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Policiais Militares facilitam 

fuga de assaltante de banco 

i Silêncio 

Fiscalização 

de olho 

nos bares 

Uma equipe de técnicos 
da Secretaria de Estado do 
MeioAmbiente chegará a 
Imperatriz nos próximos dias. 

Na cidade, eles 
desenvolverão uma rigorosa 
blitz nos bares e clubes. 

O objetivo da operação é 
o er valer a Lei do Silêncio. 

^Página 18 

Gôncavo 

Gonvexo 

Página 1-3 

INDICADOR 

~olar Comercial 
C ompra  RS 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda   RS 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1.135 
Dólar Turismo 
Compra   RS 1,080 
Dólar Turismo 
Venda   RS 1,110 
Ouro (g) 
Venda    RS 11,36 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufír 
Valor   RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

■ Vitrinne 

Dra. Márcia Moura Maia 
está de bebê novo, enquanto 
que os sem terra chegam 
hoje a cidade de Santa Luzia, 
além de dicas de moda, 
comportamento, música e 
cinema. 

Confira maiores detalhes 
na coluna vitrinne de Roberto 
Oliveira, Página 1-9 

Capital 

Social 

Pagina 2-3 

Á. 

' 

Obras da Mané Garrincha continuam em ritmo acelerado. Maiores detalhes na Página 1-3 

A Polícia Militar de Imperatriz 
está sendo acusada de facilitar a 
fuga do policial militar das iniciais 
J.S.R 

O PM respondia pela 
acusação de envolvimento no 
assalto ao Posto Fiscal de 
Estreitos a alguns meses. 

() assalto rendeu a quadrilha 
mais de R$ 20.000,00 (Vinte mil 
reais). 

Na época, dois soldados da 
Policia Militar de imperatriz que 
estavam prestando serviço no 
Posto Fiscal de Estreito, a cerca 
de 120 quilômetros de 
Imperatriz, foram apontados 
como autores intelectuais e de 
participação direta no ato 
criminoso.Na oportunidade, os 
assaltantes usaram armas de 
grosso calibre e levaram todo o 
dinheiro que estava no cofre 
naquele dia. J.S.P estava preso 
no 3Q BPM. que até agora não 
esclareceu a fúga. 

Matéria completa na Página 
1-12 

Cooperativas se reúnem 

em Imperatriz 

Imperatriz será a sede do II 
Encontro das Cooperativas da 
RegiãoTocantina. 

O evento está programado 
para os dias 29 e 30. 

Durante o Encontro, u lema 
central será: "A força da união 
vencendo os desafios mundiais. 

1 Econômia 

E comemora-se hoje o dia do 
Rádio. 

Confira nos Informes 
Especiais, assinado por 
Machado Neto, que conta ainda 
com as sessões: Mercado 
Financeiro e Humor. 

Página 1-7 

Plano Real 

aumenta desemprego 

O deputado federal, pelo 
PMDB José Aristodemo, culpa 
o Plano Real pelo aumento da 
taxa de desemprego no país. 
Para o parlamentar, a 
estabilidade da econômia e 
controle da inflação, exige um 
sacrifício que até agora 

temsido pago pelos 
trabalhadores. 

Ele denunciou as medidas 
tomadas pelo governo de 
Fernando Henrique Cardoso 
para beneficiar os baqueiros. 

Matéria Completa na 
Página 1-5 

■ Esporte 

Copão entra na fase final 

O Copão Maranhão do Sul 
ainda sente a saida do Sena- 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações que abandonou a 
competição na primeira rodada 
do Campeonato. 

a,. ..n.Ko 

Clubes vivem expectativa da nova fase do Copão 

que 
< spera ler um retorno 
financeiro, acabou abrindo o 
bico logo na segunda partida da 
competição. 

A saida da equipe pegou 
ioda a imprensa de surpresa 
uma vez que toda a crônica 
esportiva de Imperatriz lutou 
pela inclusão do Sena no cenário 
esportivo local. 

Tudo sobre o futebol na 
Página 1-10 

l Concurso Público 

Ausência de candidatos 

preocupa vereadores 

Informes Especiais 
Página 1-7 

Com uma abstenção de 19%, 
os candidatos ao concurso 
público de Senador La Rocque 
que não compareceram aos 
locais das provas podem ter uma 
nova oportunidade. 

O Objetivo é oferecer uma 

■ Cidade Aflita 

chance às pessoas que moram 
na zona rural e ficaram 
impossibiltadas de fazer às 
provas para preenchimento das 
358 vagas oferecidas pela 
prefeitura. 

Confira na Página 1-8 

PT mantém prestígio 

junto a população 

Giro e Itamar 

Página 1 -4 

O Partido dos Trabalhadores 
é considerado pela maioria da 
população brasileira uma das 
siglas que mais luta em favor da 
Reforma Agrária no País. 

Outras lutas do IT ao longo 
de sua história tem sido em fazer 
oposição ao governo federal. 

Em Imperatriz não poderia 
ser diferente. Primeiro veio a 
instalação do governo Itinerante, 
diga-se de passagem não 
emplacou. 

E agora a confusão do 
vereador do PT Valdinar Barros, 
com o também vereador Otair 

Moreira. A única diferença entre 
os dois é que Valdinar Barros é 
(oposição) e Otair Moreira 
(situação). O cometário de 
Francisco Do Valle soare tudo o 
que acontece na cidade, e aim 
a sessão Ondas Curtas, vo^ 
confere na Página 2-4 
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Roberto Oliveira 

Raimara 

Depois de uma longa 
temporada nos Estados 
Unidos, a cantora Raymara 
deixou a carreira de cantora 
evangélica, isso depois de 
gravar dois discos que 
emplacaram na cidade, e ter 
feito muito sucesso, agora já 
adolescente a ex-cantora mirin 
prepara-se para outras 
carreiras, a qual sua genitora 

guarda (un segredo, ela apenas 
afirma de que a experiência da 
filha nos palcos não foi 
esquecida e que ainda poderá 
utilizar da mesma para vôo 
mais altos. 

Gompatconento 

e moda 

Nunca na história do pais as 
mulheres se vestiram tão 

% 

Festejo 

já estão sendo ultimados os preparativos para o festejo da 
padroeira de Imperatriz, Santa Teresa de A'avila, de acordo 
com, informações prestadas pelo pároco daquela comunidade, 
muitas reuniões estão sendo mantidas com os patrocinadores 
do, evento para que a tradição não fuja à regra, que mais uma 
vez a festa da fé cristã seja um grande evento que possa unir as 
famílias católicas de Imperatriz. Ainda falando a cerca de Santa 
Teresa está sendo construído naquele local uma capela 
funerária, a primeira da cidade que em muito vai beneficiar a 
comunidade na hora de velar seus ente queridos. 

Chegou a cegonha 

Dra. Mareia Mora Maia, ladeado pelo juiz federal, Roberto 
Veloso 

Depois de nove meses de espera, finalmente nasce a herdeira 
da promotora Márcia Moura Maiae Antonio José, uma menina 
que nasceu com :>.7()0g, vai receber o nome cie Biatriz e os pais 
corujas estão curtindo a beça a nova herdeira, e para melhor 
cuidar da prole, Márcia só deve retornar as suas atividades em 
janeiro de 98, a linda Bia, muita saúde, e uma infância colorida.. 

FORTALEZA 

m 
m 

30 

APARECIDA 

1,2,3 (IRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCE PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, ! 1:30 E 2Í:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E ÜCM 

elegantes como nos últimos 
dois anos, a moda dos longos 
parece ter chegado mesmo 
para ficar, quase que em todas 
as ocasiões propicias nos 
deparamos com os longos em 
tonalidades fortes e arrojados, 
mais muito cuidado na hora de 
brilhar com seu modelito, às 
ocasiões cerimoniosas como 
missas e funerais exigem 
roupas mais comportadas e 
em tonalidades claras, nunca 
cometa a gafe de usar as cores 
vermelhas, verdes, lilás, ou 
mesmo abóbora nestas 
cerimônias, estas são ocasiões 
que exigem tonalidades mais 
claras ou totalmente escuras 
como o azul marinho, já nas 
recepções de noite o prelo e 
o vermelho são a grande 
sen saç a* > já | )ara as ce ri mô n i as 
realizadas pela manhã como 
casamentos e batizados, as 
cores da moda são azul claro, 
branco, verde limão, pêssego 
e os tons alaranjados, nestas 
ocasiões é bom não exagerar 
na maquilagem, as mais leves 
e que não altere sua 
personalidade ficam melhor 
para o dia, até mesmo as 
bijuterias não devem 
aparecerem mais que você, 
lembre-se, que deve ficar em 
evidencia é você, não a sua 
roupa. 

Baethes sob 

nova 

direção 

C ansado de dirigir, clínica, 
hospital, e ainda a banda 
HAETIIKS, o amigo Arnaldo 

m 

Ação de Graça 

Missa de ação de graça lembra o quinto ano de morte do 
médico Djalma da Rocha Rolim 

Uma das mais tradicionais famílias de Imperatriz, os Rocha 
Rolin, estarão recebendo hoje as 19 horas na catedral de Fátima, 
parentes e amigos, para uma missa de ação de graça pela 
passagem do quinto ano de morte do Medico I )jalma da Rocha 
Rolim. morto, em um trágico acidente em setembro de 92, 
Djalma exercia a medicina no estado do Tocantins. 
Coincidência ou não, o médico morreu um dia após ler 
completado 42 anos, para os pais de Djalma, Redro e Lucinda 
Rocha, até hoje é difícil aceitar a perda. 
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Novas funções 

1 íepois de um longo período á frente do hospital Regional 
Materno Infantil, o obstetra Carlos Cruz (foto), deixa a 
direção daquela casa de saúde com a certeza do dever 
cumprido, pois graças ao seu empenho foi possível tirar o 
hospital de uma crise que já durava anos, e nlérecer às 
parlurienles maior agilidade na hora de da a luz ao seu filho, 
agora (. arlos deve dedicar-se. apenas .as suas luncões de 
cluiicn. e a sua clínica oarlicular 

Baeta esta negociando a venda 
da banda com os próprios 
integrantes, isso porque 'já não 
estava sendo possível tocar em 
frente o empreendimento, de 
acordo com informações, o 
conjunto completo, que 
chegou a custar 90 mil dólares, 
está sendo vendido pela 
bagatela de quarenta mil, mais 
o proprietário disse não 
acreditar em prejuízo 
financeiro, e sim em prejuízo 
de sonhos, como a gravação de 
seu CD, um antigo sonho 
alimento dia após dia, ficou 
mesmo engavetado, e o futuro 
cantor disse não está 
pensando em investimento 
musical a curto prazo, pois 
pretende dedicar-se 

exclusivamente as suas 
atividades médicas 

OxfaiEmizjção 

Rara comemorar os sete 
anos de fundação do SIND- 
SAUDH, a diretoria ira 
receber em um super 
coquetel no clube dos 
servidores da FNS no 
próximo dia 04, todos os seus 
filiados e convidados 
especiais, a informação nos 
foi prestado com convite 
antecipado, pela presidente 
do sind-saúde, KSTER, que 
está felíssisima em poder 
comemorar sete anos de luta. 
batalha, barreiras quase que 
intransponíveis, mais 
também de muitas vitórias. 
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Prefeitura inaugura praça no dia 12 de outubro 

Côncavo & 

Convexo 

i 

.... 

Conor Farias 

Consórcio 
Ecológico 

A preservação do meio 
ambiente da região 
amazônica poderia ser 
custeada por consórcios 
ecológicos que teriam cotas 
comercializadas. 

A proposta, do consultor 
do Ministério do Meio 
Ambiente, José Cesário de 
Barros, foi debatida pelos 
senadores que integram a 
Comissão da Amazônia, 
presidida por Nabor Júnior. 

Aprovação 
de matérias 

O plenário do Senado 
aprovou 10 matérias durante 
a primeira semana de 
setembro, entre eleas o 
projeto que proíbe órgãos 
públicos de contratar serviços 
de intemediaçào para 
liberação de ver nas 
orçamentárias, que passou 

• No turno suplementar e vai 
. ^ora à apreciação da 
Câmara. 

Aprovação 
de matérias II 

Foi aprovado também 
requerimento de urgância 
para a votação de projetos que 
dispoõem sobre a 
implantação da reforma 
agrária, e que entram na 
Ordem do Dia. 

Em outra decisão, o 
plenário pediu parceer da 
Comissão de Assuntos Sociais 
sobre projetos de lei de 
iniciativa da Câmara, que 
obriga as empresas a manter 

t convênio médico dos 
iipregados demitidos sem 

justa causa, por período que 
varia de Ires a 12 meses, 
conforme o caso. 

Aprovação 
de matérias III 

Foram confirmadas pelos 
senadores as indicações de 
dois novos diretores do Banco 
Central. 

Demosthenes Madureira. 
Pinho Neto, para a área de 
Assuntos Internacionais, e 

Sérgio Darcy da Silva Alvesm 
que será responsável pelas 
Normas e Organização do 
Sistema Financeiro. 

O plenário também 
aprovou autorizações para a 
emissão de títulos pela 
prefeitura de São Paulo. 

Cédula da 
terra 

O projeto "Cédula da 
Terra" recebeu o apoio de 
vários senadores que 
participaram de debate sobre 
o tema promovido na quinta- 
feira pela. Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O senador José Serra, 
presidente da Comissão, 
considerou om programa 
coerente e recordou a 
desarticulação da produção 
de alimentos resultante de 
ações radicais de reforma 
agrária, como a empreendida 
no início da década de 70 no 
Chile. 

Biblioteca 
do Senado 

A Biblioteca do Senador 
Federal é hoje uma das 
maiores da América I atina na 
área de Ciências Política. Seu 
acervo tem mais de 150 mil 
volumes, incluindo uma 
coleção de três mil obras 
raras. 

Meio 
ambiente 

O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), órgão 
responsável pelo combate às 
queimadas, sediado . em 
Brasília, é responsável direto 
pelo Labareda, que já vêm 
percorrendo todo o Brasil, 
transmitindo essa mensagem 
educativa para os estudantes. 

O boneco iMbareda já está 
em Imperatriz. Durante todo o 
dia de ontem ele esteve 
presente na Escola Santa 
Terezinha, uma das primeiras 
escolas a receber a visita do 
Tamanduá Bandeira 
{Labareda), símbolo da 
Campanha Nacional de 
Combate às Queimadas. 

Lanchonete MC BRUNLTS 

SUCOS, VITAMINAS, SANDUICHCS, TIAA 

GOSTOS €M G€AAL, SALGADOS. 

CCAV6JAS, A€FAIG€AANT€S, POAÇÕCS €TC. 

fíVCNIDR GCTÚLIO VRRGRS, 1352 - 

C6NTRO (CM FRCNT6 RO 6RRDCSCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

A Prefeitura de_ Imperatriz 
vai mesmo reinaugurar a praça 
Mané Garrincha no dia 12 de 
outubro, data dedicada às 
crianças, A garantia é do 
secretário da Infraestrutura, 
Jairo de Oliveira, afirmando 
que o prazo de 90 dias para a 
conclusão das obras é uma 
determinação do prefeito Ildon 
Marques. 

No momento os homens da 
Secretaria da Infraestrutura 
(Sinfra) que trabalham no local 
empreendem esforços no 
sentido de concluir a execução 
de todo o projeto, que prevê a 
construção de um complexo 
poliesportivo. Os trabalhos 
foram retomados em julho 
passado e prosseguem dentro 
do cronograma. 

Situada estrategicamente 
na região central da cidade, a 
Mané Garrincha será o maior 
poliesportivo do Estado. 
1 )iariamente, no local, cerca de 
50 homens executam os 
serviços que são 
acompanhados de perto pelo 
secretário e demais 
engenheiros da Sinfra, sob 
determinação do prefeito Ildon 
Marques. 

De acordo com o assessor 
Franklin Delano são realizados 
os mais diversos trabalhos na 
reconstrução do logradouro. 
"Isso é para que cumpramos o 
cronograma preestabelecido", 
explica. Além de construção, 
são executadas as partes de 
instalações hidráulicas, 
sanitárias e elétricas e até a de 
drenagem. 

Localização privilegiada 
A praça Mané Garrincha 

está localizada em frente ao 
estádio Frei Epiíânio D'Abadia, 
na sede administrativa. Fica 
distante poucos metros do 
Fórum da Comarca, da 
Prefeitura Municipal e da 
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Praça será 

Câmara de Vereadores. 
Também ali próximos ficam os 
colégios Dorgival Pinheiro de 
Souza v Graça Aranha. 

Mas não apenas jovens e 
crianças do Centro serão 
beneficiadas com a conclusão 
das obras, cujo prazo para 
conclusão vence na primeira 
quinzena de outubro: gente de 
todas as idades — jovens, 
adultos e crianças — e de bulas 
as localidades de Imperatriz 
terão mais uma opção de lazer 
junto com sua família. 

O maior poliesportivo 
A antiga praça Mané 

Garrincha era um local onde se 
vendiam bebidas. Também 
servia, dado o abandono 
público, para acomodar 
vândalos que por ali passavam 
até noites inteiras. As obras 
tinham sido iniciadas por 
determinação do então 
interventor Ildon Marques, 
hoje prefeito, que resolveu 
retomá-las. 

De um local insalubre para 
o povo, onde o mais comum 
era a venda de bebida 

entregue a população no Dia da Criança 

alcoólica, passa a se 
otada de pista de patinação, 

rampa de skate, quadra 
poliesportiva, espaços para 
futebol e vôlei de areia, 
playground, aparelhos de 
ginástica e pistas de cooper, 
além de muito verde. 

O engenheiro Delano 
esclarece que a Prefeitura 
também fará funcionar, na 
Mané Garrincha, sua sede 
administrativa. duas 
lanchonetes e bateria de 
banheiros. As obras serão 
entregues no prazo de 90 dias, 
a contar o início da sua 
execução. A intenção do 
prefeito Ildon Marques é 
inaugurá-la em 12 de outubro 
próximo, dia da Criança. 

Mas, de acordo com o 
assessor da Sinfra. além das 
crianças, vào ser beneficiadas 
pessoas de todas as faixas 
etárias. "Vai beneficiar desde 
as crianças, que vão brincar 
no playgroünde; aos jovens, 
que utilizarão as pistas de 
patinação, por exemplo; e até, 
como não poderia deixar de 

ser, as pessoas mais idosas, 
que vào ter um local para 
andar, utilizando-o como 
opção de lazer todos os dias 
da semana". 

Lembrando a 
paralisação 

A paralisação das obras de 
reconstrução da Mané 
Garrincha se estendia desde 
o período em que o prefeito 
Ildon Marques deixou a 
interventoria estadual no 
Município. Só há vinte dias 
foram retomadas porque, ao 
reassumir o Executivo, agora 
como prefeito eleito pelo 
povo, encontrou a Prefeitura 
em dificuldades financeiras. 

Para oficializar a abertura 
dos trabalhos, o prefeito Ildon 
Marques esteve presente no 
local, no dia 4 de julho, 
acompanhado do vice-prefeito 
Luiz Carlos Noleto e de 
secretários municipais, Na 
ocasião, ele enalteceu a 
retomada das obras por 
considerá-las importantes 
-para o desenvolvimento social 
e desportivo da cidade. 

Imperatriz terá votação 

eletrônica em '98 

Representantes da 

CFR visitam Seduc 

Ao desembarcar em 
Imperatriz, ontem (24), a 
diretora do Tribunal 
Regional Eleitoral do 
Maranhão <TRK), llze 
Cavagmac, anunciou o início 
dos preparativos para a 
eleição de 199B, que se dará 
por votação eletrônica. "O 
motivo da nossa visita 
preparar a modernização da 
Justiça Eleitoral em 
Imperatriz, por ser um dos 
municípios contemplados a 
ter a eleição eletrônica",; 
disse, acompanhada do 
corregedor eleitoral do TRE, 
João Santana. 

A diretora llze Cavagmac 
e o corregedor João Santana ; 
foram recepcionados pelo 
prefeito ildon Marques, que 
estava acompanhado do 
procurador geral do 
Município, J uri vê de 
Macedo, secretários, José 
OIiveira (PIanejamento), 
Sérgio Macedo (Governo) e 
José Moura (Administração) 
e dos vereadores Rui Porão 

e Ântonio Pimeutel. 
O corregedor João 

Santana anunciou, apos a 
chegada, que veio observar 
as necessidades prioritárias 
para a modernização da 
eleição '98. l ambem estava 
prevista a vinda do 
presidente em exercício do 
TRE do Maranhão, 
desembargador Almada 
Uma. que deixou de vir por 
motivos suiMTiores. 

Durante a visita serão 
tomadas medidas 
pertinentes a acomodação 
das urnas para a eleição "98 
"Essas urnas não poderão 
ficar era qualquer lugar. Elas 
devera ficar num local 
importante, a fim de que não 
sejam danifkradas", 
comentou, explicando que 
para Imperatriz, por se tratar 
do segundo maior colégio 
eleitoral do Estado, a votação 
eletrônica é excelente. "Ao 
terminar a eleição, às I7h, 
provavelmente, as Í9b, já se 
tem ü )do o resultado". 

D urant e a última 
semana, o secretário 
municipal de 
E d u c a ç ã o. Ag o s t i n h o 
Noleto recebeu em seu 
gabinete as visitas dos 
representantes da Casa 
Familiar Rural de 
C o q u e 1 á n d i a . 
Estiveram na Seduc, o 
diretor da Casa 
Familiar, Jean Marrie. 
o presidente da Casa 
Familiar Rural da 
Região Norte, Dareírio 
Wronske e o 
c o o r d e n a d o r 
internaeional das CFR 
do Brasil, Rierre Gilli. 
Na oportunidade os 
r e p r o $ e nt an tes 
aproveitaram para 
agradecerem o apoio 
dado pela Secretaria 
àquela instituição. <> 
qual possibilita a 
formação dos futuros 
agricultores da região. 

O Projeto Casa 
Familiar Rural é uma 

proposta para o 
desenvolvimento de 
uma linha processual 
de trabalho voltada 
para o atendimento de 
jovens o adultos das 
áreas dos 
assentamentos rurais 
dos estados do 
Nordeste que 
possuem planos de 
d e s <• n v o i v i m e u t o , 
áreas de assentámenlo 
e organizações 
associativas 

() projelo t e v e 
origem na França, 
onde hoje funcionam 
500 casas, 
expandinde-se nos 
cinco coIUinenles, em 
30 países. Somente no 
Brasil, ia fora m 
implantadas 64, onde 
o apoio dos órgãos 
públicos e privados é 
de fundamental 
impor lanei a para o 
í u nciona m < n l <> d <» 
projeto. 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Labareda visita escolas em Imperatriz 

Hoje ele estará junto aos estudantes da Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino para para falar da 

importância da prevenção e combate às queimadas na região. 

Durante todo o dia de 
ontem ele esteve presente na 
Escola Santa Terezinha, uma 
das primeiras escolas a 
receber a visita do Tamanduá 
Bandeira (Labareda), símbolo 
da Campanha Nacional de 
Combate às Queimadas. O 
Labareda está vindo de 
Brasília, e já percorreu outros 
estados como; Pernambuco e 
Mato Grosso. Ele é um animal 
típico da região do cerrado de 
Brasília. 

Hoje ele estará no Ginásio 
de Esportes Fiqueninho e no 
Centro de Apoio Integral à 
Criança e ao Adolescente 
(Caie) apresentando-se para 
os alunos da Rede Pública de 
Ensino. Na sexta-feira, visitará 
Coquelândia e lagoa Verde, 
que fazem parte da zona rural 
de Imperatriz. Depois irá a 
cidades de Cidelândia e 

Açailândia. Na manhã de 
sábado, apresenta-se para a 
população em geral na Praça de 
Fátima e Beira-Rio. À tarde, 
dirige-se para a Praia do Cacau. 

O Ibama, órgão resixmsável 
pelo combate às queimadas, 
sediado em Brasília, é 
responsável direto pelo 
Labareda, que já vêm 
percorrendo todo o Brasil, 
transmitindo essa mensagem 
educativa para os estudantes. 

"As crianças se identificam 
muito com o boneco, então fica 
mais fácil transmitir as 
informações que a gente quer 
dar para elas" explica Juan 
Rodriguez, gerente do 
Departamento de Operações 
Florestais, da Florestas Rio 
Doce e coordenador da 
campanha de combate às 
queimadas na região. Segundo 
ele, nesta campanha há duas 

comissões: uma de divulgação, 
da qual participam entidades 
como Celmar, Florestas Rio 
Doce. Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente e Corpo de 
Bombeiros. Na parte de 
repressão atuam Polícia 
Federal, Fundação Nacional de 
Saúde, Corpo de Bombeiros, 
Marinha e Promotoria Pública, 
além do Sindicato das Indústrias 
Madeireiras (Sindimir). 

Durante a apresentação do 
boneco, aproveita-se a 
oportunidade para divulgar o 
telefone 1523 do Corpo de 
Bombeiros, que pode ser 
usado para fazer denúncias. 
Também são distribuídos 
materiais informativos, e na 
próxima semana haverá 
outdoors espalhados pela 
cidade, ajudando também na 
divulgação dcUclefone. 
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Tamanduá Bandeira é o marcote na campanha contra as queimadas 

Espaço Aberto para a sno para a /a 

Ci 

fredericr/j upiter, com, br 
por FREDERICO LUIZ 

Contrato do 
BB e ACII 

Hoje, em concorrido 
coquetel, o Banco do Brasil 
assina contrato com a 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
para desconto de cheques 
pré-datados com uma taxa 
especial. Virgem que 
riqueza. E o facloring 
chegando a Imperatriz. 

Sede do 
PMDB 

O PMDB está com sede 
nova. Isso muita gente sabe. 
O recadastramento já está 
acontecendo. Somente vai 
votar na convenção da sigla, 
o filiado recadastrado. Muita 
gente que pensou em tomar 
de "assalto" a sigla, armou e 
se deu mal. 

Folha da 
Amazônia 

No próximo sábado, no 
Fogão Mineiro; acontece o 

coquetel de lançamento do 
mais novo Jornal da região. 
Trata-se da Folha da Amazônia. 
O jornalista Costa Neto é o 
responsável pelo mais novo 
rebento da imprensa escrita. A 
Norte Informática assina o 
projeto gráfico. O tamanho do 
jornal será o lablóide inglês. 

Ciro e 
Itamar 

Ciro Gomes e Itamar 
Franco. Some-se então o 
senador pernambucano 
Roberto Freire. Estre trio 
ppode pertubar os gigantes, 
FHC e Lula na eleição 
presidencial do próximo ano. É 
esperar pra ver. 

Haja 
peitica 

A peitica entre Valdinar 
Barros, PT, e Otair Moreira, 
PTB, parece que vai continuar. 
Hoje, Valdinar Barros aceitou 
o convite para participar do 
Programa ImiKTalriz 24 Horas, 
ancorado por Conor Farias. 
Valdinar foi desafiado por Otair 
a abrir mão de seus 
vencimentos. O furdunço vai 
continuar. 

Virgem que 
riqueza I 

Agora vai esse menino. Vai 
mesmo. O que estava faltando, 
chegou. Esseé um país que vai 

pra frente. Pois não é que o 
Conselho Federal de Medicina 
autorizou as cirurgias para 
mudança de sexo? Até aí tudo 
bem. Quem é homem e quer 
virar mulher, tudo bem. Quem 
é mulher e quer ser homem, é 
um problema de cada uma. 
Ops! De cada um. 

Virgem que 
riqueza II 

O danado, é quem paga a 
operação. Pois é. Nessa fase 
experimenta], a cirurgia será 
realizada em Hospitais 
Públicos e Universitários. Ou 
seja, quem vai pagar a conta é 
o contribuinte. Será que 
consultaram a população sobre 
o assunto? Pois os meus 
impostos vão servir para 
cirurgias transexuais. 
Enquanto isso, milhares de 
brasileiros morrem à míngua 
nos hospitais, or\u fora deles, 
sem o difeito a atendimento 
médico. 

Aquele 
abraço 

Marilene Almeida está 
deixando a assessoria de 
comunicação da Secretaria 
Municipal de Saúde. Enquanto 
esteve no cargo, reinou nas 
redações das TVs, Rádios e 
Jornais de Imperatriz. 
Profissional de primeira linha. 
Aquele abraço. 

mm 
Curto e Grosso 

Ciranda, cirandinha, vamos todos Cirandar. Vamos ciar a mena volta ... 

Será que Ciro Gomes vai mesmo para o PPS. Estamos aguardando. 

Mas que vai, vai. Mas que vai, vai. Ciro vem aí. Para presidente. 

O furdunço está formado nas hostes tucanas. Haja peitica. 

lodo dia tem novidade. Tem coisa nova no Partido do Presidente. 

Primeiro foi Ciro que4 ensaia sua retirada estratégica para o PPS. 

Depois Mário Covas que renunciou sua candidatura à reeleição. 

Aí veio Eduardo Azeredo para ficar solidário com o governador Paulista. 

Depois veio a filiação de Nilo Coelho e o afastamento de Sérgio Mota da Executiva 

Quem será a próxima vítima a quebrar o bico no ninho tucano? 

O mundo está virado. Não é brincadeira não! 

O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. 

Com dinheiro público. Homem transforma-se em mulher. 

E mulher vira homem. 

(. erlo ou errado? Vamos para onde? Para onde vais-' 

Nao sou eoulra os transexuais. 

Mas eom dinheiro do eonti ibuinle! 

Aquele abraço para o vereador ()tair Moreira. () desafiador mor da Làmara. 
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Plano econômico aumenta faturamento de bancos 

Deputado denuncia o desinteresse do governo federal para com os problemas sociais 

como a falta de geração de empregos no Congresso Nacional 
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Trnhnlh;nh)n n contn dns medidas econômicas 

Os bancos, dão claros 
sinais de que st1 adaptaram 
aos novos tempos e, se 
ganhavam muito em época de 
inflação alta, já encontraram 
o caminho para manter sua 
formidável lucratividade. Os 
relatórios semestrais da 
maior parte das instituições 
financeiras mostram que o 
lucro no primeiro semestre 
de 11)97 foi superior ao do 
mesmo período no ano 
passado. Para obter essa 
performance, o setor contou 
com uma polpuda 
"máozinha" do governo 
federal, batizada de Proer, 
Programa que repassou para 
os bancos que repassou para 
os bancos, no total, cerca de 
20 bilhões de reais, 
demonstrando uma enorme 
sensibilidade por esse "frágil" 
setor da nossa sociedade. 

Ilá, portando, uma clara 
definição de prioridades na 
política neo-liberal abraçada 
pelo atual governo. K nessa 
escala de prioridades foi 
deixado pouco espaço para a 

solução dos problemas sociais, 
entre eles a geração de novos 
empregos e a preservação dos 
benefícios trabalhistas. 
"Tenho defendido no 
Congresso Nacional pelas 
razões já expostas, a 
necessidade de se promover, 
com urgência, uma profunda 
reforma tributária que faça 
com que a carga de impostos 
recaia com maior peso sobre 
quem tem mais. K não ao 
contrário, como ocorre hoje. 
Infelizmente a reforma 
tributaria que circula no 
Congresso e é apoiada pelo 
governo e pela elite 
econômica, aprofunda as 
diferenças e sobrecarrega, 
mais uma vez, a classe 
trabalhadora" denuncia o 
deputado, acrescentando que 
se aprovada como está, 
novamente caberá a "rica 
massa pobre.'" (sic) o 
pagamento da maior parte da 
couta tributária. 

"A escolha do economista 
Gustavo Franco para a 
presidência do Banco Central 

é uma indicação clara de que o 
câmbio ficará como está e, 
portanto, a melhoria da 
competitividade dos produtos 
brasileiros para a exportação 
continuará a ser perseguida às 
custas da diminuição do 
emprego e corte nos direitos 
dos trabalhadores", frisou 
José Aristodemo, ressaltando 
"que para os teconocratas que 
desenharam o Plano Real. a 
questão social é um problema 
menor e o desemprego não 
passa de um índice numérico. 
"Indignação, desespero, 
humilhação são. para eles, 
çonceitos subjetivos, que não 
podem ser quantificadas. 
Portanto. não são 
importantes", afirmou. 

José Aristodemo. lembrou 
Belinho, como tendo sido 
"uma das expressões mais 
emblemáticas de cidadania e 
solidariedade humana". O 
sociólogo costumava dizer, 
com sua ironia cortante; "hoje 
tenho muito mais medo de 
economista do que de 
general". 

^Cresce o índice de desemprego 

Para o José Aristodemo Pinotti. o Plano Real, tem sido o fator principal do agravante 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

1 iorário ■■■ Linha 

03:30 Imperatriz. \ Tailândia, 

05:30 Imperatriz \ Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz, x Balsas 

00:00 Imperatriz \ Marabá 

ooaM) Impera triz. \ Fortaleza . 
07:00 | mperatriz. x (íoiânia 

08:00 Imperatriz x Cioianesia 

00:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 I mperatriz. x Vi té) ri a \ ia Terezina 
14:00 Imperatriz x São Redro • 

15:00 Imperatriz x Viraeão 

10:00 Imperatriz x \ ila \o\ a 

10:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 
-0:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir oii rcolunmr. 

Ligue a cobrar 

< ientral de 

CAC Atendimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

1 Viário 

I Vário 

l Vário 

Sábado 

Sábado 

1 Vário 

Diário 
Seg.. I erca. quarta e sexta 

1 Vário 

Sábado 

I Vário 

I Vário 

I Vário 

Segunda e quinta 

1 Vário 

í Várió 

Segunda e Sábado 

1 Jomingo, quinta e sexta 
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Km recente entrevista a um 
dos principais jornais do país, o 
ministro Pedro Malan 
reconheceu que o agravamento 
do desemprego é uma 
conseqüência do Plano real.; 1 )a 
forma como ele fez a afirmação. 
pasSou a idéia de que numa 
balallia c« mio a que < > Brasil está 
travando para manter a inflação 
sob controle, alguns sacrifícios 
devem ser feitos. Para o 
deputado federal José 
Arislcdcmo Pinotti, ate aí nada 
demais, "Náo fosse o fato de que 
o sacrifício é exigido, sempre, da 
parcela mais frágil da população: 
o trabalhador", afirmou. 

Para o deputado do PMDB 
(Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), náo 
podemos negar ao ministro 
1'(xln) Malan <)méritode ler skli• 
sincero ao admitir esse efeito 
colateral do Plano Real. "Mas se 
a atitude oficial se limitar a 
simples constatação do 
problema, o quadro deverá se 
agravar cada vez mais", alertou 
o parlamentar. 

Os dados sobre o recuo da 
inflação não deixam muita dúvida 
de que essa batalha está sendo 
vencida. Resta saber sc, uma vez 
controlada a doença, o paciente 
terá resistido ao medicamento. 
Dados do Dieese revelam que 
so menti1 na região 
metropolitana de São Paulo 
havia, em julho último, 1,4 
milhão de desempregados. 

Náo ha duvidas de,que a 
inflação desenfreada çorroia 
salários e produzia grande 
insegurança em toda a 
sociedade. O problema, 
segundo Jose Aristodemo, está 
na divisão dos sacrifícios, que 
náo podem recair sempre nos 
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José Aristodemo, "Qualquer que seja a saída, o 
pagamento da conta recai sobre o trabalhador. 

ombros dos trabalhadores. A 
valorização artificial do real cm 
relação ao dólar reduz a 
competitividade dos produtos 
brasileiros para exportação, 
pois os custos de produção 
acabam ficando muito altos. 
Para baratear custos e aumentar 
a competitividade, tanto 
governo quanto empresários 
concordam que a saída é a 
promoção de uma reforma na 
constituição que, na realidade, 
significa a retirada de direitos e 
benefícios dos trabalhadores. 
Ou seja, qualquer que seja a 
saída escolhida, o pagamento da 
conta recai sobre o trabalhador, 
que tem reduzidos seus 

benefícios ou simplesmente 
eliminado seu emprego.. Por 
que não fazer a reforma 
tributária muito mais óbvia, e 
com efeito direto sobre a 
inflação, pois aumentaria a 
arrecadação sem produzir sem 
produzir os efeitos maléficos 
sobre programas sociais do 
governo? A resposta, segundo 
o deputado também é (íbvia, 
"simplesmente porque os 
atingidos seriam os 
empresários e banqueiros que 
não pagam impostos". 

Esses outros setores da 
sociedade tiveram tratamento 
bem mais atencioso iK>r parte do 
governo. 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Sérgio Motta renuncia à cúpula do PSDB 

Confirmação da filiação de Nilo Coelho motiva saída 

O ministro Sérgio Motta 
(Comunicações) aprofundou 
nesta segunda a crise no partido 
do presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao protocolar 
sua carta de renúncia a um dos 
17 cargos da cúpula do PSDB. A 
carta significa uma dupla derrota 
de Motta. Primeiro, ele tentou 
anular a filiação ao PSDB do ex- 
governador Nilo Coelho (BA). 
Sem sucesso, o ministro 
trabalhou para derrubar da 
presidência do partido o senador 
Teotonio Vilela Filho (AL), 
avalista da filiação com o apoio 
dos tucanos baianos. 

"A confirmação da filiação 
compromete e abala o PSDB", 
afirmou nesta segunda o 
ministro, ao divulgar, no início da 
noite, as duas páginas de sua 
carta dé renúncia. No texto, 
Motta diz que a entrada de Nilo 
Coelho, "por sua vida pregressa, 
história, alianças, associações, 
sócios etc., representa, 
simbolicamente, um desvio 
claro" do compromisso político, 
ideológio e programático do 
PSDB". 

A filiação de Nilo Coelho foi 
ratificada informalmente pela 
cúpula do PSDB na noite da 
última quinta-feira. A decisão 
deverá ser formalizada na 
reunião da Executiva marcada 
para esta terça. A operação 
deflagrada por Motta para 
substituir a atual direção tucana 
foi abortada com o apoio que 
Teotonio recebeu, na sexta-feira, 
de governadores, líderes e 
parlamentares do partido. 

Segundo apurou a Folha de 
S.Paulo, FHC ficou neutro no 
episódio -tanto na filiação de Nilo 
Coelho como na tentativa de 
substituir o presidente do 
partido. Sem alternativa, Motta 
cumpriu a ameaça que fizera na 
semana passada, em reunião 
turbulenta no apartamento de 
Teotonio, cujo vazamento foi 
criticado nesta segunda pelo 
ministro; "Esse é o mal da 
política: não ter lealdade". 

Motta deixou o posto de 
vogai e ficará sem voz na 
Executiva Nacional do PSDB. 
Deixou também o Diretório 
Nacional do partido. Mas os 
tucanos não sabiam avaliar nesta 
segunda se a disputa que levou 
à renúncia do ministro também 
diminuirá sua influência nos 
rumos do partido e na estratégia 
da reeleição de FHC. Na carta 
de renúncia. Motta diz que 
trabalhará "intensamente" para 
uma reavaliação do futuro do 
PSDB. "esperando que esse 
pesadelo termine e o partido 
retome seus caminhos de 
comprometimento integral com 
a ética, amoral". 

Na entrevista, o ministro 
disse que o partido deve 
enfrentar o debate ou "acabar". 
Sérgio Motta foi quem mais 
estimulou o aumento das 
filiações ao PSDB desde as 
eleições de 94 e acabou rompido 
com a cúpula tucana pelo 
resultado da própria política de 
crescimento da legenda. Na 
carta protocolada ontem no 
PSDB, Motta critica a política de 

abertura do partido, chamada por 
ele de "partido-ónibus". 

Há menos de 15 dias, o 
ministro classificou a filiação de 
Nilo Coelho de "profundamente 
desgastante" para a imagem do 
partido. Teve o apoio dos 
governadores Eduardo Azeredo 
(Minas Gerais) eTasso Jereissati 
(Ceará) ao pedir a anulação da 
filiação. Políticos do PSDB baiano 
resistiram. O presidente do 
partido no Estado, Jutahy 
Magalhães Júnior, calculou que a 
filiação de Nilo Coelho somará de 
150 mil a 200 mil votos à legenda 

eleições de 98, nas 
principalmente no interior da 
Bahia. 

Nilo Coelho tem dinheiro para 
financiar a campanha e um canal 
de televisão. Com o novo quadro, 
a expectativa dos tucanos baianos 
é eleger entre oito e nove 
deputados federais nas próximas 
eleições. O principal projeto é 
resistir ao quase monopólio que 
o PFL exerce no Estado, sob o 
comando de Antonio Carlos 

' Magalhães, presidente do Senado 
e um dos principais parceiros do 
projeto de reeleição. 

A crise do PSDB começou 
com a dissidência do ex- 
governador Ciro Gomes, possível 
candidato de oposição ao 
presidente. Agravou-se com a 
decisão do governador Mário 
Covas de não disputar a 
reeleição. O partido decidiu 
esperar que Covas volte atrás até 
o início do ano que vem. Por 
enquanto, ficará sem candidato 
ao governo de São Paulo. 

ABATiDOnO DE EMPREGO 

A empresa E. G. Sousa Choparia Ltda sito à Rua Cel. Manoel 
Bandeira, 1499 - CGC 01.286.732/0001-52, convoca o funcionário 

abaixo relacionado a comparecer ao seu escritório e/ ou retornarem ao 
trabalho, no prazo de 72 horas, sob pena de serem demitidos, 

conforme Art. 482 Letra I do Decreto lei Ng 5452 da CLT - 
Consolidações das Leis Trabalhistas. 

# Ronaldo Marinho Lima 
CTPS 39.985 Série 0010 - MA 

# Antonia José da Silva Bento 
CTPS 72.024 Série 0005 - MA 

Evilásio de Jesus Gomes 
CTPS 44.757 Série 0005 - MA 

ASSOCIACAO COMUM IT ARI A DOS MORADORES DE 

ACAILÀMDIÂ 

CGC(MF) 11.594.512/00001-40 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 878 - CENTRO - AÇAILÀNDIA - 

MARANHÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-ORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente da Associação ComunitáriaTdos Moradores de Açasilândia, no uso de suas 
atribuições legais, conforme dispõe o Estatuto em seu art. 20, § 1° alínea b, convoca a todos 
os membros para uma Assembléia Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de Setembro de 
1997, às 19:30 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados e, 
em segunda convocação, às 20:00 horas, com qualquer número de associados presentes, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

- Aprovação dos membros da Comissão de Licitação 

Açailândia-MA, 12 de Setembro de 1997 

Bctufauv* C# oicilufí*- T7 DM# 
MÁRIA MOURA SANTANA DE OLIVEIRA 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 

De sesundd d sextd 

às 07hOO d d nndnhâ 

metenmcAo. 

V 

«w w m aí m M 

0 m P0D6 fAZBR HOJE 

QL •éLctoà* 

ncou racn dizer; entim sos 

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-OIO n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

JÚPITER Júpiter Informática 

SUA OPÇÃO DE ACESSO A IMTEKMET 

Estamos trabalhando para garantir um eficiente serviço de acesso à grande rede 

mundial 

Encurte caminho 

Navegue sem tempestade 

Ligue (098) 723 - 3838 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Joào Estrada Branco 

Ratinho 
com força 

M A Rede Globo precisa 
i fio mar cuidado. Vai ler que 

| ^ prichar na novela das oito. 
Qualquer vascilo e Carlos 
Massa, o Ratinho, japao queijo 
da ratoeira. Ratinho Livre, 
exibido na TV Capital/Record, 
estracom força total. 

Luís 
Carlos 

A redação do Aqui Agora 
local, TV Difusora/SBT 

continua com excelente estilo. 
Ainda bem. Forque o programa 
bate de frente com Conor Farias, 
ancorado Imperatriz 24 Horas na 
IV' Capital/Record. Iaiís Carlos, 
âncora do Aqui Agora está bem 
servido na redação. 

Cidade 
Agora 

O programa Cidade Agora, 
Capital AM, de ontem, foi 
transmitido do Estúdio Principal 
em João Lisboa. Novamente os 
vândalos cortaram o cabo da 

Telma com a LP da Emissora. 

Demerval 
Moreno 

O paraense Demerval 
Moreno comanda o programa 
matinal da Mirante AM. Mesmo 
com linha editorial 
comprometida, o radialista dá o 
brilho de sua voz. O danado, é que 
no mesmo horário, Conor Farias 
comandao Cidade Agora, Capital 
AM e Arimatéia Jr. Fiz a Rádio 
Alternativa na Nativa FM. Guerra 
de gigantes pela audiência. E 
quem ganha, é claro, é quem Oca 
na sintonia do rádio. 

Marilene 
Almeida 

Estou danado de raiva com 
Marilene Almeida. Ela se lembrou 
de todos. Mas como de costume, 
esqueceu que Joào Estrada 

Branco existe. Ontem ela enviou 
carta de agradecimento para 
todos no Sistema Tucanu's de 
Comunicação. Porém, esqueceu 
de mim. Quero saber quando é 
que vou receber minha primeira 
correspondência. 

Projeto 
Palmas 

Mas tem gente que liga para 
mim. E muito. Recebi convite do 
jornalista Conor Farias, o 
chairman do Sistema Tucanu's de 
Comunicação, para ajudar 
Frederico Luiz na implantação do 
Jornal Diário que vai circularem 
Palmas. 

Banda 
Magníficos 

A Banda Magníficos está 
emix)lgando o imiKTatrizense. A 
sede da banda fica em Monteiro, 

uma cidade de médio porte 
a Paraíba, próxima a Campina 
rande. Meio mundo de gente, 
u mais, vai lotar o Balneário 
ate Clube no próximo sábado. 

Encontro 
de leigos 

Para um melhor 
primoramento, repasse de 
ncontros, e elaboração de 
alendários para a visita do 
apa no Brasil, o conselho 
egional de leigos, irá reunir- 
e era mais um encontro, 
este final de semana, a 

nformação é da presidente 
MI Conceição Formiga, que 

nformou ainda que as ações 
o conselho devem ser 

ntensificada com as famílias 
este período, numa bem 
ucedida parceria com as 
ebs. 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

Caminhada 
Depois de longos dias de 

caminhadas as trezentas 
famílias que saíram de 
Imperatriz com destino a 
São Luís para exigir 
reforma agrária, emprego e 
justiça chegaram hoje a 
cidade de Santa Luzia, onde 
passam todo o dia de hoje 
se reunindo com lideranças 
locais e discutindo com as 
autoridades as estratégias 
da caminhada, somente 
amanhã pela manhã os sem 
terra deixam a cidade e 
partem para a capital, a 
fchegada está prevista para 
o dia 15 de outubro, no 
entanto a audiência com a 
governadora do estado 
Roseana Sarney ainda não 
está confirmada, o que se 
não acontecer, a caminhada 
será em vão. 

Aries H 
Gêmeos 

i A Lua transita agora por 
. ■u signo e faz com que hoje 

l-éja dia de intensa 
magnet ização. Você poderá 
recarregar suas baterias 

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

Leão 

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

Touro 

Libra 

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

Sagitário 

Câncer 

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. 

ÍH) 
Virgem 

rri 

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

xVV'v Aquário 

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

Escorpião Capricórnio Peixes 

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. 

Plutào e a Lua prometem 
um dia produtivo e bom para 
você se concentrar com 
sucesso nos assuntos 
profissionais. 

Canal 
4 

PffOCJMMAÇAO DE TV 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22">õ ( inc ;||- 
00:30 Jornal da Noite 

7 

TV 

Difusora 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T 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 

VHF/VHF 

10 

IMPERATRIZ 

Canal 
TV 

Mirante Canal 

Rádio CapHal. 

Asya onda no ar.. 

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

13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

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

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

Social 

Linda Veloso 

/kual 

O I c\y\ç.c\yy\Éí.i/\fo dc\ sfc\ ouly do oyv\posorio \ i 

|oi mais um marco ua Kisfória da imp^eusa em 

vUmpera-friz. y\ revista j-oi larvçada em grarvde estilo^ na 

ultima sexta-jetra (iÇ)/ no salão nobre do fuçara 

dube. 

7^ cidade que jã possui dois jornais,, seis emissoras de 

televisão e varias emissoras de radio,, qanba/ agora 

uma revista que não deixo nada a deseiar a outras 

revistas. 

/kuaí *11 

Participaram do lançamento da rev^ista vários 

jornalistas/ empresários locais/ o vice-pre|eito Luiz 

A- (Sarlos /sJo leto e vereadores, 

jj . revista traz na sua primeira edição uma entrevista 

com a governadora "Roseana Sarney/ dicas de moda/ 

matéria sobre turismo/ beleza e destaca também a 

retomada da estrada de ferro A)orte-Sul. 

/kuaim 

Também presente no lançamento da jAtual/ o vereador 

Rui Porão. /Ma foto ele aparece ao lado dessa 

colunista. 

éO ■ 

:!£ 

m. 

Ao foto/ a modelo/ diretora e editora executiva da 

revista/ Vara Soares autografando a revista para o 

jornalista (Llaudir Porcino. 

fértik 

Cftnica de Qinecobgia c Obstetrícia 

Pr.p-Njt.A. Êst■Nr^Ud;Tde;'Co!nçi::g-:dt, Preve-üLÇLQ. do CSimceir 

Gií>ei. oí v g- co, Vbeolaipj ro^cójp'Ia, Vuleoco^poscoiplí, 
V«•o.^-ojÍsü&ilieiro-s-eojpiui. üiU;r.<i!§oinií>i^ir.ái!ii.a.. Ate-siiíiie. toiios; os •coiinv-êtfHnos.- 

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

Dr. Aniélio Marque* Dr*. Cristina Célia Di. Evaldò Silva Di . Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 3055 GRM-MA. 2236 CRM-MA. 2123 CRM MA. 2919 

..i - 

: 

'Deéfagae 

Destaque boje para Sdilene Leal/ que esta 

despontando no concorrido ramo da venda de jóias. 

Ao foto Sdilene aparece no novo point da cidade/a 

People/ durante jantar oferecido pala Tecbnos ao 

(Srupo A^oia. Sdilene Leal também foi a aniversariante 

do més. Ao ultimo dia ió/ comemorou a data/ entre 

amigos/ com um jantar no Posseidon "Hotel. 

(D vereador Rui Porão posa ao lado desta colunista 

Vaquejada 

AJos dias 3/ A- e 5 de outubro o Sinrural estarã pro- 

movendo no parque de Sxposições Lourenço Vieira 

da Silva mais uma vaquejada. Aos dias 1ó e 19 Ro- 

deio e dia 18 grande sbow de encerramento 

dupla sertaneja (Sristian e Ralf. 

com a 

VENHA .4 CAPRI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA t ORD 97. 

' PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* L ÜNSORCIO NACIONAL I ORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 S Fone: (09^722-2122 F^v: (098) 721-2666 

m 
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Francisco do Valle 

Magnificamente 
A moçada da banda 

Magníficos já se encontra 
na cidade de Imperatriz. 
Mais uma vez teremos 
sucesso absoluto. Alias, o 
companheiro Clélio Silveira 
em todas as vezes que está 
a frente de um grande 
evento, sempre acontece 
um grande show. E nem 
poderia ser diferente, a 
banda Magníficos vem 
fazendo sucesso em todo o 
Brasil. Que maravilha hein! 

Sálvio Dino 
O prefeito de João 

Lisboa, Dr. Sálvio Dino 
dificilmente é encontrado 
na sede do município. E 
louvável o trabalho que o 
executivo da vizinha cidade 
vem realizando nos 
povoados da gameleira. Em 
Imperatriz, Ildão também 
vem mostrando que não é 
prefeito de gabinete, o 
homem, somente é 
encontrado em Visitas às 
obras. 

Moto-táxi 
O tempo passa, o tempo 

voa, e o serviço de moto- 
táxi continua paralisado. O 
presidente da classe Edson 
Rosa Caldeira vem sendo 
pressionado pelos moto- 
taxistas para desenrolar 
toda essa situação 
irreversível. Mais de quatro 
mil moloqueiros estão 
trafegando dioturnamente 
pelas principais ruas de 
Imperatriz. Este é um beco 
sem saída. 

Cobal 
O prédio da antiga Cobal 

continua sendo o palco dos 

marginais. Durante o período 
noturno os elementos se 
alojam nas imediações do 
prédio para praticar assaltos e 
usar drogas. A construção da 
Praça Mané Garrincha deverá 
reduzir o número de 
ocorrências registradas 
naquele setor. 

PT 
O Partido dos 

Trabalhadores (PT) é 
considerado pela maioria da 
população brasileira um dos 
partidos que luta pela reforma 
agrária no País. Além da 
reforma agrária o partido ao 
longo dos anos é oposição 
ferrenha ao governo federal. 

PT II 
Em Imperatriz não poderia 

ser diferente. Primeiro veio a 
instalação do governo 
Itinerante, diga-se de 
passagem não emplacou. E 
agora a confusão do vereador 
do PT Valdinar Barros, com o 
também vereador Otair 
Moreira. A única diferença 
entre os dois é que Valdinar 
Barros é (oposição) e Otair 
Moreira (situação). Que 
situação hein! 

União 
A lalla de união entre os 

vereadores do Palácio 
Dorgiva! Pinheiro de Souza 
tem levantado fatos lamentável 
naquela casa. A briga entre 
Otair Moreira e Valdinar 
Barros foi mais um capitulo 
que deverá terminar somente 
nas próximas eleições 
municipais ou ser prorrogada 
por mais quatro anos. 

Bananal x Janduí 
Teremos mais um 

sensacional clássico hoje a 
noite no Estádio Frei Epifânio 
D' Abadia. Sociedade 
Esportiva Janduí que luta 
para garantir uma vaga para 
o quadrangular final da 
competição entra em campo 
pensando somente na vitória. 
Por outro lado a equipe do 
Bananal já praticamente com 
a vaga garantida joga 
tranqüila. Um bom 
espetáculo. 

Boleiros 
Os boleiros de Imperatriz 

vem tendo uma vida que 
certos profissionais nestas 
bandas do Brasil não tem. No 
Maranhão as coisas são 
totalmente ao contrário do 
que a acontece nos outros 
centros esportivos. O futebol 
amador do estado 
maranhense é bem melhor 
dez melhor do que o futebol 
profissional. 

Somente uma mudança 
radical no comando da 
Federação Maranhense de 
Futebol as coisas poderiam 
pelos menos empatar. 

Copão 
O Copão Maranhão do Sul 

é das competições de maior 
expressão no estado. O 
campeonato entra na sua rela 
final e deverá c muito melhor 
o padrão técnico o tático da^ 
equipes. 

No início do Campeonato 
as equipes ainda 
desent rosadas somente 
empataram. Apus a terceira 
rodada os gols apareceram. A 
Seleção de João Lisboa até 
aqui é a equipe que aplicou a 
maior goleada na competição 
7 a 2 no Comercial de Dom 
Elizeu 

Deu na Imprensa 

O vereador Otair Moreira já está pronto para retornar 
a telinha e ao mesmo tempo exercer suas funções 
normalmente como legislador mirim na Câmara de 
Imperatriz. Foram poucos meses de experiência, mas 
meses que deram ao parlamentar muitos conhecimentos. 
Apos o primeiro semestre analisamos o desempenho do 
nosso confrade como proveitoso e sábio. Se não foi o que 
mais se destacou nestes primeiros meses do Legislativo, 
Otair Moreira ficou entre o três primeiros, o que para a 
imprensa local é um sinal de bons tempos. 
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Clésio Fonseca, Secretário de Saúde de Davinópolis é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Ah! Eu tô maluco... 

Ah! Eu tô maluco. 

Ontem a galera lembrou da veraneio... 

Velhos tempos que não voltam mais. 

E por falar em veraneio... 

Renilson Souza não quer nem ouvir falar no automóvel. 

Os larápios foram a loucura... 

E tome fios... 

E haja prejuízo... 

Para a TELMA e para a Rádio Capital... 

Um abraço ao jornalista Aldemam Costa 

Este sim, eu tiro o chapéu... 

Que situação hein! 

Madeiramente Roscado. 

Obrigado pelo convite... 

Mas, prefiro ficar por aqui mesmo. 

De todas as formas ninguém sabe o... 

Que vai acontecer no dia de amanhã. 

Será que não existe nada mesmo? 

A ou B x C ou D...!!!! 

O bom dia de hoje é para a galera da Terra FM... 

Fazendo Rádio...Como o Rádio merece! 

Nhanhá 

Meu 

e 

o 6) d d 

W 

0> Fantai minha 

UiStIKÍO 

Síne Emprego 

Fone: 722 3317 

Domésticas 

Carpinteiros 

Auxiliar 

de contabilidade 

Montador 

de móveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado 

de carpintaria 

IÂBORATORIO CIESIO FONSECA 

^_^^^Exames: sangue, fezes, urina. 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Imperatriz vaí secüar 

ENCONTRO: COOpERATÍVAS 

Pois é. Imperatriz vai sediar nos dias 29 o 20 deste,, o II 
Encontro das Cooperativas da Região Tocantina, elegendo como 
tema principal, "A Força da União Vencendo os Desatios 
Mundiais". 

O encontro será realizado no Imperatriz Shopping (Rafaello 
GrillX numa iniciativa da OCEMA - Organização das 
Cooperativas do Estado do Maranhão. 

O encontro de cooperativas cia região tocantins conta com o 
apoio da Renocoop, SDR-MA. Cooper vai, Unimed e Cooperleile. 

RÁdio 

CMineiH"! l -< :" l'1 1 "■) Kl'1 ■ 
Vaie o registro com os cumprimentos da.t itorriniu-entcr. sob 

a dirt cão do 1 )r Carlos I adeu 15. Matos (, L' 1 S1'!'!!. 

hXEMplo 

Mercado- 

financeiro- 

PoupANÇA 

Hoje    1.21Q 

Amanhã 1.20Q 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Setcmbro/97 RS 0.9108. 

Unfi (MiinícípaI) 

Seiembro/97 RS 09.1 i 

UfR (EsTAduAl) 

Sctemhro/97  RS 20.21 

UPC (FEdíRAl) 

Sctcmho . Rv So.99 

11 DóIar 

 RS 1.17 

 RS 1.11 

 RS 1.09 

; Paralelo  

lurismo 

Comercial  

Colações de 24.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 24.09.97 

RS   11.40 

SaUrío Mínímo 

Seiembro/97..... RS. I 20.00 

SaLárío FamíIía 

Setembro/97 RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo'em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: rS 2.12: bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0.29. Rua Simplício Moreira. 1478. 

Centro, com o fone 722-14*78 e o lax 722-1400. 

Horárío dr Verão 

Apenas para lembrar: laltam 11 dias para o inicio do Horário 
de Verão, versão 97/98. 

Começa no dia sois de outubro e termina no dia Io de fevereiro 
do proximo ano. oportunidade em que os relógios serão 
adiantados em uma hora. 

Instituído pelo governo com a finalidade de reduzir o consumo 
de energia elétrica nas regiões atingidas pelo sistema, o HV não 
devera incluir mais uma vez o Estado do Maranhão, embora sua 
influência atinja vários setores. 

Vi Ia Daví 

O cidadao Valdeci Miranda, residente na Ciodmredo Viana 
2:>i)(>. no Bacuri encontro um documento privativo do Marwv! 
Esporte Clube i não pensou duas ve/o^ para i iilr»'ga4o de 
imediato ao presidente Moreira Silva, evitando com isso. 
prejuízos e perda de tempo na retirada de nova papelada. 

"A atitude do si. Valdeci Viana merece o nosso aplauso o lu a 

O deputado federal Davi Alves Silva, fez uma grande festa no 
último sábado, com a entrega de mais de três mil lotes de terrenos 
na área que está recebendo o nome de "Vila Davi 11". situada 
depois da barreira da Polícia Militar nos limites do Bananal. 

0 objetivo do deputado e beneficiar 4.07)5 família com o registro 
cm cartório até dezembro deste ano, de igual numero de títulos 
de propriedades, garantindo a todos, a posse definitiva de seus 
respectivos lotes. 

; 

ís-:íSfí=i.íí'». 

O 
-■ 

Humor 

Nas livrarias, em breve, a versão 

explícita da obra de José de Alencar: 

- "Iracema, a Virgem dos Grandes 

Lábios de Mel." 

(Playboy/Set/96). 

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-servicc, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getülio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

£>//) € nOIT€ 

ARA ANUNCIAR, OISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; lOPS) 725.2323. fax: (008) 723.1 lO1- 
(113 aptos.. 4 suítes, piseina. restaurante, sauna. 2 salões dv 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gctúlio Vargas. Centro, fone: (098)722.2624. fax: (098) 722.21 39 
ADVANÇE PAI ACE HOTEL 
A\. Gelúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 

MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LF.BLON MOTEL 
Av, Pedro Neivade Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone; (098) 721 4021. 

SEX SHOP 
SHOP - PRODI OS RO OS VSl SI Ki Kl 

BOX) BI( nln (rente Le UL 

SUNSET AR AC ATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, lone: (098) 722.3075 
ESI AÇAÍ) LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717, 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. lone: (0981 723.2788. 

RESTAURANTES 

FOG \0 MINEIRO 
Av. Bernanlo Sa\aoe/ RuaGuanahara (antiga Churrascaria (laiíeha 
fone; i09m ' 22 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Hnlroneamçnto. fone: 0)98) 721.0592. 
FEITO \ MÃO 
Av. Geuílio Varuas. 1863. esuuume/ a Alaeoas, lone: (098) 721.3565 

/ZLS.SéLV. L\/l ERS. XRLWDO - Destaque também hoje, 
para o aniversário do empresário Hassan Yusuf, atua! 
vice-presidente da Associação Comercia! e Industrial 
de Imperatriz. Dono de empreendimentos como o 
Aramazém Xádia e a Nádia Rural por exemplo, Hassan 
Yusuf terá o dia pequeno para os muitos cumprim enios 
dos familiares e do seu vasto circulo de amizades. \a 
fotocom o comandante do 50- BIS, Ten. C ei. Diógenes 
Dantas Filho, na noite do lançamento do projeto 
"Empresário do Ano", (28/2), na ACII, o aniversariante 
recebe também os cumprimentos especiais da cscolinba 
do Marwel, da qual é um dos sócios de maior 
represen ta ti vida de. Vale o registro e o nosso tim-tim. 

DON M K) 
Rua Cel Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721 *565. 
ISA AC 

irn Rrirn Rio 
ARES E RESTAURANTES 

ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bundeira. Centro, fone: (098) 722,1732. 
PAMONHA PI RA 
A\. Getülio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
C ANELLIROS BAR 1 

Rua 15 de Novembro. Centro, fone. (098) 721.5007. 
LOCADORAS - VEÍCULOS 

INTERLOCADORA (Rcnt 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 Ceara. 843. 
■■■eernmremiR! 
VlDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.75 10. 
AMÉRICA VÍDEO 
RuaLuísDomineue^^9^jVneA09f^^^^^^^^^^^^^^^^ 

FLV UACK 
\\, Beira Rio. Ivne: 0)98 i "22 18 10.. 
HROADWAV 
Rua Mal. Hermes d.i Fonseca. *25. Bairro Juçara, tone: (098 
721.6184. 

LUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone; (098) 722.3532. 
SHALON H \RAS CLl BE 
Rodovia BR-OK). lone; (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 

aERwCpCaOOBâB 
Redação, revisão o edição de documentos c textos em geral 

9/Z V 137 C> t ik ti iiltxTtSctTtMts 

Materiais para 
'/'///isl D /Vt escritório, escolar, 
iAMUMlAAjy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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 MÉDICO VETERINÁRIO LTDA 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes da 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - imperatriz - Maranhão 
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Meio Ambiente fiscaliza intensidade do som em Imperatriz 

Nos próximos dias. uma equipe de técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambie 

chegarão a cidade para uma arande blitz 

A Curadoria do Meio 
Ambiente de Imperatriz 
trabalha no sentido de 
conscientizar a comunidade e 
principalmente aos 
proprietários de 
estabelecimentos cpie regulem 
o som em uma intensidade 
normal. 

0 Promotor Marco Antonio 
Camartella disse que para 
realizar o trabalho de 
fiscalização na cidade falta um 
Deciberímetro (aparelho usado 
para medir a intensidade do 
som). Segundo ele, todos os 
trabalhos vem sendo realizado 
na "medida do possível", mas 
considera que sem o aparelho, 
fica difícil fazer valer a Lei do 
silêncio na cidade. Fiscais visitarão proprietários de bares 

Marco Antonio informou que 
a prefeitura municipal já está em 
processo de aquisição de dois 
Deciberimelro, o que 
possibilitará uma fiscalização 
nos bares, lojas e clubes. 

O Curador do Meio 
Ambiente já manteve contato 
com o Secretário de Estado do 
Meio Ambiente. Doutor Uno, 
onde solicitou que fosse enviado 
a Imperatriz uma equipe de 
técnicos, para na cidade realizar 
uma grande blitz. onde na 
oportunidade, os infratores da 
1 A'i do Silêncio serão advertidos 
podendo inclusive submeterem- 
se a penas. 0 procurador 
esclareceu que a medida foi 
tomado devido ao grande 
número de reclamações que 

nte 

Curadoria do Meio Ambiente 
vem recebendo. 

Em Imperatriz, questões 
envolvendo vizinhos e 
proprietários de bares, são 
constantes. Muitas vezes para 
satisfazer seus clientes os donos 
de bares aumentam o volume 
do som, prejudicando quem 
mora nas proximidades, e o 
problema termina parando na 
Justiça.Quem também será 
submetido a fiscalização dos 
técnicos da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, ê o 
condutor de veiculo, na maioria 
jovens, que abusam do alto 
volume de seu aparelho sonoro, 
provocando irritação das 
pessoas próximas onde 
estacionai 

Concurso teve alto índice de 

desistência nos novos municípios 

Em Senador La Rocque a abstenção chegou a lÕN , e 

quem e quem não compareceu ao local do teste, poderá ter 

uma chance de fazer às provas 

Concurso das novas unidades registra grande índice de abstenções 
O it SUllílUU OU V oiu Ul 

Publico da prefeitura de 
Imperatriz, realizado no ultimo 
domingo esta sendo 
aguardado com muita 
expectativa pelos mais de 3 mil 
candidatos que fizeram as 
provas. 

Na cidade, segundo a 
coordenação geral do 
concurso, foram efetuadas 
3.802 inscrições para 
preenchimento de 1.561 
vagas, sendo que o índice de 
abstenção ficou em 4%. 

A prefeitura pretende 
divulgar o resultado do 
concurso num prazo máximo 
de 15 dias, a contar da data de 
realização das provas., 

Nos municípios de João 
Lisboa e Senador La Rocque, 
as abstenções alcançaram 
índices superiores, a 
assessoria do prefeito Sálvio 
Dino, informou que a 

ueSiSii-iu i«i àiingiu i. * i i <i m 
16%, ja cm SenadiM La Rucquc. 
a abstenção chegou a 1!)%, um 
número alto, embora ja 
estivesse sendo esperado, 
pelo coordenador do Instituto 
Êxitos de Educação, 
professor Gilvan Dias. 

Ainda segundo a Ascóm de 
João Lisboa, a prefeitura 
oferece 439 vagas para um 
total de 777 inscritos. A 
prefeitura não informou se 
será oferecido uma chance 
para quem não compareceu ao 
local das provas por motivos 
de forças maiores. 

Em Senador La Rocque, 
580 candidatos se 
inscreveram para o 
preenchimento de 358 vagas. 
O alto número de abstenções 
deixou a câmara de 
vereadores preocupados, o 
presidente do Legislativo 
Edmilson Bezerra, sugeriu ao 

rxeé ul i v u <1 i euii/.at, «IO m u 11 I<I 
segunda chamada. Ele disse 
considerar necessário, e 
acrescentou que a maioria dos 
candidatos que não 
apareceram aos locais das 
provas, moram fora da sede, 
"e certamente tiveram 
dificuldades em 
apresentarém-se no dia e hora 
marcada. 

O alto índice de desistência 
às provas do concurso público, 
sobretudo nas novas unidades 
administrativas, segundo 
analistas, são conseqüências 
remuneração salarial oferecida 
aos servidores municipais. 
Em Senador La Rocque por 
exemplo onde existe 
professor recebendo R$ 58,00 
por mês, a pouca perspectiva 
de aumento salarial, tirou os 
ânimos de quem se preparava 
para disputar uma vaga na folha 
de servidor municipal. 

PJ promove investe na formação 

de eonsciêneia da juventude 

Como resultado dos estudos promovidos na diocese de 

Imperatriz ao longo dos anos. a Pastoral de Juventude 

pensa agora lançar nomes a cargos eletivos 

Embora não deixem comprometidos com as causas política e cultura, o 
transparecer, a grande parte sociais", concretizou, 
do líderes de movimentos As manifestações da 
pastorais de Imperatriz, juventude em repudio ao 
desempenham suas lunções sistema governamental do pais 
de olho na vida pública. c do estado, levam a crer que já 

Para Jailson dos Santos, em 98, nomes vindos das classes 
calequisla p assessor de juvenis estarão despotando 
grupos de jovens, essa como candidatos a cargos 
pretensão, é absolutamente eletivos. A PaSloral de 
normal, ele considera Juventude tem sido o berço 
importante, a presença dos principal da formação política dos 
líderes pastorais e religiosos jovens da diocese de Imperatriz, 
nos meios políticos, e a cada ano são realizados 
sobretudo tomando posição encontros cujos temas em 
em partidos políticos. Não principal análise é a consciência, 
basta que fiquemos a sonhar O DNJ- Dia Nacional da 
com a sociedade que Juventude celebrado 
queremos, simpiesmenle 
esporando que ela um dia 
chegue". disse ele, 
acrescentando que "é 
necessário haver um 
engajamento em partidos 
v e r d a d o i r a m c n ! e 

regularmente a cada ano no mês 
de outubro, ja se consagrou 
como o maior evento diocesano 
a reunir a maior quantidade di 
jovens. O encontro sempre 
promove uma verdadeira análise 
de conjuntura -oi io-econonúca. 

possibilita a juventud 
despertar para as causas dos 
problemas por eles vividos no 
coüdiano.Jailson dos Santos, 
que também e assessor da PJE 
(Pastoral de Juventude 
Estudantil) e acompanha 
vários grêmios estudantis, 
disse ver de forma positiva o 
amadurecimento dos jovens 
para a discussão de temas 
como Reforma Agrária, Neo- 
Liberalismo, e outros, que ate 
pouco tempo, não tinham a 
menor importância para eles. 

Jailson. afirma não ter 
pretensão de sair candidato, 
nas próximas eleições, mas 
não descarta a possibilidade. 1 
que promover em Saojbse cJ 
l.gito e Gristn Salvador, onde 
participa, um movimento em 
prol do lançamento de um 
nome. 

y 

m 

Jailson dos Santos (agacbado à direita) "Não basta sonhar com a sociedade que 
queremos, é preciso fazer acontecer" 

SòuUeafa 75t<naí de ImfunetòUf Realizará: 

1' Vaquejada do 1° Rodeio I Vemiação: 20,000,00 

ürcurto 03 a 05.10.97 Espora de |6a 19,10 97 | 

Nacional Ouro 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

☆ ☆☆ 
Das lOhs ao meio-dia 

☆ ☆ ☆ 2% cie, Setcwt&to- 

Duelo de Tilõs: eis íercis do Ribcimcir 

x os Glodíodores do Jonos Ribeiro 

Colégio São José de Ribamar responde 

sobre o FABER 

Colégio Jonas Ribeiro responde sobre 

Gincana w "w "5^ 

Esportiva 

☆ ☆☆ 

Gincana 

Cultural 

IMPERATRIZ 

Show de Apresentação: 

Calouros Conor Farias. 

Participação de uma 

^ ^ ^ Pra quem equipe de repórteres 

você tira com flashs ao vivo 

o chapéu ☆ ☆☆ 

DOMINGO ALÉGRÉ - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMPERATRI2ENSE 

s «V- 'íc" '' 
íí LSÍ ilíS: ''S?:- 

mm Som e Luz 

APOIO: Sistema Tucanu s de Comunicação 1 
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Bananal e Janduí clássico de hoje 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Amador 
0 Campeonato local terá 

seqüência no noite de hoje 
com os seguintes jogos. 

Tiradentes x Botafogo 
Horário : 19 horas 
Local: Estádio 
Bananal x Janduí 
Horário : 21 horas 
Local: Estádio 
0 presidente da junta 

governativa do futebol 
amador, Couraça adiou o jogo 
do Sena com o Manha para o 
próximo domingo , as 8 horas 
no Estádio Municipal 

Bananal 
O Time vem de uma 

resuilado negativo na 
competição. Perdeu para o 
Marília na quinta feira passada 
18 de Setembro no Estádio 
pelo placar de 1 x 0. O 
Bananal continua com 20 
pontos e uma vitória na noite 
de hoje será de fundamental 
importância visando a 
classificação para o 
quadrangular final do 
Campeonato . O Time do 
Marília é o líder com 28 
pontos e praticaipente 
garantido no quadrangular 
final. Só depende e si. 

Seleção 
A Novidade de Zagalo na 

convocação dos jogadores 
chamados estrangeiros para o 
jogo do dia 9 de Outubro em 
Belém , é o meio campista Zé 
Elias. Os outros nomes são os 
seguintes:Cafú do Roma. 
Emerson do Bayer. Juninho 
do Atlético de Madri e Zé 
Roberto do Real Madri . Na 
próxima terça feira na CBF , 
Zagalo chamará os 17 que irão 
compor a lista. 

Geovane do Barcelona , 
não foi convocado devido está 
lesionado . O jogador é 
Paraense e lamentou não 
poder participar do jogo. 

Flamengo 
O Rubro Negro da Gávea 

foi derrotado na terça feira 2!> 
. pelo time do Vele/ Saslifield 
da Argentina pelo placar de 1 
x 0 . O gol do time Argentino 
foi marcado através do goleiro 
Chilaver de pênalti. O 
Presidente do time Kleber 
Leite disse após o jogo que o 
Flamengo está com outro 
padrão de jogo após a chegada 
do técnico Paulo Autuori. 

Kleber afirmou ainda que o 
time com certeza se 
classificará para próxima fase 
do Campeonato. 

Cavalo de Aço 
O Presidente do time , 

Damião Benício dos Santos 
marcará uma outra data para 
realizar as eleições do time . 
Duas datas foram marcadas , 
mas devido está viajando as 
eleições tiveram que ser 
adiadas para uma data ainda 
a ser definida. 

Justino Oliveira e João 
Mathiolli fazem parte de uma 
chapa que concorrem a 
presidência do time. Nonato 
Taxista e Wiliain Marinho 
estão articulando uma outra 
chapa. 

O Imperatriz deverá 
participar do Campeonato 
Maranhense deste ano. De 
novo ! 

Moto 
O Presidente José 

Raimundo Rodrigues mandou 
comunicado ao Presidente da 
Federação Maranhense de 
Futebol Alberto Ferreira. 
Comunicando que tem 
interesse em participar do 
Campeonato Estadual deste 
ano. Zé , pede pressa a FMF 
para iniciar a competição , 
segundo ele se não iniciar 
daqui a 15 dias . O seu time 
poderá ficar no prejuízo , 
devido a sua folha de 
pagamento ser muito alta. O 
Presidente do Moto sugere 
ainda que Alberto , convide o 
time do Maranhão para 
participar do Campeonato. 

João Lisboa 
O Campeonato de João 

Lisboa terá jogo importante 
no final de semana . Juvence 
e Internacional jogam as 16 
horas no Estádio Cafeteirão . 
O Juvence corre atrás de sua 
primeira vitória no 
c ampeonato . Na estreia o 
time perdeu para o Maroto de 
Camaçari pelo placar de 3 x 
1.0 Internacional, perdeu na 
estréia para o Barese , 
também tentará a sua 
primeira vitória. 

O Secretário da Sedei 
.Euripédes Batista, disse que 
o Campeonato está bem 
disputado . Afirmou ainda que 
o nível dos times é melhor que 
o Campeonato passado. 

Aviso 

O Sr. Antonio dos Santos Barbosa , 

perdeu uma bolsa tamanho médio , 

contendo todos os seus documentos , 

pede a quem encontrou ou encontrar , 

favor entregar na portaria desta emissora 

ou no prédio da 1- Ciretran / Itz / que 

será bem gratificado. 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz terá seqüência na 
noite de hoje com a realização 
de dois jogos ,pela décima 
segunda rodada. 

Na reunião de terça feira na 
Lid . Ficou definido que o time 
do Sena que jogaria com o 
Marília as 19 horas. Tem o seu 
jogo adiado para o próximo 
domingo 28 , ás 8 horas no 
Estádio Municipal. 

Os jogos do Sena que foram 
marcados para o meio de 
semana .praticamente todos 
serão adiados. O time jogava na 
quinta feira .porque participava 
do Copão Maranhão do Sul 
.Mas como pediu afastamento 
da competição, irá jogar no final 
de semana. 

0 presidente da junta 
governativa do futebol amador 
, Artur Moura dos Santos ( 
Couraça) 

disse que tomou a decisão 
em comum acordo com os 
dirigentes da primeira divisão. 

O Jogo que ficará para hoje 
na lugar de Sena e Marília, será 
Bananal x Janduí. Os dois times 
jogariam domingo pela manhã 

Estádio Municipal recebe dois jogos 

4 é 

 ? 

_  

Janduí pega Botafogo hoje a noite 
no Municipal. Mas em conversa que tem 28 pontos e tentar a 
com o Presidente da junta 
decidiram jogar hoje as 21 
horas , no jogo principal no 
Estádio Municipal. 

O Time do Bananal vem de 
uma derrota para o Marília pelo 
placar de 1 x 0 . O Jogo 
aconteceu na quinta feira 18 , 
as 21 horas no Estádio. O 
Bananal soma 20 pontos e corre 
atrás de uma vitória hoje a noite 
para encostar no líder Marília 

sua classificação para a próxima 
fase do campeonato. 

O Outro jogo que será 
realizado hoje é Botafogo e 
Tiradentes que jogam as 19 
horas , fazendo a partida 
preliminar .A Rodada do 
( ampeunato se completa no 
linal de semana, confira os 
jogos. 

Sábado - 27 /()9 /97 
Guarani x Americano 

Rt 

Horário ; 16 horas 
Local: Campo da Lowem 
Riengo x Ajuventus 
Local: Estádio 
Horário : 16 horas 
Domingo 28 /09 /97 
Marília x Sena 
Local: Estádio 
Horário :08 horas 
Novo Horizonte x Volta 
donda 
Local: Estádio 
Horário ; 10 horas 

Moto Clube quer participar do Maranhense 

O Presidente do Moto Clube 
José Raimundo Rodrigues 
enviou comunicado a 
Federação Maranhense de 
Futebol , dizendo que o time 
deseja participar do 
Campeonato Estadual deste 
ano. Zé, frisou que, para o Moto 
, o importante é que o 
Campeonato tenha inicio do 
mês de Outubro. O Motivo 
segundo ele é porque a folha 
de pessoal é muita alta e se 
começar na segunda quinzena 
do mês, pesa muito no bolso. 

Como o Moto já está 
desclassificado do Campeonato 

FMF quer campeonato em outubro 

Brasileiro e somente o Sampaio 
Correia está participando. O 
Presidente da Federação 
Alberto Ferreira , já manteve 
contatos com Imperatriz , 
Caxiense e Sampaio para uma 
reunião a ser definida a data , 
onde os dirigentes irão debater 
a forma de disputa da 
competição. 

Alberto Ferreira, disse que 
o Campeonato deste ano será 
disputado em dois turnos , 
apesar de não ter conversado 
ainda com os dirigentes. Ele 
afirmou que não tem muitas 
datas para a realização do 

Campeonato e irá programar 
para os meses de Outubro e 
Novembro. 

O Presidente da entidade 
maior do futebol do Maranhão5 

, afirmou ainda que na Copa do 
Brasil de 98 . O Maranhão será 
representado por dois times. 
Ele só colocou quais os times . 
Mas todos acreditam que serão 
os dois primeiros do 
Campeonato. Ou seja Campeão 
e Vice. 

Com a realização do 
campeonato maranhense com 
Sampaio, Moto .Imperatriz e 
Caxiense no próximo mês. 

Alberto Ferreira e sua 
Federação deverão anular os 
jogos que foram disputados 
entre Imperatriz, Tocantins , 
Bacabal e Caxiense , chave do 
interior . Se o Presidente fizer 
isso, estará desrespeitando os 
torcedores , os times , 
dirigentes do futebol do interior 
do estado. 

Como o Imperatriz ,foi 
Campeão do primeiro turno. 
Alberto Ferreira deveria 
considerar e dar uma vantagem 
para o time , nos jogos que 
serão realizados. Mas isso se o 
mesmo tivesse comando. 1 

F utebol legal 

é na Capital 

Hoje 

Campeonato Imperatrizense 

Bananal X Janduí 

21h00 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens: Clovís Aguiar e Helder Madeira 

Colaboração : Idecy Vieira e Ocíone Araújo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

Equipe da galera - qualidade e credibilidade 

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 

Miya w@ci 

"TííA Ü KlllüJbim 

Venha e comprove! 
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Refriq. 
R$ 889,00/7 mfa ou 
J+23 Mensais de 

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

66 80 

OU 1+4 CHEQUES DE 791,60 

C .-> 

   ^ 

I  I 

Cônsul^ 

IDccfdcx 

n r 

10 PECAS 

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

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

20,oi> 

ou 1+4 chequesdeR^ 58,00 

Cônsul^ 

mm 

20 PECAS 

Nova Lavadora Lavete 
RS 159,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ARMO 

' Lava até 4 kilos 

II. 
90 

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

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

Design moderno e arrojado 
Leve: não cansa para pasar 
Cabo fechado para melhor empunadura 
Regulagem para jeans 
Mais estável na posição de descanso 

ARMO 

3, 45 

OU 1+2 CHEQUES DE 6,00 50 PECAS 

Processador Mega Master Super 
RS 178,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

13, 30 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 38,30 

WALIIA 
Faz Com Carinho 

10 PECAS 

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

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

19 40 

OU 1+4 CHEQUES DE 115 55,80 10 PECAS 

Bicicleta Poti 
RS 169,00/7 17>//7 OU 
1+23 Mensais de 

CALOI 

12, 
70 

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

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

' Chave d 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baiko consumo {60W) 
* Hélice de 30cm 

2, 90 

OU 1+4 CHEQUES DE R^ 5,60 

m 

mm 

FAET 

30 PECAS 

Maq. Const. 
R$ 819,00/7 K/V/J OU 
1+23 Mensais de 

SINCER 

Potãtcí 

24,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R5 68,70 

■K-S 

■ JJI! . , '0! ^ 

tlll í i" 
•• •-» 

■. - -  ^ ' 

15 PECAS 

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

7245 

12 70 

OU 1+4 CHEQUES DE Rí 36,40 20 PECAS 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

% Ofertas válidas até 27/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
5 lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11),24X (1+23) e 6X (1+5), 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 . 
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Cabos da Telma são 

danificados na Pedro Neiva 

Usuários pedem apoio da Polícia Civil no cortes dos cabos de comunicação 

Foram vários os registritos 
feitos pela reportagem ao longo 
do semestre de 97, quando 
elementos desconhecidos 
cortaram os cabos da Telma que 
interligam a central de 
Imperatriz com a central da 
vizinha cidade de João Lisboa. 

Recente a empresa 
responsável pelo serviço mudou 
todo o sistema de comunicação 
que estava sendo feito através de 
cabos, para evitar que os ladrões 
especializados neste tipo de 
roubo pudesse voltar a agir. 

Depois de implantado o novo 
sistema foram feitos mais três 
registros, um deles foi feito a 
cerca de 500 metros da barreira 
da Polícia Militar, quando so 
elementos cortaram cerca de 
2nn metros de cabos, desafiando 
a polícia.A ação dos marginais 
são coladas em prática no 
período noturno. 

Na madrugada da última 
terça-feira (23), os ladrões dc 
cabos voltaram a agir. De acordo 
com os técnicos da empresa, 
provavelmente os elementos 
usam escadas e um facão para 
colocar em pratica o crime que 

m 

5 A. 
do 

A Telma Telecomunicações do Maranhão S.A vem tendo trabalho com ladrões 
deixando inquieto o gerente da 
Telma (local). 

As últimas investidas são 
características criminosa, ou 
seja, cortaram o cabos 
simplismente para impedir a 
transmissão do sinal telefônico. 
Das vezes anteriores os 
elementos levavam os cabos, 
que. provavelmente são 
vendidos depois da eliminação 

da borracha. 
De acordo com dcnúnicia 

feita a um programa de Rádio 
local quatro elementos 
ocupando um Pampa de cor 
branca, as proximidades do 
Clube Imperial, local onde os 
elementos cortaram cerca de 
duzentos metros de fios. 

De acordo com a denúncia os 
elementos ao perceber a 

aproximação do veiculo, ficaram 
em frente a porta e a placa 
traseira do mesmo, para que o 
denunciante não verificasse o 
nome da empresa e o numero 
da placa. 

Por outro lado os assaltantes 
não conseguiram levara os 
cabos. O novo sistema impede 
que os assaltantes possa enrolar 
os cabos após o corte. 

PM acusado de formação de 

quadrilha foge de Hospital 

Polícia Militar de Imperatriz é acusada de facilitar fuga de assaltante 

A Polícia Militar de 
Imperatriz está sendo acusada 
de facilitar a fuga do policial 
militar das iniciais J.S.P, 
acusado de facilitar o assalto ao 
Posto Fiscal de Estreitos a 
alguns meses. O assalto 
rendeu a quadrilha mais de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais). 

Na época os dois soldados 
da Polícia Militar de imperatriz 
que estavam prestando serviço 
no Posto Fiscal de Estreito, a 
cerca de 120 quilômetros de 
Imperatriz foram apotados 
como integrantes da quadrilha. 
Os assaltantes usaram armas 
de grosso calibre e levaram 
todo o dinheiro que estava no 
cofre naquele dia. 

A prisão de J.S.P., aconteceu 
dias depois do assalto. A 

principio ele negou todas as 
acusações, mas mesmo assim 
ele continuou preso em um dos 
xadrezes do S'-1 BPM a 
disposição da justiça. De 
acordo com as informações 
chegadas a redação deste 
noticioso, o soldado J.S.P., 
vinha se queixando de uma 
doença, levado para uma 
clinica local, ele acabou 
fugindo por uma janela sem 
deixar pistas. 

A Polícia Militar só tomou 
conhecimento da fuga do 
soldado, na tarde da última 
terça-feira. Vários PMs, 
estiveram na residência de 
J.S.P., mas não o encontraram. 
Informações dão conta de que 
ele desapareceu levando a 
esposa. 

-<ar 

m 

Policial Militar acusado de assalto foge de hospital 
O acusado residia em João 

Lisboa (proximidades do 
Estádio Cafeteirào) onde a 
movimentação em torno da 
captura do acusado foi intensa. 

A fuga (premeditada) de 
acordo com as informações 
chegadas a reportagem 
ocorreu após a visita da 
esposa. 

Polícia ainda não sabe quem matou Kelly 

Laudo da perícia diz que a jovem morreu com apenas um tiro, 

testemunha diz ser dois tiros 

A Policia Civil continua a 
procura do matador da jovem 
Kelly Cristina Cardoso, 
assassinada na madrugada do 
dia 17 de agosto quando se 
encontrava no interior de uma 
lanchonete no centro de 
Imperatriz. 

De acordo com as primeiras 
informações repassadas pela 
familia, o elemento Damião 
Bento da Silva, teria sido o 
autor do crime. Após dois 
veses de investigações, a 
familia divulgou a imprensa 
local de que Damião Bento da 

Silva, não é mais o principal 
acusado na morte da jovem, e 
que a mesma teria sido 
alvejado pelo elemento 
Damião Anoláscio dos Santos, 
que seria irmão do primeiro 
acusado. 

Até ontem a Polícia Civil de 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Jonas Tavares de Araújo, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz reclamou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como. Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e outros 

Perda 
de documentos II 

Joelma Dantas Marinho, 
maranhense, residente na 
Rua Osvaldo Cruz, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu também perdeu sua 
uma carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, bato ocorrido na 
tarde da última quarta-feira 
quando o queixoso trafegava 
pelo setor rodoviário 

Perda de 
documentos III 

Maria Helena Gonçalves 
Araújo, maranhense, 
solteira, residente na Rua 
Santa Teresa- bairro Nova 
Imperatriz- comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na tarde desta 
última quarta-feira quando a 
queixosa trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos IV 
Edmilson Bezerra Vale, 

maranhense, casado, 
residente na JK - comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil e o C.P.F., 
fato ocorrido quando o 
queixoso trafegava por 
aquela avenida na manhã da 
última terça-feira 

Furto de 
bicicleta 

A estudante Odalice dos 
Santos Martins, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua Osvaldo 

Graça- bairro Bomsucesso- 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Caloi Cecy. De 
acordo com a comunicante a 
bike estava estacionada em 
frente a casa de sua colega 
Ana Maria do Socorro- na 
Souza Lima- bairro Nova 
Imperatriz. Fato ocorrido por 
volta das 13h30 minutos de 
ontem. 

Furto 
de bicicleta II 
Quem também reclamou 

de furto de sua bicicleta foi a 
jovem Regina Soares de 
Lima, maranhense, solteira, 
residente na Rua João Lisboa 
- bairro Vila Lobão. De 
acordo com a comunicante a 
bicicleta eslava estacionada 
em frente o Lojào do 
Cabeleireiro - no Centro de 
Imperatriz. 

Arrombamento 
Djanira Lima Vier 

maranhense, solteira, esri"* . 
na Delegacia de Polícia . a 
reclamar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
a porta dos fundos de sua 
residência e do interior da 
mesma levaram vários 
objetos. Entre os quais uma 
TV açores 14 polegadas, e um 
aparelho de som 3 em 1. 

Fuga 
Um soldado da Policia 

Militar de nome não revelado 
pela PM e que estava 
envolvido em um assalto 
ocorrido no início do ano em 
Estreito, continua foragido. 
De acordo com s 
levantamentos feitos \ a 
reportagem o acusado este.a 
preso no quartel local, 
quando se queixou que 
estava muito doente.Levado 
para uma clinica local o 
soldado acabou fugindo por 
uma das janelas e até o 
fechamento desta não tinha 
sido localizado. 

Imperatriz, não tinha nenhuma 
pista dos dois acusados. Num 
depoimento prestado por uma 
testemunha na última semana 
a delegada Vânia, ficou 
descartada a possibilidade da 
participação do primeiro 
acusado. 
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10 Distrito 
Agentes 

Delegado Josineto, Eliane, 

Augusto Gabina 
GuilmareJocimar 

Escrivão Perito 

J. Pinheiro Jul10 Sér310 

Comissário Telefone de Plantão 

Edilson 722-1502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


