trocando em miúdos. 
Azeredo fica com o ônus do 
governo. Itamar e Cardoso 
recebem o bônus. Bem que Karl 
Marx tinha razão: tudo que é 
sólido se desmancha no ar. 

Eo 
Mará? 

E quando será que a rebelião 
das bases tucanas chega ao 
Maranhão? FHC e a 
governadora Roseana Sarney 
estãi mais aliados do que nunca. 
E sempre preterindo o 
deputado federal Sebastião 
Madeira, que é o presidente 
regional da sigla. 

Enquanto 
isso 

Enquanto isso na sala de 
justiça, Lula, Brizola, Freire, 
Ciro, Arraes e João Amazonas 
articulam a maior Frente de 
Oposição já montada para uma 
eleição presidencial. Nada 
como um dia atrás do outro com 
uma noite no meio. 

Sàlvio 
D/no 

Quem está rindo a toa é o 
prefeito de João Lisboa, Sálvio 
Dino. Mutirão da Solidarieda- 
de é um sucesso na cidade. 

X 
Curto e Grosso 

♦ 

* 

« 

% 

* 

♦ 

* 

♦ 

Virgem que riqueza. Rebela-se ele. Rebela-se ela. 

Chuta o pau da barraca ele. Chuta « pau da barraca ela. 

Toca fogo no ninho ele. Toca fogo no ninho ela. 

No princípio era o Ciro. Depois o Covas. Agora o Azeredo. 

É o insustentável pelo do governo Fernando Henrique Cardoso. 

E a camapanha presidencial do próximo ano pode lembra 1954. 

Quem se lembra de C ristiano Machado? E do termo cristanizaçào. 

Em verdade em verdade eu vos digo, tem-se agora um novo sinônimo. 

Cristanizaçào. Adj. Quando alguém é sacrificado. Sin. Fernandizaçào. 

Enquanto isso, a ala democrática está mais unida do que nunca. 

Desde criançinha que lAila-Brizola-Arraes-Ciro-Freire e Amazonas são amigos. 

E a reeleição que era favas contadas, agora é arroz incalculável. 

E vai um aviso: cuidado com o efeito FHC. Pode cair e levar muita gente. 

Finalmente o El Nino chegou a sucessão presidencial. 

A policromia vem aí. Vem para o JC você também. 

Ontem o Basa completou 35 anos de Imperatriz. 

Para quem nasceu com o objetivo de financiar a compra da borracha ... 

Aquele abraço para o médico Deusdete Sousa, governador Indicado de Rotary. 
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Polícia Militar    i 190 
Delegacia de Plantão '   722-1287 
Corpo de Bombeiros  193 
Hospital de Plantão (Geral)     721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) 721-8174 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem  723-2260 
Hemomar  722-2737 
Tropigás     721-4528 
Paragás i 721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal j 722-1748 
Câmara Municipal   723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque     721-0404 

Disque Boi na Moita   722-1956 
Defesa do Consumidor j 193 
Cemar   90 
Caema ; 722-2505 
Correios  721-0136 
Receita Federal   721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal    722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Fumbeart lançará programa Comunidade em Ação 

O programa só não já foi lançado pela falta de transporte para locomoção de donativos 

A Federação das Uniões de 
Moradores de Bairros e 
Entidades a Fins da 
RegiãoTocanlina, está 
preparando para os próximos 
dias, o lançamento do 
Programa Comunidade em 
Ação. 

Segundo o presidente da 
FUMBEART, José Pereira, o 
programa ainda não foi lançado 
pela falta de veículos para fazer 
o transporte de donativos que 
deverão ser arrrecadados no 
comercio local. 

O programa Comunidade 
em Ação, terá o objetivo de 
buscar junto a comunidade 
local, alimentos, roupas, 
calçados, e até material de 
construção. Tudo o que foi 

adquirido passará por uma 
triagem. 

A direção da entidade 
informou que os alimentos 
roupas e calçados serão 
distribuidos à famílias carentes 
dos bairros cuja Associação de 
Morador tenha participado do 
programa. O material de 
construção, será usado na 
viabilização da sede da própria 
associação. 

A FUMBEART nos últimos 
dias vem realizando palestras 
nos diversos bairros da cidade, 
a finalidade é senssibilizar as 
lideranças para a necessidade 
de integrarem-se ao Programa 
que já recebeu o apoio de 12 
Associações. 

No decorrer desta semana, 

uma vesta programação será 
desenvolvida, pela FUMBEART, 
a movimentação fechará o 
esquema para o lançamento do 
Programa Comunidade em Ação. 

Para José Pereira, o Programa 
Comunidade em Ação se faz 
necessário, ele ressalta que por 
meio da atividade que deve 
oficialmente ser lançada o mais 
breve possível, as Associações de 
Moradores, além de participarem 
de uma atividade que se 
destacará como um grande 
momento destas entidades, ainda 
terão a possibilidade de 
conhecerem-se umas às outras 
e trocar experiências sobre os 
mais variados trabalhos já 
desenvolvidos nos bairros de 
Imperatriz. 
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São Luis será inclida na lista do patrimônio Mundial. 
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Com 169 nãos, n biblioteca Benedito Leite é n secundo rnnis nntign do pais. 

I De 1" a 7 de dezembro 
próximo, reunidos em Nápolis, 
na Itália, o comitê de petnmõnio 
Mundial da Unesco, compostos 
por representantes de 21 países, 
deverá confirmar o que toda a 
cidade espera: a inclusão de São 

l.uis na lista de bens tembados 
como Patrimônios da 
humanidade. A proposta. levada 
pessoalmente a Paris pela 
governadora Roseana Sarney, 
em maio do ano 

passado, foi aprovada em 

junho, sem ressalvas . pela mesa 
técnica do comitê. 

"Não temos conhecimentos 
em nenhun caso em que o 
comitê deixou de seguir a 
recomendação de mesa ", afirma 
o coordenador executivo da 

proposta, Luis Phelipe Andrès, 
avaliando em 99% as chances de 
São Luis receber o título, até 
hoje atribuídos a apenas quatro 
cidades brasileiras - Olinda , 
Sauvador, Ouro Preto e Brasília 
. No mundo inteiro, são 506 bens 
tobados, incluindo centros 
históricos, monumentos e 
patrimônios naturais- no Brasil, 
o Parque do Iquaçu (RS) e a 
serrada Capivara (PI). 

Andrès explica que fazer 
parte deste seleto grupo é 
conquistar, de imediato , 
prestígio internacional. Com o 
título da Unesco, a capital 
Maranhense será incluída nos 
grandes circuitos do turismo 
mundial, nos currículos 
universitários e nos principais 
quias de viagens,enciclopédias e 
roteiros da mídia ,além de ter 
acesso a muito mais recursos de 
organismos internacionais para 
obras relacionados com a 
preservação do patrimônios 
históricos e cultural. 

"O fluxo turístico deverá 
quadruplicar", entusiasma- se 
Kátia Lima, diretora presidente 
da Impresa Maranhense de 
Turismo. 

Acervo - Considerada uma 
das mais belas cidades 

brasileiras , São Luis reúne o 
major e mais homogêneo 
conjunto arquitetônico de 
origem civil portuguesa da 
América Latina . "É uma das 
poucas cidades do Brasil que 
conseguiu acompanhar a 
modernização sem perder a 
riquesa da sua história", abserva 
o secretário da cultura .Eliézer 
Moreira . Segundo ele, a 
aprovação da Unesco mostra 
que "soubemos preservá o que 
é nosso". 

Para o embaixador do Brasil 
na Unesco, Fernado Pedreira, 
esse conhecimento"é uma 
questão de justiça a toda a beleza 
arquitetônica de São Luis". No 
conjunto arquitetônico analizado 
e aprovado pela comissão técnica 
da Unesco estão os casarões 
usados paios nobres 
Maranhenses do período 
colonial e muitas igreja, algumas 
delas com mais de 300 anos. 

A parte do cidade indicada 
para tombamento começa na 
Avenida Beira-Mar,sobre a Rua 
do Egiú >. passa por lodon m n > 
histórico da cidade encerra - se 
no Portinho e no entorno do 
Anel Viário ,õnde estão situados 
os bairros do Desenterro e São 
Pantaleão. 
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Governo lança campanha Nacional de desarmamento 

Junto com a Campanha Nacional de Desarmamento, o governo anuncia disposição em combater as invasões de terras. 

A 

"As insasões de terras serão 
combatidas pelo governo, e os 
mandatos de reitegração dt 
posse serão cumpridos" 
afirmação foi do Ministro da 
Justiça íris Rezende durante 
reunião com Secretários 
Estaduais de Segurança e 
conversou com o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
sobre os temas. 

O presidente, 
oportunidade, disse que 
Brasil não pode mais assistir de 
braços a violência crescente", 
segundo ele, a sociedade 
brasileira hoje clama "por um 
paradeiro na violência, que hoje 
semanifesta no trânsito, nos 

na 
"O 

sequestros, no contrabando e 
nas invasões descabidas de 
propriedades rurais 
produtivas". 

O presidente, disse falar 
como maior defensor da 
Reforma Agrária e o acesso por 
parte daqueles que querem 
trabalhar a terra. Fernando 
Henrique disse ainda 
oportunidade que 
desapropriou 4 milhões 
hectariés de terra "uma 
Bélgica" e se for necessário, irá 
desapropriar mais 4 milhões, 
"mas para quem deseja 
trabalhar a terra"disse ele, 
ressaltando que essse objetivo 
não deve se transformar numa 

na 
já 
de 

prática desrespeito a Lei. 
O Ministro íris Rezende 

durante a reunião mantida com 
Fernando Henrique, 
apresentou ao chefe do 
governo brasileiro, cópias dos 
relatórios apresenmtados por 
diversos Secretários Estaduais 
de Segurança. Os documentos 
mostram o índice crescente da 
violência no campo e na cidade. 

A Campanha Nacional de 
desarmamento será lançada no 
dia 09 de novembro, para 
sensibilizar a nação, recursos 
oriundos do governo federal, 
vão patrocinar todos os gastos 
que devem ser feitos com Rádio 
e Televisão. 
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Campanha pretende diminuir os índices de violência 
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Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatnzense 
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Incômodo não é só 

em SP', diz Azeredo 

O governador de Minas 
Gerais, Eduardo Azeredo 
(PSDB), solidarizou-se ontem 
com o governador de São 
Paulo, Mário Covas (PSDB), e 
disse que "os aliados do Palácio 
do Planalto não estão ten do 
tratamento adequado". 

"O Covas está certo. Nós 
temos sido companheiros, mas 
a recípro ca de Brasília nem 
sempre é verda deira. Está 
havendo muito ruído nas 
relações", disse Azeredo à Fo 
lha. E fez um alerta: "O 
incômodo que está 
acontecendo em São Pau lo se 
repete em outros Estados". 

O governador de Minas 

criticou especialmente a Lei 
Kandir, consi derada a gota 
d'água para a decisão de Covas 
de não concorrer à reelei ção 
no ano que vem. 

Essa lei acabou com o ICMS 
so bre as exportações e é 
acusada de não proporcionar 
uma compensa ção aos Estados 
exportadores. 

São Paulo alega perdas 
neste ano de cerca de R$ 800 
milhões. Minas alega de R$ 400 
milhões. 

"O modelo não foi bem feito. 
Os Estados estão prejudicados, 

e isso tem que ser rediscutido", 
disse Azeredo. 

Mais problemas 
Ele, entretanto, explicou 

que es se não é o único 
problema dos go vernadores. 
'Temos de ter uma paciência 
mineira, porque é tudo muito 
difícil, e nos falta respaldo", 
reclamou. 

Azeredo apontou as 
dificuldades administrativas e 
financeiras dos Estados, as 
pressões dos candida tos a 
cargos eletivos e a falta de apoio 
de Brasília. 

Na sua opinião, a não 
aprovação das reformas 
administrativa e da Previdência 
deixou os governado res sem 
instrumentos para moder nizar 
as máquinas burocráticas dos 
Estados. 

Além disso, houve uma 
precipi tação das eleições com 
a aprovação da emenda da 
reeleição. Para ele, isso gerou 
"ansiedade, umaciu meira, uma 
brigalhada" entre os aliados 
locais que querem se ,can 
didatar a deputado. 

"Mas, por mais que agente 
aler te. estão fazendo ouvidos 
moucos. Vai passando, vai 
passando, cada vez fica mais 

difícil, e ninguém faz nada", 
alertou. 

No segundo turno de 1994, 
o já eleito presidente FUC teve 
uma posição considerada dúbia 
(mi Mi nas, ora apoiando 
Azeredo, do seu partido, ora 
preferindo Hélio Cos ta, que 
disputava com ele. 

Desde então, as relações 
entre presidente e governador 
"só vêm st1 deteriorando", disse 
um políti co mineiro, 
destacando a nomea ção de um 
adversário dos tucanos para o 
DNER de Minas como 
"inaceitável". 

A sugestão de FHC para que 
o ex-presidente Itamar Franco 
con corresse ao governo de 
Minas e a aproximação do 
Planalto com o prefeito de 
Contagem, Newton Cardoso, 
do PMDB, só pioraram as 
coisas. 

"Acho que a decisão de 
Covas provoca um importante 
momento de reflexão no 
PSDB", disse Azere do ontem. 

Ele acha que o partido 
deveria in sistir para que o 
governador de São Paulo 
revisse sua posição e o ex- 
governador do Ceará Ciro Go 
mes não fosse para o PSB. 

que abranda penas 

V 

A base governisla no 
Senado recuou e decidiu 
esvaziar o projeto do próprio 
governo que abranda penas 
aplicadas a quem pratica 
crimes hediondos, aprovado 
na semana i>assada na CCj 
(Comissão de Constituição e 
jus) iça). 

Com a reação negativa à 

aprovaçao do projeto na CCJ. 
o presidente do Senado. 
Antônio Carlos Magalhães 
(PFL-BA), decidiu adiar a 
apreciação do projeto no 
plenário da Casa, enviando-o 
de volta á eomissão. 

O projeto, enviado ao 
Congresso pelo governo em 
1990, estabelece que quem 

praticar extorsão mediante 
seqüestro, tortura e outros 
crimes considerados 
hediondos poderia eumprir 
metade da pena em regime 
de liberdade condicional A 
legislação atual estabelece 
que as penas para esses tipos 
dc crimes não podem ser 
reduzidas. 

FHC diz que pedirá a 

Covas para se candidatar 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso disse 
nesta terça, por intermédio 
do seu porta-voz, Sérgio 
Amaral, que, assim que se 
encontrarem, dirá ao 
governador de São Paulo, 
Mário Covas, que o PSDB 

precisa dele como candidato 
à reeleição. 

Segundo Amaral, essa 
primeira oportunidade pode 
ser no próximo fini-de- 
semana. FHC viaja na sexta 
para São Paulo com o objetivo 
de participar da festa de 

aniversário da mulher, Rutb 
Cardoso, e fica na capital 
paulista até domingo. 

Mário Covas anunciou sua 
decisão de não disputar a 
reeleição ao governo paulista 
no sábado, durante reunião 
de seu secretariado. 

Embraer vai investir 

US$ 100 milhões em novo jato 

A direção da Embraer 
(Empresa Brasileira de 
Aeronáutica), em São José dos 
Campos (97 km de São Paulo), 
anunciou oficialmente nesta 
terça uni investimento de IIS$ 
100 milhões para produzir um 
novo jato com capacidade para 
87 passageiros, único no 

mundo nesta faixa de mercado. 
O modelo foi denominado 

de EMB-loá e vai atender rotas 
regionais. O investimento na 
produção de um novo modelo 
acontece uma semana após a 
Embraer ter anunciado um 
prejuízo de R$ 92,9 milhões em 
seu balanço financeiro 

referente ao primeiro semestre 
do ano. O presidente da 
Embraer, Maurício Novis 
Botelho, disse que o EMB-Kk) 
vai ter sua produção em série 
iniciada no segundo semestre 
de 98. O primeiro protótipo do 
modelo chega ao mercado no 
próximo ano. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

RS ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

RS 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Região 

Tocantina 

Página 1-4 

Social 

i—inda Veloso <zovy\.o-V\\cx os 

jdifos que são des+aque ncx 

soc-iodade imperai ^imenso 
Página 1-7 

Social/Açailôndia 

Página 1-6 

Os bastidopolífioo de 

Z)yy\pcrc\ir\? e Txeqião 

oomeK+eidos sob o ó+loo de 

^rcxv\cÀs(zo do Vale, 

Página 1-8 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Máquina 
à caminho 

Está chegando a hora. A 
máquina impressora no 
Jornal Capital já está a 
caminho de Imperatriz. Ela 
foi adquirida em São Paulo. 
Com dois cilindros de 
impressão, a nova máquina 
vai permitir policromia na 
Capa. Página 1-12, Capa do 

Segundo Caderno e Página 2- 
4. Além de deixar em cores a 
revista Baby Doll que circula 
aos domingos. 

Terra 
FM 

A Rádio Terra vai continuar 
inovando no cenário regional. 
Em breve, Dony Madruga e 
equipe anunciam as mudanças 

para agitar a programação. De 
quebra, vem mais shows 
comandados pela emissora. 

Wilson 
Zara 

Eàdé primeira hora. de Raul 
Seixas, Wilson Zara promove 
show relembrando a obra do 
Maluco Beleza. Ontem, no 
Programa Imperatriz 24 Horas, 
em off, Zara chamou o 
apresentador Erederico Luiz de 
João Estrada Branco. O diretor 
de Redação do JC me contou a 
história. Fiquei sorrindo. Sou 
grande amigo de Erederico, 
jornalista que aprendi a 
respeitar. Mas meu espírito é 
muito diferente. 

São 
Pedro 

Hoje é dia de Cidelàndia 
mostrar sua cara no Sistema 
Tucamésde Comunicação. Sai 
matéria contando como anda a 
administração do prefeito José 
Lisboa. Amanhã será a vez de 
São Pedro ITAgua Branca. 

Níver de 
Edvaldo 

Ontem, Edvaldo Cardoso, 
diretor geral da Rádio Capital 
AM, completou 27 aninhos. 
Com direito a Parabéns no 
P r o g r ama C i d a d e Ag o r a-, 
apresentado por Conor Farias 
e Erederico Luiz. 

Rádio 
Imperatriz 

Quem está em nova lua de 
mel com a emissora é o locutor 
Amaral Reis. Ele que recebeu 
no ano passado, o Troféu 
Imprensa de melhor locutor de 
rádio AM. Amaral está amando 
seu trabalho na pioneira e briga 
com quem afirma que ele está 
saindo da emissora comandada 
por Moacir Spósito. 

Badinho dá 
show 

Todos têm o direito de 
cometer uma gafe. Ou melhor, 
uma mancada. E Badinho 
reconheceu que de nada 

adiantou ficar indisposto 
cora seu colega de emissora, 
Francisco do Valle. Tudo por 
uma causa que se revelou 
injusta; a participação do 
Sena no Copão Maranhão do 
Sul. Badinho e Valle andam 
agora, literalmente, de mãos 
dadas. Trocando beijos. E 
apertados abraços. 

Ninguém 
gosta de mim 

Porque será? Mas João 
Estrada Branco não recebi 
convites para inaugurações. 
Nerii para coquetéis. Ou 
boletins informativos das 
entidades. Estou esperando 
a primeira lembrança. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

A Lua transita agora por 
seu signo e faz com que hoje 
seja dia de intensa 
magnelização. Você poderá 

"'•ear ^ua^ baterias 

^4 
Touro 

A Lua entra em harmonia 
com o signo oposto ao seu, 
permitindo que você se mostre 
uma pessoa capaz de fazer 
uEuU . - para alcançar meias. 

Câncer 

Plutão e a Lua agora 
energizam você, acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dão excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona ura período excelente 
para você cultivar as relações 
pessoais. 

Sagitário 

Os bons fluidos da Lua 
atingem em cheio o seu signo 
através de Plutão, anunciando 
dias (Mil que você vai revelar 
suas potencialidades 

ho Virgem 
tíl 

Escorpião Capricórnio 

O trânsito da Lua pelo 
signo anterior ao seu deixa 
seu organismo muito mais 
vulnerável aos desgastes, 
portanto, poupe-se. 

As emanações que a Lua 
envia ao ponto culminante do 
seu céu natal assinalam dias em 
que você poderá dar vazão ao 
seu lado mais batalhador. 

Sua necessidade de mudar, 
se renovar e romper com tudo 
está sendo reforçada pelos 
astros, que inclusive tornam 
você mais consciente. 

Urano anda provocando 
certo nervosismo em você, que 
deverá relaxar e manter a 
calma, evitando explodir por 
bobagens. 

Os astros aconselham você 
a não alimentar expectativas 
demais em relação aos amigos 
e a não se jogar impulsivamente 
em projetos. 

Aquário 
✓VW 

As vibrações arrevesadas 
de Vênus aconselham você 
a manter o espírito prático e 
a não exigir demais de si no 
ambiente profissional. 

P Q Peixes 

Plutão e a Lua prometem 
um dia produtivo e bom para 
você se concentrai* com 
sucesso nos assuntos 
profissionais. 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

c/ 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:20 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 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:20Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:20 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa li 
16:00 Supermarket 
16:20 Silvia Poppovic 
17: 10 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10; 10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;20Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:20 Cine St ar 
00:20 lornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 0 Agente G 
09:20 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bolada Rede ♦ 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - P' Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2;' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra de Vida 
02:20 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 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 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 t urvas Perigosas (Série) 
22:45 Jornal do SBT 
()() 00 Jò Soares ()nze e Meia 
01:15 Jornal (E• SB 1 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no Lar 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
12:45 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 
19:25 Na Rola do Crime 
20:05 lornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNTJornal (com Izdla 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
2l:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Toda a elegância da empresaria 

Luciana Carvalho (leia-se Perroh) 

■f 

.. 

A amiga Zelia Brandini Jonas 

Ribeiro e Raquel 

0 empresário Egídio Quintal 

destaque de hoje 

•ríííA-i SSííS 

■ 

■ 

«li 

••••« 

Um trio de parar qualquer trânsito, Wanderson 

Vasdoncelos, Roney Férrer e Sérgio Ricardo 

m 

«ÍS 

■ 

Todo o charme da dupla Jane (Bradesco) e 

  Suzana Carvalho (Perroh) 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba "rs:™" 

Cursos: _ . . . . BoÍivía m MARAfi<bÃ0 
w J. . _ r Todas as tnrormaeoes nnCf : 
Medicana/Odontologaa/Farmacia & Bloquimlca/Dlreito/Todas as Engenharias/ cr t> J ~ Uy»-7 ?o-1u£5<& 

Arquitetura & Urbanisano/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de TerCZO OfOUOCfO Comcí+ctinl 
Empresas/Psicologia. •' 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

^7 Sncmfoa com yotíMteâ 

yA Per+ile es+am promovendo o JJ7 Êneon+ro de 

Ptesfon+es poro suas eilenfes e Iodas as pesfanles pue 

pueiram parfieipar, será uma opor+unidade para as 

peslaufes diseu+irem eu+re si e eom u»na epuipe 

mul+ipro|issional (ol»s1cHras,, psieolopas e uulrieionis+a)/ 

sobre duvidas^ euriosidades^ anseios des+a jase da vida 

da mulUer. Loealy audi+ório do plo+el TAnapólisy dia ii 

de ou+ubroy das 14K30 ás 18Ia30. Vapas I imi+adas. 

J7n|o ri nações pelo 722-3795 ou 723-2380. 

•« /Nlunea o sonlio do carro ^ero es+eve +ão práxinTo de 

voce. De um passo a dCI^K dará os ou+ros. Se injorme 

pelo 723-3066. 

'Tláutíca (tyu&c 

A)c últi ma sexla—|eira os associados do y\]áulico CZ\ube 

recepcionaram amigos para comemorar o primeiro ano 

de exislencia do clube. S em ullimo baslanle animado. 

|esla rolou ale as lanlas da madrugada. S alem dos 

associados pue se jPeram presentes |"oi marcada 

lambem a presença de vários convidados e colunistas. 

' Parabéns ao /Mánlico na pessoa do presidente 

m. 

7 

m 

m 
m 

m 

A elegantíssima Sliele Pernandez com o colunista 

Se nas iro em acontecimento social recente 

A)orle rio T^acjodo 
(S- ruvACinl-voy c\ Qfcwrxcie. y\Joito rjo T^aqoí Io.,, smo p»*ose^çca 

nesfo maravilhoso |esia. (Sentamos com voce a partir das 22k00 
no -Haap t lour. "Reservo sua mesa pelo 721-6572 e 721-3367 

com Linda ou Jussara, 
íSK6 com as mulheres qtte a AAA-T? 

TV ^xova diretoria social da .Associação yV\édtca de C7mperatrbt 
estará promovendo amanhã, 1^ um chá com as mulheres que 
fa^em a j\jhAD. A abertura será realizada pelo ilustre médico 
doutor difamar Lernandez, cm sccjurda a psicóloqa Autonia 

áracilda abordará o tema Relacionamento pais e fllKos, no final oi 
colunista ^)or\c\s Ribeiro falará da importância do papel feminino 

dentro desta entidade. 

tfiupa "TJÍaúx 

As óticas yV\aia coiwidam você para conhecer as últimas 
novidades as jóias trabalhadas com pedras preciosas cm 

ametista, topázio, áquas-marlnhas e lapisíázio. Peíjce que o 
qlamour de uma grande noite, tenha o toqtve exclusivo das óticas 

ia. 

^aia í\ma vez a LT-apri \'eiculos Saí com suas promoções malucas 
e desta vez está realizando o l^ Peirão de veículos na vizinha 

cidade de Acailândia, O felrãa acontecerá de hoje até sábado 
na praça da Rodoviária. Vá lá e confira de perto. 
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tAs md-rn-vi-lbo-scis Lí e Êu^idlukíA/ dividem beleza e 

c\\c\r\\\e./ em mais uma uoi+e soeial em uossa eitv 

Seubora Didi Puuka eom a |illAa TAIzira/ duas 

gerações de beleza e elegáueia 

fértik 

CÚnica de ginecologia e Oèstetricia 

Pré-SatO, Esterilidade Coimjwig-al, IPreveimção do Câimcer 

Gimecológfíco, Víseolaparoscopia, Vídeocolposcopia, 

Videohisteiroscopia, Ukirasonografia. Atende todos os convênios. 

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

Dr. Aniélio Marques Dra. Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2123 CRM-MA 2919 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS -^41 
COMIECERTODA A UNHA l-ÜRU 97. ..-émÊÊm 

' PREÇOS PROMOCIONAIS 

• PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 
S Foiíc; (09S) 722-2122 F*\: (098)722-2666 
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Francísco do Valle 

Metendo a ripa 
O narrador Ronilson 

Souza, meteu a ripa na 
Seleção de João Lisboa. A 
confirmação é do 
companheiro Josàfá 
Ramalho que ouviu os 
desabafos do melhor 
narrador do Norte e 
Nordeste. O curioso é que 
a Seleção da Gameleira 
vem de um ótimo resultado 
v o "Bom de Bola" faz parte 
do governo Sálvio Dino. 
Mistérios....! 

Copào 
O Copão Maranhão do 

Sul terá seqüência neste 
final de semana com uma 
super partida. João Lisboa 
e Galleti Futebol Clube 
(representante legal de 
Imperatriz) entram em 
campo às IbhOO no Estádio 
Cafeteirão para o grande 
combate. 

Nota dez 
O empresário Moaçir 

Spósito está investindo alta 
em sua equipe de esportes. 
Com a saida dos dois 
grandes "pesos-pesados", 
leia-se Ilelder Madeira e 
Paulo Negrão a emissora 
esta correndo atrás de 
putros profissionais da 
área. 

Equipe "profissional" 
O comandante da 

equipe Carloto Jr. acertou 
na manhã de ontem a 
contratação do narrador 
Marinaldo Barbosa. O 
conterrâneo que teve uma 
passagem brilhante pelo 
Sistema Mirante de 
Comunicação em 93, 

voltou com a corda Ioda. Isso 
é maravilho. A equipe 
"Profissional" está em alto 
astrau. 

Solidários 
Os vereadores do Palácio 

Dorgival Pinheiro de Souza 
estão solidários com o 
parlamentar que foi 
duramente acusado de 
manobra dentro do PMDB 
local. Na opinião dos 
vereadores, o médico e 
vereador André Paulino foi a 
grande vítima de todo o 
esquema montado dentro do 
partido. 

Basa 
O Basa-Banco da Amazônia 

S.A, esteve competando trinta 
e cinco anos no dia de ontem. 
I Ima cerimônia que foi aberta 
pelo superintendente do Basa 
no Maranhão José Morgado 
Filho contou com a presença 
dos primeiros clientes da 
agência local. Parabéns! 

Tocauto 
A Tocauto - Revendedora 

autorizada Vokswagem em 
Imperatriz tem conseguido ao 
longo destes anos somar para 
o desenvolvimento de 
Imperatriz, maior cidade do 
interior maranhense. A 
empresa tem gerado centenas 
de empregos diretos para os 
profissionais da área. 
Parabéns - Tocauto. Ivan 
Santos, gerente de vendas da 
empresa tem dedicado todo 
seu profissionalismo aos 
clientes Tocauto- Vokswagem. 

Opinião... 
Como somos capazes de 

analizar e opinar com 

responsabilidade acreditamos 
que o vereador André Paulino 
esteja mesmo fora de toda 
esta maracutaia armada e 
envolvendo o nome do lider 
do partido na Câmara 
Municipal. 

Na manhã de ontem o 
colunista esteve no gabinete 
do vereador e foi informado 
pela sua assesoria que o 
parlamentar está totalmente 
tranqüilo com relação a nova 
diretoria do partido. André 
Paulino é maior força do 
PMDB dentro no legislativo, 
seguido da secretária Sofia 
Oliveira (Sedesc) e o vereador 
Rui Porão. Pelo que ouvimos 
a sitônia entre a nova diretoria 
e o vereador está mais do que 
afinada. F assim que faz. 

Sem 
dono 

O Cavalo de Aço, continua 
sem dono. O atual presidente 
da equipe Damiào Beníciodos 
Santos que encontra-se 
viajando deverar marcar para 
a próxima semana a eleição 
para nova diretoria do 
"Cavalo". O polêmico Justino 
Filho já anunciou que irar 
brigar pela presidência do 
clube. A mela principal < o 
restante do Campeonato 
Maranhense. 

Marinho 
O desportista William 

Marinho, que tem um largo 
conhecimento da realizadade 
do futebol maranhense' 
também deverá aparecer na 
chapa de Justino Filho. Caso 
ouvesse essa união, quem 
ganharia seria somente o 
futebol local. As cartas estão 
na mesa. 

Deu na Imprensa 

O próximo desafio da Seleção Brasileira será 
em Belém do Pará diante da Seleção de 
Marrocos. De acordo com o noticiário das 
emissoras de Rádio da Capital Paraense a 
expectativa para esta partida é das melhores. 
Brasil x Marrocos que terá total cobertura da 
equipe da galera ainda irá levar um torcedor de 
carona. Fique atento pode ser você. 
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Hassan Yusuf, empresário também é leitor do Jonal Capital 

Ondas Curtas 
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O Cavalo de Aço eslava sem cela... 

Apareceu uni "peão"... 

Agora todo mundo que participar do rodeio 

Quando será a primeira "geretiada" 

Segura "Peãoooooooooooooooooolü! 

Para se ter um amigo 

Basta ter um talão de cheque... 

O que vale mais. 

Palavra ou talão de cheque? 

Nos dia de hoje uma folhinha basta... 

E maranhense ou mineiro? 

Rio Sul ou JuMentur...? 

A coisa na braba (brava). 

Tudo como já era esperado. 

O PMBD está em boas mãos. 

Que maravilha. 

Pelo menos agora não teremos mais uma... 

Geladeira velha. 

E por falar em PMDB... 

APA moslrou-se muito equilíbrio. 

\a verdade ele foi o único que pagou q "pato' 

E i om " 1 ucupi"...! 

Inútil Agente somos 

inútil!!!! 

Q Ô 6 $ 

w 

Oi Fantit ' minhas 

Marínd Bondo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01- Domestica 
01- Mecânico de 

motos 
01- Patrulheiro de 

base 
01 -Operador de retro 

escavadeira 
01- Operador de 

espargidor 
01 - Operador de rolo 

compactador 
01-Operador de rolo 

22-Vendedores 
externos 

01- Fiscal de loja 

LASORATORIO CLESIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SaFra AqRÍcoU devE 

bATER RECORdE EM 97 

^ O aumento na renda agrícola , estimulada em US$ X\ bilhões 
.r)% sobre o ano anterior , deve traduzir - se numa safra agrícola 

'ecordes c na reativação da economia dos demais elos da cadeia 
lo agribusiness. 

Se o clima não atrai talhar, a produção deverá ultrapassar os 
tO milhões de toneladas de grãos, com destaf|ue para a soja , f|ue 
toderã crescer 10%, para 20.1 milhões de toneladas, "diz Ivan 
Vedekin , da RC W Consultores, empn^sas especializada «nn 
irojeçõf^s e análises do agribusiness. 

Reportagem completa na edição de 1 b/O. assinada pelo 
ornalisla Alex Branco, de S. Paulo para a Gazeta Mercantil (em 
'mperatriz. 722»- 177)0). 

Relníões do PDT 

Com convenção prevista para a primeira quinzena de 
lovembro os membros da Kxecutiva Municipal do ril) em 
mperatriz estão se reunindo toda sexta-feira, das 17 ãs 18h, no 
ti edio do yázigi ( T piso) , sob a liderança do presidente Pedro 

Alves dos Santos (Pedrinho da Cemar). 
Além do recadastramento de lodosos filiados, o PTI) deverá 

lefinir um nome para concorrer a uma vaga de deputado estadual 
nas eleições do próximo ano. 

() advogado Pedro Alves dos Santos aproveita para convidar 
>v í|>nipanheiros do partido para as reuniões que estão sendo 
'e^nzadas nas sextas - feiras . ressaltando que "é muito 

Mercado- 

Fwicunceírcr 

Poupança 
Ho.le  1,21% 
Amanha  I 20° 0 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1750) 

UFír (pEdera!) 

Setembro 97  R$0,9108. 

i, UrFí (MunícípaL) 
'j'Setembro/97 , ... R$0911 

Ufn (EsTAduAl) 

Setembro, o/.   R$20 21 

UPC (FEdERAl) 
Setembro/97 1599 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,13 
* Turismo R$ 1,10 

* Comerciai  r$ ] 09 

Cotações de 1 7.09.97 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia I 7.09.97 

R$  11,3.5 
SaLárío Mínímo 

Setembro'97 RS. 120,00 

SaLárío FamíUa 
Setembro/97    R$ 8 25 

^ Oferecimento: LIVRA RI A IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROiVÍOCÃO: 

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 

importante" a presença de cada filiado. 

BiUe/PTB 

l ím alô especial hoje para o popular Bileu, vice-presidente da 
Kxecutiva Municipal do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) . 
cujo presidente é o empresário do setor imobiliário, Carlos Lima 

Nosso amigo Bileu informa que a convenção para a escolha 
dos novos membros da Kxecutiva deverá acontecer em novembro, 
provavelmente lá para o dia 22. 

Político dos mais tradicionais na região, com livre acesso em 
outros partidos, a exemplo do PMI)B, onde tem amigos da estirpe 
de Bernardinho Barbosa e Remi Ribeiro, entre outros ilustres, 
o popular Bileu acompanha, do alto de sua vasta experiência 
poIítico-|larlidária, o desenrolar dos aconteimenlos, de olhos bem 
abertos, voltados para os acontecimentos que deverão se registrar 
daqui até as eleições do próximo ano. 

SímBoLos 

Comemora-se hoje, 18, o Dia da Criação dos SDímbolos 
Naeionais. Vale o registro com os cu-mprimentos da 
Otorrinocenter, sob a direção do I)r. Carlos Tadeu (721-8921). 
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TOCA! TO\() MARWEL ■ Atendendo convite ilo Ten. Lei. 
Diógenses Dantas Filho, estiveram presentes da sede 
esportiva da Escolinha do Marwel no 50ç BIS, O Diretot 
do To canto. Marcos Ferreira Torres, acompanhado do 
gerente-administrativo-tinanceiro, Élis Nóbili. Ambos 
elogiaram o grande trabalho que esta sendo desenvolvida 
pela Diretoria liderada por Moreira Silva e preencheram 
de imediato, as fichas de sócios especiais do clube, 
assinando no ato. o compromisso de contribuírem para o 
crescimento da instituição esportiva. O presidente Moreira 
Silva agradece de público ao Ten. Cel. Diógenes Dantas 
Filho, por mais esta contribuição, ao indicar nomes de 
grande conceito para os quadros do Marwel. Na foto de 
Moreira Silva, Marcos Torres e Élis Nóbili (de óculos), 
fazem pose para este registro especial. Valeu. 

Humor 

A garota chega ao consultório muito abatida, fraca, 
cansadíssima. O médico manda que tire a roupa e, 
vira daqui, mexe dali, constata que o caso é grave: 

- A mocinha está mesmo muito mal - observa. 
- E o que eu faço, doutor? 

Se quiser ficar boa, passe pelo menos um mês 
fora da cama! 

(Playboy/Set/97, nas bancas distribuída pela 
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. 

Materiais para 
es^riiório, escolar, 

iwujyiAÁÃz bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax; 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDfl. 

IMPERATRIZ 

DIA € nOITE 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323. fax. (098) 723.1 KL 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722 2 I39 
ADVANCE^ALACE HOTEL 
Av Getiílio Vargas. 560. Praça dc Fátima, fone; (098) 722.3355 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone; 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Nciva de Santana. 523. fone: (098) 723 3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. Fone: (098) 721.4021. 

SEX SHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 

^^^ençdúoLeitc -Mcrcadinho (em frente ao BIG BOX) 

èUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ES fACAO LAZER (Eventos c Turismo) 
Rua João Lisboa. I249-A. fone: (098) 721 7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sayão c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 7N 0592 
FEITO À MÃO 

|^^^8^^s(juhii^^AlaíjoajMonejW 

DON VITO 
Rua Cel. Manoel.Bandeira. Centro, fone: (098) 721 3565 
ISA AC 

x-inhrn Rpm. Rin 
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 dc Novembro, Ccnlro, fone: (098) 721.5007. 

'•libixSTSSBrSSBlH 
INTER LOCA DORA (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.^^^^ 

^^^uãrnwiTlKTíTiTfl 
VÍDEO MAMA 
Riia Piauí. 1045. fone: (098) 721 5836 
TUCANUS VÍDEO 0 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone- 721 7510 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs. 1599, fone: (098) 721.7182. 

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-OK). fone: (098) 977.2767. 

TELEMENSAGFM 
ALO CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento. Aniv. I? anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redução, revisão e edição de documentos e textos cm geral 

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
< .onsultus. ( ánirgias, N acinações, Exames 

I -aboralorias c Atcmliiiicnto á propriedade rurais " 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Moria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR - 0190 
Rua Luís Domlngues, 1400 ■ Centro - Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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B AS A comemora 35 anos em Imperatriz 

Pcirâ cctebrdr a data, uma vasta programação quo contou com um coquetel oferecido 

aos correntistas da instituição financeira. 

0 Banco da Amazônia 
comemorou ontem seus 35 
anos de existência em 
Imperatriz, uma vasta 
programação foi desenvolvida 
na agência local, um coquetel foi 
oferecido aos seus clientes. 

O gerente local Francisco 
das Chagas, comentar o que 
significa os 35 anos do banco na 
cidade disse que o Basa, tem 
como função principal promover 
o desenvolvimento regional 
como agente do governo 
federal. Francisco das Chagas 
ressaltou que aquela instituição 
financeira vem desempenhando 
bem sua função desde o ano de 
1962, data de sua instalação em 

Imperatriz. 
O Superintendente do Banco 

da Amazônia no Maranhão José 
Morgato Filho, desembargou 
na manhã de ontem na cidade, 
ele veio a Imperatriz 
especialmente para participar 
da programação alusiva ao 
aniversário do Basa. 

José Morgato, disse que o 
banco tem sido um parceiro 
valioso para o Estado, prestando 
um relevante serviço ao povo 
imperatrizense. 

O superintendente em uma 
mensagem, pediu que a cidade 
continue acreditando no Basa, 
"um banco que vem fazendo 
uma grande parceria há 35 anos, 

e que pretende continua 
prestando grandes serviços a 
esta comunidade", finalizou José 
Morgato Filho. 

O Basa deverá nos próximos 
dias anunciar novidades em suas 
linhas de crédito, a gerência 
local, que nesses dias que 
antecederam a celebração dos 
35 anos de Imperatriz, se 
colocou a disposição da 
imprensa para falar sobre o 
assunto, disse que a instituição, 
sempre se manteve preocupada 
com o desenvolvimento regional 
e por isso, tem procurado a cada 
dia abrir novas linhas de 
créditos com baixa taxa de juros 
a médio e longo prazo. 
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Basa completa 35 anos na cidade 

Caixa Econômica implanta loteria On-Line 

O Brasil é o terceiro país do mundo a adotar o novo sistema, perdendo apenas para a 

Grã-Betanha e os Estados Unidos 
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Apostadores ganharão tempo com o novo sistema 

A Caixa Econômica federal 
começou a implantar no mês 
de setembro o sistema ôn- 
line'de de loterias nos estados 
do Mato grosso do Sul e do 
Espirito Santo. Em agosto, o 
sistema "on-line" foi implantado 
nos estados de Goiás e 
Pernambuco. A Caixa 
informou que 2.799 
revendedores lotéricos do país 
de um total de 5.909, 
correspondendo a 47,36%, já 
estão com o sistema. De um 
total previsto de 
terminais "on-line", 
cerca de 43,49%, 
implantados. 

No Mato Grosso do Sul foram 
implantados 63 terminais, em 27 
revendedores, cm toda a região 
de Campo Grande. O objetivo, 

11.300 
5.758, 
estão 

é implantar 190 terminais em 
117 casas lotéricas. Também 
foram implantados 58 terminais 
em 25 revendedores na cidade 
de Vitória, no Espirito Santo. A 
Caixa implantará 138 terminais 
em 68 casas lotéricas no 
estado, até novembro deste 
ano. O mesmo prazo será 
utilizado para a implantação da 
rede "on-line"no estado do Mato 
Grosso do Sul. 

Em Goiás foram implantados 
111 terminais em 52 
revendedores, que representa 
22,8% da rede lotéricado estado. 
O objetivo é implantar 434 
terminais em Goiás, até 
dezembro, incluindo o estado do 
Tocantins. Em Pernambuco 
foram implantados 97 terminais 
em 58 casas lotéricas, ou seja, 

33,5% de toda a rede. No total, 
serão 292 terminais em todo o 
estado. O prazo para 
implantação é o mesmo do 
estado deGoiás. 

O primeiro estado a re^ber 
o sistema "on-line"foi o 1 aná, 
em junho, e segui de 
Brasília, Minas Gerais,- São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia,Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

O Brasil é o terceiro país a 
inovar com estes novos 
equipamentos no setor de 
loterias, ficando atrás apenas da 
Grã-Bretanha e dos Estados 
Unidos. A expectativa é que a 
partir de novembro todos os 
outros estados sejam 
contemplados com o novo 
sistema. 

Sistema on-line será implantado no Maranhão 

A estimativa é de que Imperatriz seja uma das primeiras cidades do estado a ser contemplada t 

Com a loteria "on-line", as 
apostas poderão ser feitas até uma 
hora antes da realização dos 
sorteios das loterias de 
prognósticos e^) novo bilhete é 
reutilizável. A implantação deste 
sistema aumentará a qualidade do 
atendimento das casas lotéricas, 
que terá capacidade para 
processar 200 apostas em ajjenas 
seis segundos. 

Dentre as principais vantagens 
do novo sistema estão a de que 
possibilita funcionamento 365 
dias ano, das 06H00 às 24h00; 
permitirá a captação das apostas, 
validação e pagamento de prêmios 
das loterias instanetânea e 
Federal; Após o término da 
implantação, possibilitará o 
pagamnto das loterias instantânea 
e Federal: Os volantes serão 
diferentes dos atuais, sendo, 
sendo alterada a forma de aposta, 
podendo ser reutilizado, uma vez 
que, após registrada a aposta, o 
volante será devolvido ao 
apostador. 

Outra vantagem é que este 
sistema porpordona a expansão 
do atendimento na rede de casas 

lotéricas do país. Amplia a 
capacidade de recebimentos de 
contas de concessionárias 
públicas e privadas (água, luz, 
telefone, gás) e também de 
cobranças de impostos e 
contribuintes (IPVA, IPTU, 
escolas, planos de saúde etc). Este 
é mais um oasso para transformar 
a rede de casas lotéricas na maior 
e mais qualificada rede de 
prestação de serviços do país, 
como é o objetivo da Caixa. 

A Caixa informou que está 
examinando a possibilidade de 
que a rede lotérica venha a 
receber outros tipos de 
contribuições de menor e também 
efetuar pagamentos de Abonos e 
Rendimentos do PIS, bem como 
Seguro-Desemprego. Há estudos 
em andamento para recebimento 
de pagamentos em cartão 
magnético. 

A Caixa informou que em 
novembro a loteria "on-line"será 
estendida aos estados de Alagoas, 
Amazonas, Rondônia, Ceará, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Piauí, Ido Grande do 
Norte e Sergijx1. 
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Imperatriz será contemplada com equipamento on-line 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenna certeza de uma boa viagem 

^ w 

viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

CAC 
Central de Atendirtiento bxprosso. Açailândia, álGn de iransporlar passageiros, oferece 

também o Iranporle de carga e encomendas no Maranhão e outros 
Estados do 1'aís. 

Expresso Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 

ao Cliente Sililil 
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Fumbeart lançará programa Comunidade em Açãc 

O programa só não já foi lançado pela falta de transporte para locomoção de donativos 

A Federação das Uniões de 
Moradores de Bairros e 
Entidades a Fins da 
RegiãoTocantina, está 
preparando para os próximos 
dias, o lançamento do 
Programa Comunidade em 
Ação. 

Segundo o presidente da 
FUMBEART, José Pereira, o 
programa ainda não foi lançado 
pela falta de veículos para fazer 
o transporte de donativos que 
deverão ser arrrecadados no 
comercio local. 

O programa Comunidade 
em Ação, terá o objetivo de 
buscar junto a comunidade 
local, alimentos, roupas, 
calçados, e até material de 
construção. Tudo o que for 

adquirido passará por uma 
triagem. 

A direção da entidade 
informou que os alimentos 
roupas e calçados serão 
distribuídos à famílias carentes 
dos bairros cuja Associação de 
Morador tenha participado do 
programa. O material de 
construção, será usado na 
viabilização da sede da própria 
associação. 

A FUMBEART nos últimos 
dias vem realizando palestras 
nos diversos bairros tia cidade, 
a finalidade é senssibilizar as 
lideranças para a necessidade 
de integrarem-se ao Programa 
que já recebeu o apoio de 12 
Associações. 

No decorrer desta semana. 

uma vesta programação será 
desenvolvida, ix-la FUMBEART, 
a movimentação fechará o 
esquema para o lançamento do 
Programa Comunidade em Ação. 

Parajosé Pereira, o Programa 
Comunidade em Ação se faz 
necessário, ele ressalta que por 
meio da atividade que deve 
oficialmente ser lançada o mais 
breve possível, as Associações de 
Moradores, além tle participarem 
de uma atividade que se 
destacará como um grande 
momento destas entidades, ainda 
terão a possibilidade de 
conhecerem-se umas ãs outras 
e trocar experiências sobre os 
mais variados trabalhos já 
desenvolvidos nos bairros dt 
Imperatriz. 
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nslruçào. Tudo o que for No decorrer desta semana, Imperatriz. Associações de bairros, participarão do Programa Comunidade em Ação. 

São Luis será inclida na lista do patrimônio Mundial. 

A capital maranhense já foi considerada uma das mais belas cidades brasileiras 
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C om / fif) anos, a biblioteca Benedito Leite ca segunda mais antiga do país. 

De 1" a 7 de dezembro 
próximo, reunidos em Nápolís, 
na Itália, o comitê de petrimónio 
Mundial daUnesco, compostos 
I )or nqiresentantes de 211 laíses, 
deverá confirmar o que toda a 
cidade espera: a inclusão de São 

I aiís na lista de bens tembados 
como Patrimônios da 
humanidade. A proposta, levada 
pessoalmente a Paris pela 
governadora Roseana Sarney, 
em maio do ano 

passado, foi aprovada em 

junho, sem ressalvas, pela mesa 
técnica do comitê. 

"Não temos conhecimentos 
em nenhun caso em que o 
comitê deixou de seguir a 
recomendação de mesa ", afirma 
o coordenador executivo da 

proposta, Luis Phelipe Andrês, 
avaliando em 99% as chances de 
São Luis receber o título, até 
hoje atribuídos a apenas quatro 
cidades brasileiras - Olinda . 
Sauvador, Ouro Preto e Brasília 
. No mundo inteiro, são SOb bens 
tobados, incluindo centros 
históricos, monumentos e 
patrimônios naturais - no Brasil, 
o Parque do Iquaçu (RS) e a 
serra da Cajnvara (PI). 

Andrês explica que fazer 
parte deste seleto grupo é 
conquistar, de imediato , 
prestígio internacional. Com o 
título da Unesco, a capital 
Maranhense será incluída nos 
grandes circuitos do turismo 
mundial, nos currículos 
universitários e nos principais 
quias de viagens,enciclopédias e 
roteiros da mídia ,além de ter 
acesso a muito mais recursos de 
organismos internacionais para 
obras relacionados com a 
preservação do patrimônios 
históricos e cultural. 

"O fluxo turí.sli.ço deverá 
quadruplicar ", entusiasma - se 
Kátia Lima, diretora presidente 
da Impresa Maranhense de 
Turismo. 

Acervo - Considerada uma 
das mais belas cidades 

brasileiras , São Luis reúne o 
major e mais homogêneo 
conjunto arquitetônico de 
origem civil portuguesa da 
América Latina . "E uma das 
poucas cidades do Brasil que 
conseguiu acompanhar a 
modernização sem perder a 
riquesa da sua história", abserva 
o secretário da cultura .Eliézer 
Moreira . Segundo ele, a 
aprovação da Unesco mostra 
que "soubemos preservá o que 
é nosso". 

Para o embaixador do Brasil 
na Unesco, Fernado Pedreira, 
esse conhecimento"é uma 
questão de justiça a toda a beleza 
arquitetônica de São Luis". No 
conjunto arquitetônico analizado 
e aprovado pela comissão técnica 
da Unesco estão os casarões 
usados paios nobres 
Maranhenses do período 
colonial v muitas igreja, algumas 
delas com mais de 300 anos. 

A parte do cidade indicada 
para tombamento começa na 
Avenida Beira- Mar.sobrea Rua 
do Egito,passaporlodo oii ntro 
histórico da cidade encerra- se 
no Portinho e no entorno do 
Anél Viário ,onde estão situados 
os bairros do Desenterro e São 
Pantaleão. 

Jornal 

Capital 

http:// 

www. 

jupiter. 

com.br/ 

tucanus. 

Mantenha- 

se bem 

informado 

lendo o 

JC 

Seu 

Líder 

Diário 

Governo lança campanha Nacional de desarmamente 

Junto com a Campanha Nacional de Desarmamento, o governo anuncia disposição em combater as invasões de terras 

"As insasões de terras serão 
combatidas pelo governo, e os 
mandatos de reitegração de 
posse serão cumpridos". A 
afirmação foi do Ministro da 
Justiça íris Rezende durante 
reunião com Secretários 
Estaduais de Segurança e 
conversou com o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
sobre os temas. 

O presidente, na 
oportunidade, disse que "O 
Brasil não pode mais assistir de 
braços a violência crescente", 
segundo ele, a sociedade 
brasileira hoje clama "por um 
paradeiro na violência, que hoje 
semanifesta no trânsito, nos 

sequestros, no contrabando e 
nas invasões descabidas de 
propriedades rurais 
produtivas". 

O presidente, disse falar 
como maior defensor da 
Reforma Agrária e o acesso por 
parte daqueles que querem 
trabalhar a terra. Fernando 
Henrique disse ainda na 
oportunidade que já 
desapropriou 4 milhões de 
hectariés de terra "uma 
Bélgica" e se for necessário, irá 
desapropriar mais 4 milhões, 
"mas para quem deseja 
trabalhar a terra"disse ele, 
ressaltando que essse objetivo 
não deve se transformar numa 

prática desrespeito a Ixm. 
O Ministro Iris Rezende 

durante a reunião mantida com 
Fernando Henrique, 
apresentou ao chefe do 
governo brasileiro, cópias dos 
relatórios apresenmtados por 
diversos Secretários Estaduais 
de Segurança. Os documentos 
mostram o índice crescente da 
violência no campo e na cidade. 

A Campanha Nacional de 
desarmamento será lançada no 
dia 09 de novembro, para 
sensibilizar a nação, recursos 
oriundos do governo federal, 
vão patrocinar todos os gastos 
que devem ser feitos com Rádio 
e Televisão. 
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C ampanha pretende diminuir os índices de violência 

V lOSPITA l Santa Maria 

D*- HmoU*, . fW723-^SS 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Condicionador de ar 10.000 BTUs 
R$ 685,00^ v/sfo ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

n r 

si. 40 

Ot/7+4 CHEQUES DE 11$ 147,60 

rw\ 

* 220 Volts 10 PECAS 

Condicionador de ar 7.500 BTUs 
R$ 485,00^7 K/V//7 OU 
1+23 Mensais de 

36 40 

* 220 Volts OU 1+4 CHEQUES DE R$ 104,50 10 PECAS 

A 
cu 
IO 

Medidor Eletrônico 
c/ as funções: 

Cronômetro ascendente 
Contagem de distância 
Calorias 
Hodômetro 
Selin anatômico e regulável 
Velocidade máxima 

Caloicicle Eletronic 
R$ 248,00<7 vista ou 
1+11 Mensais de 

* A 

If 

m 

27, 90 

OU 1+3 CHEQUES DEP4? 62,00 SC/tt jutOS 

Atjgominal Ca/o/ 
WfiQàv/sfu OU 

11 Mensais de \ 

12,20 

ou 1+3 cheques DEPÍ 27,25 sem juros 

' Excelente p/ Abdominais 
' Fácil p/ guardar 

10UND 

Medidor Eletrônico 
c/ as funções: 

" Contagem de distância 
* Calorias 
* Velocidade máxima 

Esteira Cal oi 
R$ 268,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

30, 00 

ou 1+3 cheques de R$ 67,00 sem juros 

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

' 6 Prateleiras 

OU 1 +4 CHEQUES DE R$ 7,98 

~rlpANDlNl— VMOVEIS CE fiCOW 

100 UND 

Micro computador c/ monitor 15" 
R$ 1.980,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 133 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB 
' Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansível até 128 MB 
•Modem 33,6/14,4Kbps 
* CD ROM 8X 

COMPAQ. 

PR ES AR IO 

212 00 • mm-m mm# 

ou 1+3 cheques de RS 495,00 SCftf furos 05 PECAS 

TV 20" 
R$ 349,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

TOSHIBA 

'Controle remoto 
* Sintonia automática de 
* ON SCREEN - maior 

funções 
* Timer 
* Em Cores 
* Entrada de áudio e video 

26,00 

Oí/7+4 CHEQUES DE P5 75,20 
50 UND 

Telefone S/Fio 
R$ 115,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

* Baixo nível de ruído 
" Super prático 

12,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 24,80 

TOSHIBA 

50 UND 

Conj. Som 
R$ 378,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Duplo Deck 
' Auto Stop 
* CD Player 
" C Rack 

PHItCO 1 
TIM COISAS QUE SÚ * PH1LC0 f AZ ERA VOCt 

28 ,40 

OU 1+4 CHEQUES DE P$ 81,50 

(UK 

* 

10 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

-% Ofertas válidas até 20/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
2 lojas de Imperatriz, Plano Carnet 12X (1+11) juros de 4,9%, e 6% a,m. Plano 24X(l+23) 

juros de 6% a.m, Plano cheque 5X (1 +4 )juros de 3,9% a.m Plano com ou sem entrada 
pgtos, de 30 em 30 dias, A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas 

a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . Jorge Braga 
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Mistério cerca duplo 

homicídio na Vila Nova 

Vítima e comparssa de assassino foram mortos no meio da rua 

Até o fechamento desta 
edição a Polícia Civil de 
Imperatriz não tinha pistas dos 
envolvidos no duplo 
assassinato do bairro Vila 
Nova ocorrido por volta das 
14h30 minutos desta última 
terça-feira na Rua Principal. 

De acordo com as 
informações obitidas no local 
o menor das iniciais E.S.D, de 
apenas de 17 anos de idade 
estava sentado em frente a 
uma farmacia quando chegou 
dois elementos em uma 
bicicleta. 

Ao chegar no local o autor 
dos disparos perguntou para 
o elemento que estava dando 
cobertura se era aquele o 
elemento que estava 
procurando. Ao receber a 
confirmação de que era E.S.D., 
o assassino sacou de um 
revolver e detonou quatro tiros 
certeiros na vítima. 

Após efetuar os disparos os 
dois elementos evadiram do 
local. A cerca de dez metros 
do local do crime, em frente 
um bar em que estava 
aglomerado várias pessoas, 
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Agentes e delegados da Depol estão investigando o duplo assassinato 

um terceiro elemento disparou 
dois tiros contra o elemento que 
estava dando cobertura ao 
acusado. 

IJma das balas atingiu o peito 
esquerdo do elemento, mais 
tarde identificado pelo prenome 
de Adailton. O comparssa de 
acordo com a Polícia morreu no 
local e foi transportado pela 
funerária Perpetuo Socorro.Já 
o menor E.S.D., foi levado as 
pressas para uma Clínica de 

saúde pelos familiares já 
chegando sem vida. 

Até o fechamento desta 
edição a Polícia Civil não tinha 
nenhuma pista do principal 
acusado. Para a Polícia o crime 
ainda é um verdadeiro quebra- 
cabeça. No local onde estava 
sentado o menor ficou várias 
marcas de bala. 

O comparssa do assassino foi 
morto em frente a um 
movimentado bar onde estavam 

dezenas de pessoas. No local 
ninguém quis falar sobre o 
crime. Depois do fechamento 
da Delegacia de Policia do 5° 
DP- no bairro Vila Nova o bairro 
que era um dos mais tranqüilos, 
ficou violento. 

Desde do início do mês 
policiais militares estão a frente 
daquela especializada. Os 
pllicias graduados também não 
informaram nenhum detalhe 
sobre o caso. 

U 

Candirú" promove tiroteio 

no Parque São José 

Polícia Militar é acionada para conter o bando do Candirú 
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Polícia Civil. No início do ano 
ele foi acusado de homicídio e 
vários assaltos a mão armada. 
Para os agentes da PC o 
elemento é considerado de alta 
periculosidade. O bando vem 
cometendo assaltos e 
arrombamentos da região do 
Parque São José, Santa Rita, 
Vila Macedo e adgecências. 

"São elementos da mais alta 
periculosidade, por isso temos 
que tomar muito cuidado, o 
bando de Candirú está bem 
armado, e o problema é que 
são quase todos menores, o 
que dificulta a ação dos 
policiais" disse o comandante 
da viatura deslocada para o 
local. 

Viaturas da PM foram deslocadas para o local do tiroteio 
Por volta das 14h00 desta 

última terça-feira a Polícia 
Militar foi chamada para conter 
um tiroteio promovido pelo 
bando do elemento "Candirú". 
Conforme as denúncias 
anônimas chegadas a redação 
do Jornal Capital. 

Candirú tem sido um dos 
elementos mais procurados 
pelas Policias Militar e Civil de 
Imperatriz. O bando de acordo 

com as informações 
fornecidas pela polícia tem 
cerca de aproximadamente 15 
elementos, a maioria menor. 

Armados de revólveres e 
espingardas de fabricação 
caseira eles vem promovendo 
badernas, assaltos e 
arrombamentos na periferia 
de Imperatriz. 

Candirú, tem várias 
passagens pelas delegacias de 

Leia e assine o 

Jornal Capital, 

agora na 

www 

CARTÓRIO DA Ia VARA DA FAMÍLIA 
Maria das Graças Souza Veloso 

Escrivãe Tabeliã 
José Ricardo Souza Veloso 

Escrevente Substituto 

ESTADO DO MARANHÃO 
Io CARTÓRIO DA FAMÍLIA 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

O Doutor JOSÉ WILSON" DE ARAÚJO E SILVA - Juiz de Direito da 1= 
Vara da Família, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, com o prazo de vinte (20) dias, que se processa neste Juizo, a 
Açào de DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. processo n° 060/97 proposta por 
SANDRA REGINA MENDES DO NASCIMENTO contra CARLOS AUGUSTO 
DUARTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado cm lugar incerto e não sabido. É o 
presente EDITAL DE CITAÇÃO, para citar o requerido, para, querendo contestar a ação 
supra cilada sob pena de revelia, advertindo que não sendo contestada no prazo de 15 
dias. a contar da data da audiência, reputar-sc-ào como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor, de acordo com an, 285 do Código de Processo Civil; Citando-o também para 
comparecer audiência de tentativa de conciliação Designada para o dia 06-11-97, às 09:00 
hs. no Fórum dc Imperatriz-MA. à rua Rui Barbosa s/n0 centro. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado no órgão oficial. Dado c 
passado nesta cidade de Imperatriz, aos 03 de Setembro de 1997. Eu 

Escrevente Substituto digitei e subscrevi. 

/ , 

JOSÉ WIL^^^^AUJO E SILVA 
= JUIZ DE DIREITO = 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Assaltos 

Os assaltantes "da moto" 
voltaram a atacar em 
Imperatriz. Somente na tarde 
da última terça-feira foram 
dois, os assaltos praticados 
pelos elementos ainda não 
identificados pela Polícia Civil 
que continua reclamando da 
falta de condições de 
trabalho. 

Investigações 
O sindicato dos 

mototaxistas em Imperatriz 
representado pelo ex- 
vereador Edson Caldeira 
quer saber de quem foi a 
responsabilidade da morte 
do mototaxista Rogério 
Bezerra Dantas, 
maranhense, 30 anos de 
idade, residente na Rua "F"- 
Conjunto Nova Vitória. 

Trabalhando 
Rogério trafegava em sua 

moto Titan, pela BR 010 
quando foi surpreendido por 
cavalo que estava no meio da 
pista. O acidente ocorreu por 
volta das 23b00 da última 
segunda-feira quando ele 
retornava de sua residência 
no sentido ao centro de 
Imperatriz. Pai de dois filhos 
menores, a vítima era tido 
pelos vizinhos como uma 
pesssoa exemplar e que fazia 
de tudo para conseguir o 
sustento da família. 

George 
Miranda 

Até hoje não resolveram 
a situação do delegado 
George Miranda. Ele continua 
pelos corredores da 
delegacia regional. No mês de 
agosto ouviu-se especulação 
dandoconta de que George 
Miranda seria transferido para 
a cidade de Cidelândia. Ficou 
só nas especulações. 

Perguntar 
não ofende. 

Porque que o delegado foi 

exonerado do cargo? 
Será que os meses que 

ficar parado vai receber do 
governo do estado? 

O que está acontecendo? 

Perda de 
documentos 

Washington Alves de 
Souza, maranhense, casado, 
38 anos de idade, fotografo, 
residente na Rua 
Bandeirantes, 934- Vila Nova 
- esteve na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira Nacional de 
Habilitação "C" Detran-Ma, 
Carteira de Identidade Civil 
e outros. 

Perda de 
documentos II 

Francisco Pereira da Silva, 
maranhense, solteiro, 18 
anos de idade, residente na 
Rua Osvaldo Dias comunicou 
que perdeu sua cart 
porta cédula contendo vs ^s 
documentos pessoais, ei. 
os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil. 

Furto 
de bick 

Quem teve sua bicicleta 
foi o jovem Armando de 
Morais Santos, maranhense, 
solteiro, residente na 
Godofredo Viana, 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Moutain Bick, cor 
cinza, ano 96. Fato ocorrido 
quando a referida bicicleta 
estava estacionado em 
frente sua residência. 

Arrombamento \ 
Maria de Eoudes Taví. g 

Pinlo, maranhense, casada, 
doméstica, esteve na Depol 
para comunicar que sua casa 
foi arrombada por 
elementos não 
idenlifueados. De acordo 
com a queixosa o falo 
ocorreu na madrugada da 
úllima segunda-feira. 

PIANTAO POUCIAL 

Quinta-feira, 18/09/97 

2° Distrito 

Delegado 

Radige 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Wallace 

Agentes 

e Chumbinho 

Perito 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINH€IRO 

Fotcgrafarras aniversário, casamantos, batizados e evantes on geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

731-7090 


