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Vereadores não pagam conta de luz 

e Gemar corta a energia da Câmara 

■ Esporte 

Conor entrega 

Cavalo mm 

Conor Faria» deixa a SAI 
O jorualistit Coiwr Fan<uí. 

(íirottir-j wífltloTito do Sistema ; 
iiicamiS de Comunicação» 
entregou ao empresário 
Damiao Benic Io. a direção da 
Sociedade AíUHica Imperai riz, 
SAI 

"Deixo a equipe com a 

INDICADOR 

consciência tranqüila |k>Ís a 
equipe fez excelentes 
apresentações e obteve 
conquistas que proktaram a i 
eitlack^, (Üssíí. 

Com o comando de Conor 
Farias, o "Cavalo de AtpC 
sagrou-se vice-campeao da ; 
Co{>a Norte, e conquistou a 
'taça do Interior do 
Camp onato Maranhense. 

O ex-presidente do 
Imperatriz nao escomle sua 
decepção com a 
ilesorganizaçao daFederacao 
M?trántKmse de Fnlelxut, FMK 

"Em todo o Brasil ja se 
conhece os campeões 
estaduais, menos no 
Maranlião". disse. 

Mais na P^lna 1-10 
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Câmara de Vereadores está sem energia elétrica 

Os vereadores de 
Imperatriz tiveram a 
inesperada visila dos 

j eletricistas da Cemar, a 
Companhia que distribui a 
energia elétrica no Maranhão. 

Próximo das 17 lis, os 
eletricistas inleromperam o 
fornecimento de energia para 
o Poder legislativo Municipal. 

Até o fechamento dessa 
edição, o prédio da Câmara, 
localizado na rua Simplício 
Moreira, continuava às 
escuras. 

A Folha de Pagamento dos 
vereadores, no entanto, 
continua rigorosamente em 
dia.Somente de salários para 
os parlamentares, gastou-se 
cerca de R$ 1 milhão de Reais 
este ano (incluindo com o mês 
de setembro). 

A conta de energia em 
atraso é de pouco mais de R 
14 mil. Veja mais detalhes na 
página 1-3, incluindo o 
artigo. Apaga a luz, acende a 

velâ. 
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)ólar Comercial 
Compra  —RS 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R-5 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  RS Pi350 
Dólar Paralelo 
Venda  —R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda _____ RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda   R$11,95 
Poupança 
Rendimento 1.1275% 
üfir 
Valor     R$0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto  120,00 
Salário Família 
Valor 7,66 

■ Últimas 

Exército faz 

manobras 

C) Comandante do .50" BIS- 
Batalhãode Infantaria de Selva 
informa a população que o 
Batalhão realizará exercício de 
rotina no periodo de 22 de 
setembro a 02 de outubro de 
1997, na região de 
Augustinopolis. Axixá, Sítio 
Novo. São Miguel, Santa Inés. 
Praia Norte é redondezas no 
FsladodoToçanlins. visando a 
adeslar seus honu ns para 
cumprira missãoconstilueional 
de defasada Pátria, garantia dos 
podereS eqnslillK iolUlis tla l< i e 
da ordem. Exereilo braço lorle, 
mão amiga. 

Novos Municípios 

Prefeita Sônia de Brejão atrasa 

salários e abandona Secretaria 

Informes 

A prefeita Sônia de Brejao, 
atrasa os salários dos 
servidores municipais há dois 
meses. Prejudicando os 
servidores e o comércio local. 

Ontem mesmo, a prefeira 
era esperada às 17 hs para 
empossar os aprovados no 
concurso público municipal. 
Mas a chefe do Executivo local, 

além de não comparecer, deixou 
de explicar, com antecedência, 
o motivo do atraso. 

A estrada de pouco mais de 
20km, que ligaa BR010 a Brejão 
está esburacada. Os motoristas 
temem a aproximação do 
inverno, pois deverá ficar 
intrafegável, prejudicando o 
escoamento da produção 

agrícola. 
A Secretaria da Solidariedade 

de Brejão estava fechada às 16 
hs de ontem, quando a 
reportagem do JC se dirigiu ao 
órgão. 

De forma inexplicável, foi 
cortado o Programa do Leite 
que atendia a população carente. 

A prefeitura também deixou 

de pagar a conta de energia 
elétrica da Usina de 
Beneficiamento de Arroz, 
prejudicando os pequenos 
produtores rurais. 

Com a Usina em 
funcionamento, os agricultores 
podiam beneficiar o arroz, 
diminuindo o custo de 
produção do referido grão. 

Especiais 

Juros vão 

diminuir 

Os bancos já estão 
preparados para a baixa nos 
juros. A taxa de juro real no 
Brasil é uma das mais altas do 
mundo. Veja os detalhes na 
coluna Informes Especiais, 
assinada por Machado Neto, e 
que conta com as seções, 
Humor, Aniversariantes ACII, 
Imperatriz Dia e Noite e 
Mercado Financeiro. 

Mutirão Solidário 

Prefeitura de João Lisboa 

lança novo Programa 
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!'refrito Sáhio Pino lançou Motitão 
A prefeitura de João Lisboa carentes são beneficiadas 

lançou no lim de semana o com docmiu iitos. remédios c 
programa Mutirão Solidário. ate enxovais para gestantes. 

Pelo Programa, familias O prelcito Sálvio Dino 

avaliou de forma positiva o 
Mutirão Solidário, 
coordenado pela secretária da 
Solidariedade, lolete Dino. 

"Estamos no caminho 
certo. É o Poder mais 
próximo da população. No 
contato direto com o cidadão. 
Acabou aquela história dos 
políticos ficarem encastelados 
nos seus gabinetes", disse. 

A primeira dama do 
município, lolete Dino, 
destacou a importância de 
levar cidadania e 
solidariedade à comunidade 
carente. 

"Quem é rico ou faz parte 
da classe média não precisa 
desse Mutirão. Esse 
programa é para aos mais 
carentes, meta principal do 
nosso governo', disse. 

A cobertura completa na 
Página 1 -5 

Senado debate mistura 

de remédio e cigarro 

O tema foi amplamente que as Bulas façam 
discutido depois que um advertência sobre o uso do 
projeto apresentado no fumo e dos remédios. 
Senado da República, exige Página 1-5 

Secretaria de Saúde 

instala gabinete 

Está funcionando na sede 
da Secretaria de Saúde do 
Município o gabinete para 
referência do Paes. Programa 
de Agente Comunitário de 

Saúde .Todos os dias, um 
agente de saúde dá plantão 
das 08:0(1 às Í2;üOHs e das 
14 00 as iH OOlls. 

Página 1-8 

FCE continua inscrição 

para Festival de Vídeo 

Até o próximo dia 20, estão modalidades: t ainpanha 
abertas as inscrições para o 1 Publicitária: Material Jornalístico 
Festival de Vídeo de Imperatriz, e Curta Eieçao. 

() Festival será disputado nas Página 1-8 



1 - 2 □ Últimas □ Terça-feira, 16 de setembro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Uma Chance àPaz 

por Edmilson Sanches 

Em função sobretudo das 
"coisas" que aqui tenho escrito, 
recebi pedidos de diversas 
pessoas para abordar a questão 
das disputas pelo Poder, sejam 
elas realizadas em grêmios 
escolares, em associações 
profissionais ou em sindicatos 
patronais, sejam elas em 
instâncias político- 
administralivas ou partidário 
eleitorais. 

A aflição dos consulentes 
refere-se mais às mudanças, 
numa disputa, dos pontos-de- 
vista das 1 )essoas em relação aos 
seus oponentes. Ou seja: o fato 
de pessoas serem consideradas 
"boas" ou "ruins" dependendo 
do "lado" onde vão exercer suas 
posições ideológicas, prática 
política, experiência profissional 
ou vivência sociocomunitária. 

Imagine a hipótese de isso 
estar acontecendo numa disputa 
por Poder onde se debatem pelo 
menos duas correntes. Façamos 
uma reflexão conjunta. 

Em qualquer nova disputa, o 
mesmo velho recurso: 
desqualificar, difamar os 
integrantes que exerçam o 
direito de formar uma equipe 
para submeter-se, digamos, a 
uma eleição. O jogo baixo, o jogo 

sujo (de que muitos até se 
orgulham de saber fazer) 
sempre vem. Não interessa se 
contra colegas, companheiros 
ou partidários, não importa se 
são (ou foram) amigos: aqueles 
que se colocam como opção 
eleitoral fora do círculo jKílítico- 
i d e o 1 ó g i c o - s i n d i c a 1 i s l a- 
associonista do estahlishment 
são, a priori, tachados de 
pessoas sem qualificação. 
I Itilizam-se as mesmas palavras, 
os mesmos chavões, a mesma 

O jogo 

baixo, o jogo 

sujo (de que 

muitos até se 

orgulham de 

saber fazer) 

sempre vem 

pregação. 

Para provar as inverdades dos 
ataques, bastaria que qualquer 
dos integrantes de uma das 
correntes estivesse na 
composição da outra: nenhum 
dos qualificativos e nenhuma das 
acusações existiriam. 

De modo que, numa disputa, 
os membros de cada grupo 

concorrente não se julgam 
apenas candidatos: eles também 
se acreditam cândidos, puros, 
limpos, imaculados. Donos da 
verdade. Situação ou oposição, 
numa disputa por espaço de 
Poder todos são proseiitistas, 
sectários. 

Ambos os lados 
concorrentes sabem — ou 
deveriam saber — o que está 
acontecendo à sua volta, o que 
ocorre no mundo, lêem sobre 
as transformações sociais, 
percebem a evolução dos 
relacionamentos. Entretanto, 
muitas vezes parecem 
demonstrar que, se eles sabem 
disso, eles não querem isso. 
Ainda quando avançam no 
discurso, não progridem na 
prática. 

Isso ocorre até com facções 
ditas progressistas: Você já 
tentou conversar com pessoas 
assim, superpolitizadas, 
h i p e r i d e o 1 o g i z a d a s , 
m e g a s s i n d i c a 1 i z a d a s , 
hiperativistas, maximilitantes, 
ultra-radicais? Tente contrapor- 
se às idéias delas, criticar seus 
discursos, discordar de suas 
práticas! Onipotentes, 
oniscientes, resistem a uma 
segunda visão, a uma outra 
dimensão. Só o que dizem é o 
que é o certo, só o como fazem 
é o que é o correto. Parece que 
tiraram patente da Verdade. 

■P 

FORTALEZA 

VXvm;; 

•A 
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APAREdDA 

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 ©©Â WÍMaUlM 

Mudanças, para esses, é apenas 
um caminhão que transporta 
moveis. 

Concorrentes e seguidores 
usam das mesmas velhas táticas: 
fabricar o adversário com a 
matéria-prima que "i>ega" rá| mio 
— invencionices, mentiras —. 
aperfeiçoada pelos tempos de 
"militância". Não é de estranhar 
que "militantes de hoje 
copiem os métodos que seus 

Não 

interessa se 

contra 

colegas, 

companheiros 

ou partidários, 

não imporia 

se são (ou 

foram) amigos 

"primos" militares 
empregaram ontem. Em 
linguagem sofisticada, pode-se 
dizer que esses militantes 
reproduzem "o sistema" ã 
medida que o sistema deixou de 
reproduzir-se. 

No caso de vitoria em uma 
disputa, quais seriam os méritos 

de uma ou outra corrente? Se é 
verdade o que uma diz da outra, 
e se o mérito de uma vitoria é 
dado pela estatura do oponente, 
não haveria mérito em vencer 
pessoas assim tão 
desqualificadas. Se forem 
mentirosas as acusações, os 
vencedores não teriam, em 
verdade, vencido seu adversário; 
teriam, sim, vencido um 
fantasma, gerado por eles 
mesmos a partir da morte das 
qualidades morais do 
concorrente. 

Normalmente, o grupo que 
está no Poder e tenta 
permanecer se diz combativo e 
produtivo. Mas, também 
normalmente, os únicos bons 
resultados que essa luta e 
combatividade conseguem são 
os de manter os partidários do 
grupo em altos postos, num 
permanente rodízio de poder 
entre eles. Com isso se confirma 
que o discurso de alternância de 
Poder só é válido se a corrente 
emissora desse discurso NÀO 
está no Poder. Portanto, quem 
está no Poder e nele lenta 
permanecer é, além de limitado, 
limitante. 

Para se chegar ã 
possibilidade verdadeira de 
mudança, deve-se substituir a 
arrogância do discurso pela 
energia do diálogo. Trocar o 
radicalismo das (0)1 x isições | icla 

firmeza elástica de opinião. 
Transformar a Organização de 
braço grupai em corpo social. 
Redirecionar os holofotes da 
Entidade, que jogam luzes 
somente no alto comando e 
deixam no escuro o baixo clero. 
Reforçar a identidade da 
Instituição como um conjunto, 
que une militantes interessados, 
e não um grupelho, que reúne 
comandantes interesseiros. 

Muitas oportunidades são 
desperdiçadas porque os 
comandantes põem-se acima de 
tudo e de todos. Para eles, só se 
conquistam bons resultados por 
meio da guerra, do confronto 
sem trégua, do ódio sem fim. 
Não se fala com inimigos e com 
derrotados não se dialoga. 

I sando uma expressão gasta, 
a História confirma: somenlr na 
paz foi possível prosseguir na 
construção de um mundo 
melhor, pelo diálogo e pelo 
esforço conjunto. Somente na] «iz 
é jKissível lançar as bases de um 
futuro mais próximo do ideal que 
nos 1 HTmitinK )s si mhar. 

C)uem nunca viu o sol nãoixxle 
ser alienado por achar que nada 
suiKTa o esplendor da lua. Só 
quem é alimentado pela rixa e 
pelo ódio não sabe o gosto da 
vitória que st1 consegue pelo 
diálogo. Basta de guerra. Vale a 
pena dar "uma chance ã paz". 

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 ED1MAR FERNANDES DO&RE19 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 JOSÉ 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 

/ 

aimanS.ll. Açúcar elllcool 

Cordialmente. 

i Í; ss;:. 

1 ■■W.v.--'' Wíííí síifíí; Som e Luz 

APOIO= Sistema Tucantís de Comunicação 

-A. 
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Cemar corta energia da Câmara de Vereadores de Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo 

m. 

Conor Farias 

Encontro 

O ex-secretário de 
Planejamento e coordenação 
geral do Estado do Ceará, 
Antonio Cláudio Ferreira Uma, 
a convite do prefeito lldon 
Marques, vai falar para 
prefeitos, vereadores, 
empresários e representantes 
comunitários, amanhã, 17, 
20h30, na Associação 
Comercial e Industrial de 
IniiH-ratriz (ACM). 

Encontro II 

Poderão participar do 
encontro de amanhã prefeitos 
e vereadores de todas as 
cidades da região, bem como 
outros representantes 
comunitários. 

"O prefeito lldon Marques 
'^stá muito interessado em 
Hsculír e conhecer os detalhes 

desse pacto. 

Fórum 

Foi realizado, ontem, na 
sede da Assai, um Fórum de 
Debates, onde foi discutido os 
temas que serão levados a I 
Conferência de Assistência 
Social, nos dias 29 e 30 de 
setembro. A abertura teve 
início às8h3Q,com Raimundo 
Polegada, presidente do 
Conselho. Em seguida foi feita 
á divisão de grujKis de trabalho 
formados pelos participantes. 

O Conselho quer que a 
ociedade tenha uma 
articipação efetiva na solução 

dos problemas no âmbito da 
assistência social e que traga 
para debate formas de 
intervenção, bem como, a 
articulação tios três níveis de 
governo na imi tlementação das 
políticas na área da assistência 
social. 

Amsul 

Na última sexta-feira esteve 
sendo realizado na AC 11 
(Associação Comercial e 
Industrial de Imiwratriz, um 

encontro onde reunir vários 
prefeitos afiliados a Amsul 
(Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão). 

A reunião teve o objetivo de 
informar a existência de linhas 
de créditos, destinadas ãs 
prefeituras, para execução dos 
programas "Pró-Saneamenlo" 
e "Pró-Moradia". 

Do encontro também 
participaram o gerente de 
mercados. José Carlos, que 
está mais ligado ao setor 
público, e técnicos e 
assessores de praticamente 
todas as prefeituras da região. 

Embratel 

A Embratel completa 32 
anos de atividade,hoje, 
empenhada em tornar 
realidade, dentro de pouco 
tempo, um programa de 
transformação destinado a 
dotá-la de condições para aluar 
num mercado competitivo. 

Criada em 16 de setembro 
de 1966, com o objetivo de 
integrar o País pelas 
telecomunicações, a Embratel, 
empresa integrante do Sistema 
Telebrás, está instalando sua 
Rede Nacional de Fibras 
Ópticas, o maior projeto em 
execução na área do Governo 
Federal. 

/ 

Embratel II 

A Rede, que interligará 
Brasília, as capitais de Estado 
e as principais cidades 
brasileiras, será uma 
Superestrada da Informação 
que escoará também o tráfego 
de comunicações entre os 
países sul-americanos e o resto 
do mundo. A Embratel integra 
os consórcios formados para a 
instalação dos cabos 
submarinos de fibra óptica 
l Inisur, Américas, Columbus e 
Atlantis, que estabelecem a 
interligação entre os países do 
Mercosul e as redes da mesma 
tecnologia existentes nos 
Estados Unidos, Europa, 
África e Ásia. 

Lanchonete MC BRUINWS 

sucos, vrmMiNns, sanduichcs, tira 

GOSTOS €M G€RRL, SALGADOS. 

CCRVCJAS, ACFRIG€RANT€S, PORÇÕCS €TC. 

RV6NIDR GCTÚLIO VRRGRS, 1552 - 

C6NTRO (CM FRCNTC RO 6RRD6SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz está às escuras. A 
Cemar interrompeu, perto das 
17hs, o fornecimento de energia 
elétrica ao Poder Legislativo de 

■ Opinião 

Imi)eratriz. 
Os vereadores 

iiiterromi)eram a sessão e até o 
fechamento dessa edição, a Casa 
de Dorgival Pinheiro de Sousa 

continuava às escuras. 
O presidente da Câmara, 

Valmir Izídio, estava reunido 
ontem à noite com o presidente 
municipal do PTB. Na pauta, o 

futuro político da sigla. 
Ele não anunciou quando é 

que será regularizado o 
fornecimento de energia 
elétrica. 

Apaga a luz, acende a vela 

Mas estava indo tão bem! 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

O contribuinte. O cidadão 
que paga seus impostos. O 
eleitor que tenta acertar. 
Todos foram pegos de 
surpresa. 

Não dá para acreditar. Mas 
a Cemar cortou o 
fornecimento de energia 
elétrica do Poder Legislativo 
Municipal. • 

Uma notícia dessas não 
acontece todo dia. Quando fui 
informado, tratei de confirmar 
a informação com outras 
fontes. Todas foram 
unânimes: realmente, a Cemar 

cortou a luz da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Inconformado, fui com 
diretor presidente do JC, 
Narciso Pires, para constatar 
in loco o fato. 

Fiquei espantado. Virgem 
que riqueza. Tudo apagado na 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

O horror, é quando a gente 
sabe o tamanho do débito: R$ 
14.6()(). referentes a dívidas de 
1994/97. Pode? 

Cada vereador recebe R$ 
6.000.00 por mês. A folha de 
pagamento da Câmara, 
somente dos parlamentares, é 
de R$ 114.000,00. 

Como estamos no nono 
mês do ano, multiplicando 
esse dinheiro por nove, temos 
a assustadora quantia de R$ 
912.000,00. Isso mesmo. A 
Câmara Municipal tem 
dinheiro para pagar quase um 
milhão de Reais em salários 
aos parlamentares. 

Mas falta pouco mais de R$ 
14 mil para pagar a conta da 
luz. 

E nós, contribuintes, que 
tanto elogiamos o trabalho dos 
vereadores dessa legislatura. 

Pelo abnegado esforço 
durante a reforma 
administrativa. 

Pela urgência da votação de 

assuntos de interesse do 
município, em pleno período 
de recesso parlamentar. 

Estava tão bem que o 
prefeito lldon Marques, 
inclusive, adiantou, parte do 
dinheiro 1//12 do orçamento, 
que a Câmara, legalmente, 
tem direito. 

Tanto é, que até a presente 
data, sequer algum 
parlamentar reclamou que o 

Poder Executivo estaria 
atrasando com os repasses. 

Com a palavra, o 
contribuinte. E o cidadão, que 
será convocado a eleger a 
Câmara Municipal do ano 
2000. 

DMT rega árvores na cidade 

Entre suas atividades rotineiras do órgão, vinculado 

Infraestrutura, está também a fiscalização em veículos 

irregulares 

a Secretaria da 

com fins lucrativos 

Mo 

■O 
PSDB 

At ra 
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 

edital 

lodo. nZT1™ t 0,1 ^ ficam cocados, por este Edital, 
^ el«torcs filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB 

I 21 3 CONVENÇ
a
Ã? MUNICIPAL que será realizada nó 

rLlt fV0? 010 35 9 hí>ras c eflccr^m«ito às 13 horas, na Câmara Municipal, RuaSimplício Moreira, s/n - nesta cidade, com a seguinte 

ORDEM DO DI^ 

a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será 

constituído de 24 Membros e de 08 Suplentes; 

c respectivos Supkntcsi 
b) > 

' à ConveÉçâo Estadual; 

c) El«Ção do Conselho de Ética c Disciplina, constituído de 05 membros 

eletivos c igual número de suplentes. 

Pv-...^a wesma ^ sclSo eIeitos' Por voto direto o secreto, a Comissão 
6 SeUS SuPlentes. e » membros efetivos e suplentes do ComeDio FtscaT em reunião do Diretório Municipal eleito, convocado por este 

edital para as 15 horas, no mesmo local 

Imperatriz, 11 de setembro de 1997 

Ubn^araPere 
Presidente 

Embora pouca gente saiba, 
uma das atividades rotineiras 
do DMT (Departamento 
Municipal de Trânsito) é a 
irrigação das árvores da 
cidade. Ontem, 15, por 
exemplo, foram regadas 
árvores nas ruas Tamandaré, 
Dom Pedro 1, Dom Pedro II, 
Simplício Moreira e Coriolano 
Milhomem. 

A informação consta de 
relatório encaminhado pelo 
diretor do DMT. Cleto 
Vasconcelos, ao 
Departamento de 
Comunicação da Secretaria do 
Governo (Segov). Segundo o 
relatório, nos trabalhos 
executados pela repartição, 
são envolvidos cerca de 15 
servidores por dia. 

Além de umedecer as 
árvores nos diversos pontos 
da cidade, o DMT procedeu 
ontem a manutenção da 
sinalização semafórica, 
expediu alvarás de taxi, carga 
e prestou apoio aos demais 
departamentos em 
impressos, serviço interno 
que também integra suas 
atividades de rotina. 

O advogado Cleto 
Vasconcelos informa ainda 
que, diariamente, o órgão que 
ele dirige recupera e pinta 
placas de sinalização e faz a 
manutenção da sinalização nas 
diversas vias da cidade. 
Ontem, em frente aTocauto, 
edificou redutor de velocidade 
na marginal direita da BR-010. 

s Kl 
TCI 

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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PM nos Distritos 

Por determinação do 
Secretário de Segurança 
Publica do Estado do 
Maranhão, os Policiais 
Militares graduados 
passarão a comandar os 
Distritos Policiais em 
Imperatriz, não sabemos 
na realidade o que de fato 
está acontecendo, no 
entanto cabe ao Ilustre 
Secretario de Segurança 

da Região Tocantina Dr. 
Luciano Abreu dar uma 
satisfação a população. Os 
policiais militares não que 
sejam incompetentes, não 
tem treinamento específico 
para comandar um inquérito 
policial, o que sem düvida vai 
beneficiar os Advogados, 
principalmente os 
Criminalistas, que por sua 
vez estão altamente 
maceteados. Primeiramente 
os policiais militares 
deveriam passar por um 
rápido treinamento, para 
aposteriore comandarem os 
distritos policiais, agora um 
pergunta muito interessante, 
os policiais graduados da 
policia militar vão receber 
ordens do Comandante do 
Batalhão ou do Secretario de 
Segurança ?????? 

Campanha 

Não se trata de campanha 
eleitoral, e sim da Campanha 
de Vacinação contra a raiva 
canina que acontece no 
proximo Sábado dia 20 em 
Iodo Brasil.O Diretor 
responsável pelo setor de 

Zoonose da Secretaria 
Municiapl de Saúde o Médico 
Veterinário Dr. Anttonio 
Pedro Rocha, já está 
ultimando os preparativos 
para a vacinação em massa 
de animais caninos, serão 
instalados cerca de 32 postos 
de atendimento espelhados 
pela cidade, você que tem o 
seu cão, deve ser 
responsável ao ponto de 
saber da importância dessa 
vacina, a raiva canina é 
passada ao homem na 
mordida do cão, e a raiva no 
ser humano pode matar, 
pense nas crianças. Dia 20 
se programe e leve o seu 
càozinho para vacinar. H 
bem melhor prevenir do que 
remediar. 

Campanha 

Agora é eleitoral, a 
disputa pelo Governo do 
Maior Estado da Federação, 
São Paulo , cuja capital é a 
maior cidade da America 
Latina . começa a esquentar. 
De um lado o Governador 
atual Mario Covas que 
pertence ao mesmo partido 

do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, do outro 
lado o Ex Prefeito Paulo 
Maluf. que saiu vitorioso na 
eleição passada ao eleger o 
ilustre desconhecido Celso 
Pitla, correndo por fora. 
bombardeando Deus e o 
mundo está o Ex 
Governador Crestes 
Quercia. Os dois primeiros 
lutam desesperadamente 
pelo apoio do Presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso, o ex governador 
Crestes Quercia tenta 
recompor o PMDB 
acreditando nos filiados 
históricos do partido. 
Devido o seu fraco 
desempenho nas últimas 
eleições presidenciais, 
existe uma corrente muito 
forte dentro do PMDB 
paulista contrária ao ex 
governador. Quercia conta 
com o apoio de alguns 
nomes fortes dentro do 
partido, como José Sarney, 
Jader Barbalho. Iris Resende 
e Anlonio Carlos Magalhães. 
A disputa pelo Governo de 
São Paulo, como sempre será 
a maior em lodo o País. 

JORNAL CAPITAL 

Entre Linhas 

Superintendente da Caixa Econômica Federal no Estado 
do Maranhão. Dr.Mauricio Quaresmún. após visitar a nossa 
cidade.e assinar convênios com a nossa Prefeitura,partiu 
para a cidade de Balsas onde deve assinar convênios com o 
Prefeito Luiz Rocha . que já foi Governador do Estado. 
Vamos aguardar com ansiedade o repasse destes convênios, 
que não seja apenas oratória pre eleitoral. 

Raimundo Polegada atuãl Interventor do Diretório 
Municipal do PMDB promete que cm |XHico toi»i>o colocará 
a casa em ordem, isso realmente não é difícil em virtude da 
bagagen política que Polegada adquiriu nos últimos 
anos,Estamos aaereditando no baixinho. 

Baby Do// 

É a mais nova publicação do nosso Jornal Capital» a 
revista semanal tem assinatura de Frederico Luiz. um dos 
mais renomados Jornalistas da America Latina, profissional 
serio e conipeleiUe.Fred leva aos nossos leitores nuús uma 
opçào aos Domingos. 

0 competente Jornalista e Apresentador de Televisão 
Hélio de Oliveira deve se mudar definitivamente para a nossa 
Capital São Lnis. Helinbodeve t rahalhnr no SBT .onde deve 
apresentar um programa exclusivo para a juventude, nos 
moldes do H. e programa livre. 

1 lelio foi convidado pela Sra. Nice Lobão, que jx»r sinal e 
candidata a Deputada l-edcra! 

Espaço Aberto para a «o Para a /j 
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APA 
responde 

O vereador André 
Paulino D'Albuquerque 
esclareceu que apoia o 
governo Ildon Marques. 
"Agora que a governadora 
Roseana Sarney está 
sintonizada com a cidade, 
eu passo a apoiar, de corpo 
e alma. a administração", 
disse o vereador do PMDB. 

Macedo 
em alta 

O vereador João Macedo 
está com o prestígio em alta 
junto ao prefeito Ildon 
Marques. A Vila que leva o 
nome do parlamentar será 
umas das beneficiadas com o 
projeto de asfaltamento da 
prefeitura/governo do Estado. 

Derramaram 
o gás I 

Apagaram o candeeiro e 
derramaram o gás da 
administração Valmir Izídio, 
presidente da Câmara 
Municipal de Imperatriz. 
C )ntem, por volta das 17 hs, os 
eletricistas da Celmar 
cortaram o fornecimento de 
energia elétrica da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Baby 
Do// 

No próximo domingo 
tem a segunda edição da 
revista Baby Doll. Com mais 
novidades para o leitor do 
Jornal Capital. Sugestões de 
matérias podem ser feitas 
pelo telefone ou por caria, 
ou ainda usando o E-mail. 
Os endereços e os telefones 
estão no expediente do 
Jornal. 

gestões passadas. Tem 
coragem para cortar 
assessores técnicos que 
ganham "merrecas", fato 
acontecido nesta gestão. Mas 
os super-salários, são 
intocáveis. As avessas da 
equipe de Eliol Ness. 

Novos 
municípios I 

Da série de reportagens, 
realizadas até o presente, 
sobre a situação de vida nos 
novos municípios, todas as 
administrações foram 
reprovadas. Quero saber 
quem será o primeiro 
prefeito, com popularidade. 

Derramaram 
o gàs II 

Enquanto isso. cada 
vereador recebe R$ ti.000,00. 
Dinheiro vivo. Vivinho da 
silva, e cheio de energia. D 
eleitor começa a perguntar: 
A Câmara tem dinheiro para 
pagar os super-salários dos 
vereadores. E o dinheiro 
para a energia elétrica? 

Derramaram 
o gàs III 

A Câmara, também pode 
atrasar o pagamento do 

Novos 
municípios II 

A impopularidade dos 
prefeitos dos novos 
municípios, põe por terra o 
argumento de certos 
prefeitos de velhos 
municípios. Fstes alegam 
que as dívidas de seus 
antecessores deixaram o 
município ingovernável. 
Novinhos em folha, sem 
dívidas, os novos prefeitos 
estão deixando de realizar os 
anseios da comunidade. E 
mirem-se no exemplo de 
Imperatriz. Meio mundo de 
dívida, ou mais. E o certo é 
que "lldão" está com 
popularidade em alta. 
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Curto e Grosso 

Corta a luz dele. Corta a luz dela. Dona Cemar está apagando tudo. 

Passa constrangimento ele. Passa constrangimento ela. 

A Cemar Atesta incompetência dele. Atesta incompetência dela. 

E agora dá para sentir firmeza. O exemplo começa pelos órgão públicos. 

Quem era para dar o exemplo? Quem? Quem? Quem? 

Os vereadores. Ou melhor, a Câmara de Vereadores. 

Com esse ato falho, fica manchada a imagem da Casa. 

Ou é normal, cortar a energia elétrica do Poder Legislativo:' 

Virgem que riqueza. Sabe quem está na cidade? 

Ele mesmo, Marinaldo Barbosa, o fera da locução esportiva. 

Marinaldo estréia quinta-feira na equipe de Renilson Sousa, o bom de bola. 

O Baby Doll combina com você. Feliz quem ixxle ver ... We. voce, você. 

Hoje é dia de matéria sobra a situação de São Francisco do Brejão. 

Nas Páginas do JC. No C idade Agora, Rádio Capital AM e 1 V Capital. 

Se não pingou. E bom pingar. Júpiter Internet Provider. 

De longe, o melhor Provedor de Internet de Imperatriz. 

Quem procura, acha. 

Aquele abraço para o Juiz Fernando Mendonça. Magistrado de ilibada reputação 
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Polícia Militar  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     721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal  722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque  721-0404 
Disque Boi na Moita  722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar 196 
Caema  722-2505 
Correios 721-0136 
Receita Federal  721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Policia Federal  722-1071 
Policia Rodoviária Federal 722-3048 
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Prefeitura lança programa mutirão solidário. 

No último fim de semana; o prefeito Sálvio Dino lança um programa que benefiará famílias carentes. 
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Snlvio Dino, programo para beneficiar familias carentes 

O Município do João Lisboa 
oslevo em movimentação neste 
final de semana proximo 
jíassado quando o prefeito da 
cidade, Sálvio Dino realizou pela 
primeira vez o programa 
"Mutirão Solidário", onde reuniu 
centenas de pessoas que foram 
beneficiadas pela prefeitura 
municipal, onde destribuiram 
de: Registros de Nascimento, 
Enchoyal para 
Gestantes,Serviços Dentários, 
Consultas Médicas, 
Medicamentos, Documentos: 
Identidades, CPTS 
Nascimento. Fotos dxd , 
Cabelerereiro, FNS Estandede 
atendimento que recebeu 
várias pessoas, vacina contra 
várias doenças, além desses 
benefícios, o prefeito estendeu 
consultas de vistas e doou 
óculos. 

A população da cidade da 

Gameleira, não cansa de elogiar 
e grande feito do atual chefe 
executivo local. 

O sucesso do evento que 
aconteceu na quadra de eventos 
da Escola Casulo foi tão grande 
que o prefeito Sáuvio Dino .já 
tem agendado outra 
programação para benéficiar a 
população carente do seo 
Município. ASacretária lolete 
Dino, de solidariedade foi 
exemplar na coordenação do 
evento, segunde a mesma ficou 
maravilhada por entender as 
pessoas que foram usufluirdos 
benefícios da prefeitura. 

O dia 1!) de setembro, 
segundo os moradores da 
cidade, ficará na historia. como 
um grande marco na 
administração Salvio Dino. 

Estiveram presentes no 
programa multirão solodário, 
vários veriadores, secretários e 

autoridades da cidade, que 
juntos receberam o povo no 
colégio Casulo. 

A programação que começou 
ãs ThMO e o términio ES horas, 
contou sempre com e presença 
do prefeito Sálvio Dino, e da 
secretária de solidariedade 
lolete Dino. No final do evento, 
o prefeito Sávio Dino, disse que 
esse tipo de evento é muito 
importante para os seus 
municípios, vistos que um dia 
consequiu ajudar milhares de 
pessoas que realmente estavam 
precisando dos serviços que 
foram colocados a disposição da 
prefeitura. 

O Sr. Anlonio morador do 
bairro cidade nova. disse que o 
prefeito Sálviu Dino está dando 
exemplo de administração."O 
programa Mutiram Solidário 
chegou na hora certa", afirmou 
o morador. 

O senador Waldeck 
OrnalasfPFL- BA)disse ontem 
que "o Nordeste não está 
preparado efetivamentepara 
enfrentar os problemas" 
ocasionados pelos problemas 
climáticos El Nino. A região, 
segundo o senador, necessita de 
uma infraestrutura hídrica e de 
condições que possam garantir 
a safra agrícola, o emprego do 
trabalhador e a renda de sua 
população. 

- Ficou claro que o Brasil tem 
o que há de melhor em termo 
de tecnologia para previsões 
meteorológica, mas não faz uso 
adequado das informações- 
disse o senador, relator da 
Comissão parlamentar Externa 

do Senado que busca medidas 
preventivas para protejer as 
regiões sujeitas aos efeito do El 
Nino. 

Waldeck Ornelas destacou 
que, pelas informações já 
obtidas, somente o Estado de 
Santa Catarina tem planos de 
defesa civil definidos, com uma 
visão do que prescisa ser feito 
na região Sul. "O Nordeste, pelo 
que ouvimos, só agora começa 
discutir os reflexos do 
fenômeno", frisou. 

Já o presidente da comissão 
senador Roberto Requiào 
(P MB D-PR), disse qu a 
comissão, no relatório final, 
"Deverá propor medidas 
preventivas e mudanças no 

Orçamento" para que os Estados 
e Município tenha condições as 
possíveis conseqüências do 
fenômeno. 

De acordo com informações 
da comissão, o El Nino poderá 
provocar forte seca no 
Nordeste, intensas chuvas no 
Sul dó país. 

A Comissão encerrou a faze 
de audiências públicas, ouvindo 
o Ministro Fernando Catão, da 
Secretária de Desenvolvimento 
Regional, o Secretário de Estado 
de Pernambuco, érgio Machado 
Rezende, o Presidente da 
Fundação cearense da 
Meteorologia, Roberto Sérgio 
Farias de Sousa e o deputado 
Colbert Martins Filho (BA) 

Waldeck vê Nordeste desprotegido 

diante do fenomeno EL NINO 

Senador alerta para os riscos dos probelmas climáticos a que está sujeito a região Nordeste 
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Bula deve advertir para risco da mistura de remédio com cigarro 

Projeto obriga a explicitar possíveis implicações no efeito prescrito a fumante 

As bulas dos medicamentos 
cuja composição sofra 
interferência com uso do cigarro 
e outros produtos que contem 
nicortina deverão trazer, 
obrigatroriamente, advertência 
sobre esse fato, conforme 
determina projeto de lei da 
Câmara acolhido pela Comissão 
de assuntos sociais, presidida 
pelo senador Ademir Andrade 
(PSB-PA), nos termos de 
parecer apresentado, com duas 
emendas, pelo relator,senador 
José Alves (PEL-SE). 

() pr< )j( Jt(), que st -rá submet ido 
agora ã deliberação do plenário 
do Senado, estabelece ainda que 
as bulas daqueles medicamentos 
deverão "conter informações 
suficientes para que a terapauta, 
0 farmacêutico e o usuário 
possam fazer os ajustes 
1 k )S( ilógicos ilece ssári» > s". 

José Alves lembra, em seu 

parecer, que a nicotina pode 
causar efeitos contrários ã ação 
de drogas atidepressivas e de 
alguns tranqüilizantes e que 
interfere na ação de drogas 
usadas no tratamento de ülceras. 
Ele salienta ainda que a 
associações de 
antinconcepcionais orais e 
cigarro aumenta substacialmente 
o risco de infarto, e que o fumo 
diminui a absorção de vitamina C 
ede insulina. 

O projeto tem recebido no 
senado diversas moções de 
apoio. Para os senadores, a 
medida quando aprovada vai 
coibir a incidência de problemas 
desta natureza. 

Outro projeto que deverá ser 
analizado pelo Congresso de e 
pela Câmara dos deputados, é o 
que sugere o aumento 
"brutal"nos preços de cigarro. 

Polêmico para uns, o projeto. 
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A comissão acolheu o projeto que tem como relator 

segundo parte dos 
1 )arlamtMil ares iria diminuir o uso 
do fumo. umda das principais 
causas de morte no Brasil. 

Para a sociedade, a medida 
pode não ser a solução, isso por 
que o aumento não imi tediria ao 
viciado de fumai-. Muitos afirmam 

que "não existiria motivomaior 
para se deixar de fumar, do que 
ter conhecimento dos males 
que a nicotina provoca, mesmo 
assim as pessoas continuam a 
fumar. 

Diversas campanhas contra o 
fumo já foram lançadas, mas 

o senador José Alves (D) 

nenhuma funcionou, e isso fez 
com que. os "Contra o Fumo", 
partissem para outra estratégia, 
sensibilizar o governo a proibir 
as | tropangadas de cigarro, onde 
sempre gente bonita, esbanja 
saúde, o que uso do fumonão 
permite. 

s • 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Prefeito recepciona 

Governador do Rotary Club 

No último sábado (13), o 
prefeito Ildon Marques 
recepcionou o Governador do 
Distrito 4490 do Rotary 
Internacional, Simião Evandro 
Marques da Costa. O local 
escolhido para a ocasião foi o 
Restaurante Rafaelo, no 
Imperatriz Shopping. O 
encontro teve início às 21h. 

O prefeito iniciou seu 
discurso saudando toda a 
comunidade rotária da cidade 
e das cidades vizinhas, em 
nome do Governador Simião 
Evandro Marques e do 
presidente Levi Torres 
Madeira. 

Ildon Marques 
cumprimentou, também, todas 
as mulheres participantes do 
Rotary Club de Imperatriz e as 
demais senhoras presentes na 
recepção. 

O prefeito ressaltou as 
semelhanças existentes entre 
o trabalho realizado pelo 
Rotary com o serviço prestado 
pelos administradores 
públicos em uma Prefeitura. 
"Afinal, como se diz em Rotary, 
para melhor servir, cada um dá 
o melhor de si, sem pensar em 
si", disse. Destacou a 
participação do Rotary no 
Programa Sábado Cidadão, 
confirmando que esse 
programa "não é da prefeitura, 
nem meu: é de toda 
comunidade". 

Uma outra semelhança 
ressaltada por Ildon Marques 
é a presença de secretários 
municipais Edmilson Sanches, 
Alair Chaves Miranda e Carlos 
Gomes de Amorim, além de 
Cleto Vasconcelos, diretor do 
Departamento Municipal de 

Trânsito, no quadro de 
associados do Rotary. 

O prefeito lembrou que os 
100 anos de existência do 
Rotary no mundo e 32 anos em 
Imperatriz são fatores de 
melhoria do mundo. 
"Podemos afirmar, sem risco 
de erro, que a existência do 
Rotary, o trabalho dos 
rotarianos e rotarianas e das 
senhoras da Casa da Amizade 
tornam o mundo cada vez 
melhor", completou. 

Ildon Marques concluiu seu 
discurso frisando a 
importância da transferência 
de cargo de Governador para 
o médico Deusdete Sousa. 
"Pela primeira vez na história, 
sai do interior do Maranhão 
um Governador para os 
Estados do Maranhão, Piauí e 
Ceará", lembrou o prefeito. 

Discurso na íntegra do prefeito Ildon Marques; 

"Nas pessoas do 
Governador Simião Evandro 
Marques da Costa e do 
presidente Levi Torres 
Madeira, saüdo a toda a 
comunidade rotária de 
Imperatriz e de cidades 
vizinhas, bem como aos 
convidados desta noite. Na 
pessoa da primeira-dama 
rotária do Distrito, Dona 
Gracinha, cumprimento a todas 
as damas rotárias e as demais 
mulheres aqui presentes. 

Senhoras e Senhores, 
E com satisfação que 

participo desta reunião festiva 
do Rotary Club de Imi>eratriz, 
que se realiza após outras 
produtivas reuniões de 
trabalho, das quais participa o 
Governador Simião. 

O trabalho de Rotary tem 
muito a ver com o nosso 
trabalho de administradores 
públicos em uma Prefeitura. 
Afinal, como se diz em Rotary, 
para melhor servir, cada um dá 
o melhor de si. sem pensar em 
si. 

()utraafinidade entre Rotary 
e a Prefeitura de Imperatriz é a 

existência, no quadro de 
rotarianos. de assessores diretos 
meus, como Edmilson Sanches, 
secretário do Desenvolvimento 
Integrado, e Carlos Amorim, ex- 
prefeito e meu secretário de 
Saúde, Alair Chaves Miranda, 
secretário da Indústria , 
Comércio e Serviços e de Cleto 
Vasconcelos, diretor do 
Departamento Municipal de 
Trânsito. 

Nos quase 1(K) anos de Rotary 
no mundo e nos 32 anos de 
Rotary em Imperatriz, muito têm 
ganhado a comunidade universal 
e a comunidade local. Podemos 
afirmar, sem risco de erro, que a 
existência do Rotary, o trabalho 
dos rotarianos e rotarianas e das 
senhoras da Casa da Amizade 
tornam o mundo cada vez 
melhor. Recebam todos que 
fazem Rotary em Imperatriz 
meus cumprimentos e, em nome 
da comunidade imperatrizense, 
meus agradecimentos por tudo 
que fizeram, estão fazendo e que 
muito ainda farão pela cidade. 

Rotary é um dos mais bem 
sucedidos exemplos da boa 
vontade humana que se 

transforma em realidade 
palpável, sobretudo para os 
mais carentes. 

Sr. Governador, 
Imijeratriz sente-se honrada 

com a sua visita. Sobretudo 
porque sabemos que é para um 
imperatrizense — o médico e 
amigo Deusdete Sousa— que 
o Sr. repassará o cargo. Pela 
primeira vez na história, sai do 
interior do Maranhão um 
Governador para os Estados do 
Maranhão, Piauí e Ceará. 

Sr. Governador, 
Como dizem os rotarianos, 

sinta-se, cm Imperatriz, como 
se estivesse em sua própria 
cidade. Afinal, Imperatriz é uma 
São Paulo no interior do 
Maranhão, pois para cá vieiram 
brasileiros de todos os brasis, 
estrangeiros de todos os 
continentes do mundo. 
Ninguém se sente estranho 
nesta cidade. lz've a melhor 
impressão de Imperatriz e, 
junto com ela, meus sinceros e 
renovados cumprimentos e 
agradecimentos. 

Obrigado. 

Ex-secretário do Governo do 

Ceará vem a Imperatriz 

O modelo de Gestão 
Com]artilhada, que acelerou nos 
últimos anos o desenvolvimento 
d( > Ceará, vai ser apresentado aos 
imperalrizenses. O ex-secretário 
de Planejamento e coordenação 
geral do Estado do Ceará, Antonio 
Cláudio Ferreira Lima, a convite 
do prefeito Ildon Marques, vai 
falar para prefeitos, vereadores, 
empresários e representantes 
comunitários, amanhã, 17,20h30, 
na Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (ACIÍ). A 
experiência do Estado do Ceará 
com o pacto social foi vitoriosa. 
Ele começou a ser implantado em 
19(37, no primeiro governo de 
Tassi»Jen ■issali, e gerou um surto 

de desenvolvimento que vem, 
cada vez mais, melhorando as 
condições de vida do seu povo. 
Hoje, o Ceará é o Estado 
brasileiro dono do processo mais 
consolidado de desenvolvimento. 
O ex-secretário do Planejamento 
do Ceará, Antonio Cláudio 
Ferreira Lima, vem para prestar 
consultoria ã Prefeitura de 
Imperatriz. 

Mas, a pedido do prefeito 
Ildon Marques, ele vai fazer 
palestra sobre a experiência 
cearense aberta a todos que 
possam participar de uma Gestão 
Compartilhada em busca de 
soluções para os problemas da 
comunidade e de meios de 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

De segundd d sextd 

às 07h00 d d mdnhd 

m&ehmçpo. 

C leíio cDifaei et/La 

desenvolvimento. 
Poderão participar do 

encontro de amanhã prefeitos e 
vereadores de todas as cidades da 
região, bem como outros 
representantes comunitários."() 
prefeito Ildon Marques está muito 
interessado em discutir e 
conhecer os detalhes desse pacto. 
Isso st4 dará nos encontros que 
serão mantidos entre ele, seu 
secretariado e o ex-secretário 
Antonio Cláudio Ferreira Lima. 
Se outros também quiserem 
conhecer e discutir a Gestão 
Compartilhada, a palestra será 
aberta", lembra José Moura 
Ferreira, secretário municipal da 
Administração. 

o oie me meti hoje 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

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

principais fatos que 

acontecem na Região 

Tocantina 

Social 

JLikvdo Vcloso c.omenlci os 

joios que são destaque ua ; 

sociedade impe^atri^euse 
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Social/Açailándia 

A\rdib.' 

Os bastidores político de 

dmperatri^ e T^eqião 

comentados sob a ótica de 
■ifc 

Francisco do Vale. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

•tr C 

Revista 
Baby Do// 

() Jornal Capital, no 
último domingo, veio eotn 
uma novidade. Trata-se da 
revista Baby Poli. dedicada 
às mulheres, e a chamada 
geração leeli. h soo começo. 
O próprio editor. Frederico 
Luiz. afirma cjue tem uma 
longa estrada para melhorar 
no aspecto gráfico. 

K es]HTar pra ver. 

São 
Brejão 

O Sistema Tucanu's de 
Comunicação apresenta mais 
uma série de reportagens. 
Dessa vez, o repórter Klder 
Madeira foi ate São Francisco 
do Brejão para conferir como 
anda, ou desanda, a 
administração municipal. 

Marinaldo 
Barbosa 

Quem está integrando a 
Equipe de Renilson Sousa. O 
Bom de Bola. é o narrador 
esportivo. Marinaldo Barbosa, 
paraense de Paragominas e 
proprietário de uma voz que 
encanta. Seu balizado na Rádio 
Capital AM será na próxima 
quinta-feira, contando a historia 
do futebol amador da lerrinha. 

Quem se 
habilita 

Fstao abertas as inscrições 
para integrar a Academia 
Imperatrizense de Letras, O 
regulamento para concorrer a 
uma vaga está disponível na 
secretaria da entidade. Poucas 

Academias de Letras do Brasil 
têm como meta de ação. o 
contato e a interação com a 
comunidade. Os imortais 
daqui, ao contrário, mostram 
que os mortais também fazem 
parte do universo.a 

Atração 
musical 

O programa Alvorada 
Sertaneja, comandado por 
Badinho, na TV Capital AM. 
tem atrações musicais de 
primeira linha. A produção do 
programa está de parabéns. 

Programas 
Policiais I 

Tem gente criticando de 
forma errada os programas 

policiais exibidos em 
Imperatriz. São certos 
saudosistas. Querem o retorno 
camuflado da censura. Começa 
assim. 

I 'ma proibição aqui. E outra 
ali. São os mesmos que 
esquecem o direito do cidadão 
a receber a informação. 

Até porque não há 
"monopólio de estilo" no 
horário em que esses 
programas são apresentados. 

Programas 
Policiais II 

Quem não quiser que seus 
filhos assistam cenas de 
horror, basta dar um click. E 
passar para outro canal. 

Agora, o que tem de 
gente, se fazendo de santo. 

com o propósito de 
encobrir a criminalidade 
existente, é outra história. 
É a famosa turma que 
adora abafar os 
assassinatos que 
acontecem na cidade. 

Programas 
Policiais III 

Essa pretensa "elite 
cultural" é a mesma, que 
é usada como massa de 
manobra pelos poderosos. 
Para encobrir a podridão 
de uma sociedade em 
crise moral. 

Lembram-se do voto 
censilário? Da proibição 
do voto ao analfabeto? 
Esse filme a gente já viu 
antes. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

A nova posição de Vénus 
• vlãpermite que você se torne 

' mais consciente do que se 
pa^saem seu coraçãoe possa 

A passagem de Vénus por 
Escorpião assinala um período 
em que você poderá analisar 
objetivaménte seus 

Leão 

modjiú s: -i u luodn de agir -.entimenins 

C) trânsito de Vénus pelo seu 
setor doméstico facilita a vida 
e cria um clima de harmonia «mu 
casa. permitindo que você a 
iorn< -aai lar mais bonito. 

Libra 

Vénus. seu planeta, deixa 
seu signo e passa a atuar sobre 
o seu setor material, 
anunciando um período rico em 
realizações. 

Sagitário 

As 23hl8 de ontem, Vénus 
iniciou a visita que anualmente 
faz ao seu signo, detonando um 
período em que você poderá se 
expressar melhor 

Touro A» 
Câncer Virgem 

ni 
Escorpião Capricórnio 

Seu regente Vénus 
transita agora pelo signo 
oposto ao seu. aumentando 
seu deVotamento pelos 
outros. 

Vénus inaugura um período 
particularmente propício aos 
romances e encontros, durante 
o qual você poderá demonstrar 
melhor sua paixão. 

Mercúrio, seu planeta, agora 
tensiona Flutào e assinala dias 
em que você deverá se abster 
das discussões em família. 
Fique ligada. 

Você poderá se lançar aos 
seus projetos com especial 
objetividade. Dica; Flutão 
aconselha você a não dispersar 
suas energias em vão. 

O trânsito de Vénus pelo 
signo anterior ao seu assinala 
uma fase em que você deve ser 
realista no terreno amoroso, 
alerta para não se iludir. 

Aquário 
✓vw 

Vénus passa a facilitar as 
relações de amizade 
anuncia um período bom 
para você fazer novos < 
interessantes contatos. 

Pq Peixes 

Vénus ocupa agora o 
ponto culminante de seu céu 
natal, anunciando uma fase 
em que você poderá se sair 
especialmente bem. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

OãiOO Igreja da (iraça 
OblOO Boas Novas 
()7;()() Ivslação Criança 
07:30 Seven I)ay Diet 
08:00 Dia-a-Dia' 
10:10 Marta Ballyna 
10:1 o Coz. Maravilhosa da 
() fé 1 i a 
10:43 Amaury Júnior 
11:3;') Vamos Falar c/ 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12:30F-sporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
10:00 Programa II 
10:00 Supermarket 
10:30 Silvia Poppovic 
1 /; 40 Brasil \ erdade 
10:00 Rede Cidade 
10: IP Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20 30Faixa Nobre do 

22'3Õ < ino Si nr 
00:30 (ornai da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- T' Edição 
18:23 Cidade Alerta- 2" Edição 
20:00 Serie Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
0.1:30 Jcsus Venladt■ 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Fdiana) 
10:00 Muppel Babies 
10:30 () Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
1 1:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
1():30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:30 TJ Brasil 
19.40 Maria do Bairro 
21 00 Pn)graiiia I -ivre 
22:00 ()ssos do Barão 
22: l.» C nrvas l'erigo>as (Serie) 
23 13 Jornal do SB T 
00 00 (."■ So,a'-e- Ou'.'' M- ia 
0! - ' 3 JoruriGld sR'T 
01:30 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 

07h00. 

OGOO Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no üir 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:1.3 Sailor Moon 
08:43 Samurai VVarriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:33 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:13 TV Alternativa 
13:43 Eutsal - Ao Vivo 
13:43 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:33 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:13 Sailor Moon 
17:43 Samurai Warriors 
18:13 Shurato 
18:43 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:33 \a Rola do Crime 
20:03 lornal da Manchete 

03:00 Padrão Técnico 
03:20 Alfa e Ômega 
03:5.3 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 Ix-i -Fiscola de 
Modelos 
11:30 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Fhicontro 
13:00 Cadeia 
13:43 Inteqiró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Lrgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richcrs) 
20; 13 Série I lardball. Força 
Bruta 
21; lO Juca Kforuri 
22:00 Sujycr Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

JHHHHHIHHIHIHIIHI 

0 advogado Antonio Borges é o 

destaque da coluna de hoje 

O prcsiden+c do Sidima, Joel Falque+o e 

Arisvaldo Castro, suprintenden+e do Ibama 

Miro Ferraz e a colunista social Jane 

Vasconcelos em recente evento 

mm % # : 

O médico Dias ao lado de Paulo Lima 

(Bastidores da Polícia) e amigos 

N-y' - 
■A 

Todo o charme de Ana Paula e 

Francisco (0 Boticário) 

1 

PASSAGEM PARA UNIVERSIOAOE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba üntvalíe 

Cursos: BgCivia no Maran&ão 

Medicina/Odontologia/Farmácia Ü Bloquimlca/Dlreito/Todas as EngenhaHas/ 733-10BÓ 
Arquitetura U Urbanismo/Turismo li Hotelaria/Auditoria/Administração de 

  Empresas/Psicologia. 

V 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

de @Umatéiía *1 

y\ P^eRfile proivAoveLvclo o J (Slvcolv+ro de 

(Slima+erio pam suas elieu+es e todas as mulKe^es pue 

puei^am pap-ticipai^. Sem um eneoutro agmdabilíssimo 

eom os giueeologistas da Pe dite/ e mais doutor Pedro 

^/Viário/ e eom a psieóloga elíuiea doutora /v^âuiea 

/Vlarpues. Será uo auditório do Hotel pVuápolis dia 14 

de outubro/ das 14K30 ás 18K30. 7^\s vagas são 

limitaolas. (Susto da iuserição P$ 20/00. 

7 S^tccMtna de (tyimxtenio-1*1 

/do P (Sueorvtro de (SI i mate ri o será servido (Sojee 

BreaU/ orientado pela nutrieionista doutora /deuea 

pVraujo. Pn^ormações pelo 722-3793 e 723-2380. 

Loeal das inserições; Pua Paraíba/ 708 - (Slíniea 

Pertile. 

Wm*, 
.. ^ 

WmámMk*- - M&tâm 
m 

;r, - 
LU» 

empresária Jlaão ^3tt0r pue está 

ctmfrersarmním Í|o|e e com certeza receberá 

bimmte t0h0 o bta manifestaçá0 be carinlin 

be seu basto ctrculo be amigos- 

vrr'- 

(Sasal romántieo Wilson e. ^]c\c]ue-\\ne- em momento de 

muita pai-xão j-oram clieados pelo colunista em reeente; 

e I etrod o mesti eo s. 

fértiíe 

Cíínica de Qimwíogia e Oèstetncia 

Pré-Naital, Esterilidlade Coimjug-al,. Pireveitição do Câmicer 

Glmecológico, Viseolaparoscopia, Viideocolposcopiia, 

Vldeohísteirosçopia, Ultrasoimognrafía, Ateimde todos os coinivêmos.. 

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

Dr. Amélio Marques Drn. Cristina Célia 
CRM MA. 3055 CRM-MA. 2236 

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

Divino Preitas eom Sduardo (diretor da Kodak)/ 

puando visitava a eity/ também passou pelo TTocantins 

Ijitábi da ccqovdia 

/Oaseeu no ultimo dia 10 em Xerezina/ o garotão y\n- 

gelo (Salvão/ |ilbo dos amigos doutor (Salvão e Soeor- 

ro. Os orgulhosos papais pue estão bastante |eli2eS/ 

deverão retornar em breve para nossa eidade/ onde 

irão reeeber amigos e parentes e apresentar o jilbão 

pue ebega ebeio de saúde. 

(fatfaa 'TUaia 

pá eneontram-se nas Ótieas yVlaia os últimos lança- 

mentos em jóias da Peninjer (Peira Pnternaeional de 

póias)/ realizada em São Paulo. Vá eoiperir essa no vi- 
/ 

dade saboreando o famoso eKá das Óticas y\Aaia. 

Itatfe da ^aqodc 

Será nesta próxima sex+apeira 19/ a grande /O oi te do 

Pagode/ pue será animada pelo (Sripo Oouro e^ Oorda 

no "Haapy Hour/ promoção das exp^^tX Linda Vel oso 

epussara Oerpueira. /Aarpue presença. 

íW:;: rfft- 

m 

■■A-mn 

i: A 

i 

í 
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As elegantes clamas ALmta Ventuna e Nanlella e»n 

fecente encontro social da city 

venha A CAPRi VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA OJKD 97, 

• PREÇOS PHO M U Cí 0 N ;\I S 

• PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECLAIS. 

» CüNSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 g Fqmi-: (P9S | Fm: (im) 7;i-2li6& 
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Francisco do Valle 

Copão Maranhão 
O Copão Maranhão do 

Sul terá seqüência neste 
final de semana com um 
grande clássico entre 
Seleção de João Lisboa e 
Galletti no Estádio 
Cafeteirão. A partida está 
prevista para ãs 16h()0 
horas deste próximo 
domingo na vizinha 
cidade. 

Eleição 
A ARCSFMIA- 

Associaçào Regional dos 
Cabos e Soldados da 
Polícia Militar de 
Imperatriz e Açailândia 
terá nos próximos meses 
sua nova diretoria. O atual 
presidente é o soldado 
Josué, que vem 
desempenhando um 
trabalho razoável e que 
não deverá tentar a 
reeleição. 

Cotado 
Um dos nomes mais 

cotados para ocupar a 
presidência da Associação 
é o jovem cabo PM 
11 o sano, que além de 
desempenhar as funções 

de policial Militar também 
exerce a função de 
radialista "Sistema Nativa 
de Comunicação" e tem 
em sua bagagem cerca de 
oito cursos 
profisionalisantes. 

Exemplo 
O cabo l losano goza de 

um bom relacionamento 
entre os companheiros de 
farda e os amigos que o 
cercam. tl 
comportamento exemplar 

do cabo deverá fazer com que 
ele venha a conseguir com 
facilidade chegar a 
presidência da ARCSPMIA. 
I losano há dez anos veste a 
farda da PM-MA, que a partir 
do próximo dia 08 de 
setembro terá novo uniforme, 
(cinza chumbo). 

Chapas 
Além de Ilosano vale 

ressaltar que mais dois 
policiais militares estarão 
concorrendo ás eleições. O 
cabo Henrique e o soldado 
Jamil, este último está lotado 
na 5° Cl em Açailândia. As 
eleições da categoria esta 
prevista para o dia 30 de 
outubro. 

UMES 
O secretário geral da 

UMES (Imperatriz) Antonio 
Carlos, em entrevista a nossa 
reportagem na manhã desta 
última segunda-feira afirmou 
que a entidade vem sofrendo 
várias ameaças de cunho 
político da capital do estado. 

CT Salgados 
O Centro de Treinamentos 

"Salgado Filho" vem 
realizando vários torneios de 
futebol em Iodos os finais de 
semana. O período noturno é 
bem movimentado. De 
acordo com ás informações 
da galera desportistas vem o 
campeonato aberto "Salgado 
Filho". 

AIRT 
A Associação de Imprensa 

da Região Tocantina, esta 
mesmo totalmente 
abandonada. O atual 
presidente da entidade 

'ê; 
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Ex-vereadora, Conceição Formiga também é leitora do Jonal Capital 

jornalista Clélio Silveira não 
vem recebendo o apoio 
devido da classe. Pelo visto 
está faltando uma ingerção de 
ânimo. 

e/c 
O Balneário lati1 Clube 

está se preparando para a 
grande festa com a Banda 
Magnus. O presidente do 
clube Conor Farias está 
bastante otimista com relação 
ãs expectativas do show 
esperado por toda a galera 
dançante. 

Imperatriz 
A cidade de Imperatriz, 

popularmenle cantada em 
versos e ao mesmo tempo 
enaltecida de Portão da 
Amazônia, merece realmente 
todos os elogios de quem 
mora e quem chega a bela 
cidade de Imperatriz. Ao 
chegar aqui pela primeira 
vez, logo ao ver suas belas 
avenidas, seus prédios, suas 
praças, seu povo e sem é 
claro esquecer suas lindas 
mulheres, me apaixonei e os 
quatro anos ausente, nada me 
fez te esquecer . (Declaração 
de um desconhecido). 

Imperatriz II 
() declaração tio visitante 

também me fez lembrar de 
quando aqui cheguei pela 
primeira vez. 

O primeiro instante 
confesso que fiquei com 
muito medo. Interiorano, vi, 
em Imperatriz uma capital. 
Com o passar dos dias me 
apaixonei. Tão me apaixonei, 
que fui. mas voltei. 
Imperatriz...Cidade que mais 
feliz... 

Ondas Curtas 

® Vem ai "Folha da Amazônia" 

® E por falar em jornal... 

® Cadê o do interior...E pesado! 

® Uma grata surpresa... 

® Ontem o colunista.... 

® Teve a oportunidade de conhecer a princesa... 

® Leyde... Leyde.... Leydeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

® Uma expressão regional. 

® Esta vida não uma verdadeira surpresa... 

® E por falar em expressão... 

® O colunista esta sendo chamado pelos mais íntimos 

® De João Paulo... 

® Será que é carinhosamente ou gozação... 

® Com a palavra Lauri Barros... 

® Uma verdadeira expressão... 

® Miltão (Formigão) é itinerante? 

® Marinaldo Barbosa está na área... 

® Se derrubar é pênalti... 

® Esperamos que ele não chute pra fora... 

® Afinal a galera espera um goooooooollllllllllllllllllllllaçooooo 

® E corte geral... 

® Prefeitura de Senador La Rocque e Câmara (Imperatriz) 

t ri1 v*. I | 

Deu na Imprensa 

Sc; 

O escritório local do Serviço de Apoio 

à Micro e Pequena Empresa Sebrae, 

continua desenvolvendo sei calendário 

de cursos e eventos destinado a 

qualificar e orientar o micro 

empresário e profissionais liberais. 

Eo 

biccccchooo! 

BICada 

e 9 Q 

Oj Fantíjiv,minhas 

Wdfim 4 Soiislo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01- Domestica 
01- Mecânico de 

motos 
01- Patrulhelro de 

base 
01-Operador de retro 

escavadeira 
: 01- Operador de 

espargi dor 
01 - Operador de rolo 

compítctador 
01 -Operador de rolo 

22-Vend edores 
externos 

01- Fiscal de loja 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721- 
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PoUpANÇA 

Hoje 1,12% 

Amanhã 1,15% 

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

UFiei (FedERAl) 

Setembro/97 R.$ 0,9108. 

(h Unfi (MuNÍcipAl) 

)cpetembro/97  RS 09,11 

UÍR (ESTAduAl) 

Setembro/97   RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro/97   R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo.. RS 1,13 

* Turismo RS 1,10 

* Comercial RS 1,09 

Cotações de 15.09.97 
Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 15.09.97 

R$ 11,41 

SaUrío Mínímo 

Setembro/97 RS. 120,00 

SaLárío FamíIía 

Agosto/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60); RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

QUINA 

Dezenas sorteadas para o concurso 332 da QUINA: 
24, 25, 34, 50, 65 

lldENÊ 

Bancos se preparam 

PARA bAÍXA dos juROS 

Os bancos investiram pesado na melhoria de serviços desde 
o Real e se preparam, agora, para uma competição ainda mais 
acirrada. Rara as pequenas empresas, isso significará juros mais 
baixos. 

Essas informações fazem parte de uma reportagem especial 
veiculada na edição deste mês da revista "Pequenas Empresas 
Grandes Negócios", cuja distribuição para as bancas fica por 
conta da Dimapi). 

Diz PEGN que a "a competição no sistema financeiro vai 
crescer com a chegada dos bancos estrangeiros. As instituições 
se preparam investindo em critérios mais técnicos e menos 
sbjetivos para a concessão de crédito, pois terão de atuar com 
mais clientes e juros bem menores". 

"As pequenas empresas ganharão com isso. mas ainda devem 
gerir seus recursos com cautela," diz a publicação. 

Dra. Sheyla Belchior (leia-se Otorrinocenter), foi a São Luís 
para ministrar um curso sobre I jbras, destinado a pessoas com 
problemas de fala, voz e audição. 

Ela também foi um dos destaques (com foto) da edição de 
domingo, cujo material não foi veiculado devido a problemas de 
espaço para a própria coluna na edição de domingo. 

Detalhes depois. 

No domingo dei o destaque para ela. Mas como a coluna 
emprestou espaço para nota de apoio dos Juizes de Direito da 
Comarca de Imperatriz ao Dr. Fernando Mendonça, Diretor do 
Fórum, registro novamente a passagem (ontem) do aniversário 
da amiga Ildenê, funcionária da Fundeco (Fundação para o 
Desenvolvimento Comunitário), ali na Piaui com João Lisboa, 
centro. Tim-tim. 

MecjaSENA 

Dezenas sorteadas para o concurso 080 da MegaSena: 
23,28, 37,40,48,51 

í 

r 

Humor 

Juquinha, de 10 anos, pergunta à 

prima, que já tem 18, se ela não quer 

transar com ele. 

- De jeito nenhum - responde a garota 

- Eu detesto criança! 

- Não tem problema - insiste ele - A 

gente evita! 

(Playboy/Set/97, nas bancas 

distribuída pela Dimapi). 

Aimiversaríantes 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Ge túlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € riOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUK: 723.3327 

litl 

Dostaque também hoje, para a passagem do aniversário 
de um dos médicos mais conhecidos e conceituados da 
cidade. Trata-se do Dr. Gilson Otávio Soeiro Casanova, 
titular da Clínica de Urologia e DST, instalada do prédio 
do Mode Center, ali na Dorgival Pinheiro de Sousa, próximo 
ao Imperatriz Shopping (721-1096). Casado com a Dra. 
Ricardina Casanova, médica também das mais 
conceituadas, o aniversariante terá certamente um dia 
cheio, diante das muitas manifestações de apreço que lhe 
serão rendidas pelos amigos e colegas médicos. Vale o 
registro, com os cumprimentos também, do Marwel 
Esporte Clube, do qual Dr. Gilson é um dos sócios especiais 
e grande colaborador. Tim-tim. (Foto: Moreira Silva). 

Rua Paraíba, 740. Centro, fone; (098) 7212323. fax. (098) 723.110' 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dt 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av Gelúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098) 722.21^9 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone; (098) 722.335:v 

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

Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (cm frente ao B1G BOX) 
AGENCIAS- TIJRISIV 

SlINSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722 30~5 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone; (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

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

CANTINAS 

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

ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PUR.A 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELE1ROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) f 
Rodovia BR-OIO. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

flinamiwiifciiiw 

Rua Piaui. 1045. fone: (098) 721,5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

IKUIMWIOIMK 

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

Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone; (098) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-OIO. fone: (098) 977.2767. 

flSHIiiiHaíSSSHM 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

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

Materiais para 
yy //)S7/)y/7 escritório, escolar, 

bobjnas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

r-ron.oçào em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(rr sma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

363, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I .aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fooseco Filho 

Medico Veterinório 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Morio dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinório 

CRMV/MR 0190 

Rua Luís Domingues. 1400 • Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Semus instala Gabinete para referência do PAGS 

O gabinete funará na Av. Getulio Vargas na própria Sede da Secretaria de Saúde do Município. 

O Programa de Agente 
Comunitário de Saúde - PACS é 
desenvolvido por pessoas da 
própria comunidade capacitadas 
e acompanhadas pelas três 
esfera do governo: Federal, 
Estadual e Municipal. 
Imperatriz, tem 64 Agentes 
Cominitários de Saúde e 
recebem a orienteção das 
instrutoras: Dr3 Márcia Lucena 
, Drã Neide Bastos , Drã Elza 
Chaves e Dr3 Tânia Suely , que 
ocupa ainda a função de 
coordenadora do programa no 
município. Todas elas são 
enfermeiras (padrão) e 
desenvolvem um bom trabalho 
dentro dos grupos específicos 
e que são divididos por setores. 
O do Santa Rita , por exemplo 
engloba os bairros : São José, 
Bom Sucesso etc. 

E em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido pelo 
PACS, um forte aliado na 
exercução das ações básicas de 
saúde , a Secretaria de Saúde 

instalou um cabinete em sua 
sede, Av. getúlio vargas - Centro, 
com instrutura minima para 
funcionamento, mas quq serve 
de ponto de referência do 
Programa no Município. E 
funciona através de um plantão 
de Agentes e instrutoras 
elaborado pela coordenadora 
Dr3Tânia Suely. 

Todos os dias de acordo com 
a escola , um Agente 
Comunitário de Saúde, fica de 
plantão das 8 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00, para prestar 
informações a comunidade 
sobre o funcionamento do 
programa, além das orientaçães 
de fundamental importância 
para a medicina preventiva . 
principal objetivo, desta sala , 
gabinete do PACS na sede da 
SEMUS, é servir como ponto de 
referência do programa, que foi 
implantado no município há 5 
(cinco anos) e não tinha 
endereço proprio . Isso dificulta 
a lacalização dos Agentes. 

"Agora temos um local para 
contatos e indentificaçào do 
PACS, possibilitando uma maior 
integração entre programas 
órgãos de saúde e os próprios 
agentes", declarou Dona Maria 
Alves, uma das agentes 
Comunitárias de Saúde de 
Imperatriz. 

A Secretaria de Saúde, 
enviou ao Conselho Municipal 
de Saúde, documento, 
solicitando e justificando a 
ampliação do PACS, no 
município. E de acordo com o 
índice populacional, precisa de 
no mínimo 300 (trezentos) 
Agentes Comunitário de Saúde, 
para cobertura de todos os 
setores: bairros e povoados. 
Mas ainda não foi definido o 
total. 

A solicitação foi aprovada 
pelo conselho e agora será 
enviado a coordenação 
Estadual, em São Luis para 
recaminhamento ao ministério 
da Saúde, já que é um programa 

Fundação Cultural 

prepara Festival de Vídeo 

Programado para o mês de outubro, o I Festival de 

Vídeo mantém abertas as inscirções até 30 de 

setembro. 

categorias: Campanha 
Publicitária, para. produtoras 
agências de publicidade, 
sediadas em Imperatriz. Os 
referidos comerciais devem 
ler ido ao ar. nos últimos dois 
anos. 

Matéria Jornalística, para 
produtoras e canais de TVs, 
sediados emlmperatriz. As 
reportagens devem ter ido ao 
ar, em qualquer programa 
t e 1 e j o r n a 1 í s t i c o 
imperatrizense.nos últimos 
dois anos. 

Curta Ficção, sobre 
qualquer lema, com até 10 
minutos de duração, vedando- 
se a participação de trabalhos 
que caracterizem promoção 
institucional ou empresarial. 

A Comissão Organizadora 
indicará cinco membors que 
comporão o júri oficial e que 
serão escolhidos entre 
pessoas de reconhecida 
competência no campo 
audivisual. 

O júri oficial escolherá 
três melhores vídoes de 
ficção, dois melhores 
comerciais, duas melhores 
matérias jornalísticas, três 
melhores vídoes de um 
minuto. As decisões do júri 
oficial, tomada pormaioria de 
votos, será irrevogável. 

O público presente em 
cada sessão será constituído 
júri popular,cabendo 
conceder um troféu ao 
melhor de ficção. 

Todos osincritos 
dofestival de Vídeo recebrão 
certificados de participação. 
Aosescolhidos pelo júri, 
receberão o troféu 
"Muiraquità" e inscrição no 
Guarnicê de Cine-Vídeo, 
realizado em São Luís. 

■ 
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Edmilson Sancbes, apoio ao I Festival de Vídeo 
Com inscrições abertas até deverão estar acompanhados 

) dia 30 deste mês, b I Festival 
le Vídeo de Imperatriz vai 
eunir os talentos da cidade. 

Poderão participar do 
'"estivai cinestas e videoastas 
esidentes em Imperatriz há 
nais de dois anos, com até 
;inco trabalhos por categoria. 
Ds vídeos deverão estar em 
)erfeito estado de 
conservação. 

Os trabalhos inscritos 

de fotos, "releases"e outros 
dados importantes para 
divulgação do mesmo na 
imprensa local. cada 
concorrente deverá 
preencher ficha específica, 
retirada na sede da Fuldação 
Cultural de Imperatriz, assim 
como os vídeos (VMS), fitas 
até o dia 30 de setembro. 

O I Festival de Vídeo de 
Imperatriz será disputado nas 

Carlos Amorim Secretário de Saúde do Município 
Federal, e que prefeito Oldon Marques, principais aliados nessa luta do Governo 

funciona em parceria com 
estados e municípios. A 
necessidade de ampliação do 
número de Agentes é uma 
realidade em Imperatriz, pois o 

pretende inlensifecar as ações 
de màdicina preventiva, para 
reduzir o índice de1 internações 
nos hospitais. E os Agentes 
Comunitários de Saúde são os 

porque reconhecem 
profundamente dos problemas 
da área de saúde, 
principalmente dos seus 
setores de origem. 

Lilica Riplica cria moda 

para meninas de 2 a 12 anos 

Os modelos, cores e a versatilidade, vão fazer a 

cabeça da meninada u 

Beleza e alegria 
influenciam a Cole'çào 
primavera- Verão 97/98 
Lilica Riplica. 

O loc desta coleção está 
moderno, confortável e 
muito colorido, respeitando o 
estilo das meninas. 

Conjuntas de mini-saias, 
shorts, camisetas, vestidos e 
visual fashion para calças e 
com boca larga, bermudas 
com cintura baixa e blusinhas 
com transitasse. Esses são 
os modelos que foram a 
coleção Primavera-verào 97/ 
98 Lilica Riplica vive 
situações bem parecidas 
com a das meninas e. e tao 
vaidosa, quanto o seu público. 

O Objetivo dessa coleção 
é vestir e não uniformizar, por 
isso, a coordenação de peças 
facilita a criação de visuais 
diferentes para cada ocasião. 
As cores fortes, permite o 
tom ou contraste, ficando por 
conta da imaginação das 
pequenas. 

As estampas exploram a 
presença da personagem 
Lilica Riplica e da sua família. 
Enquanto que os detalhes 
estão nosbordados, bolsos, 
botões, zíperes, do xadrez e 
do cetim. 

As grandes novidades em 
acessórios estão por conta 
dos 3 modelos de tênis 
(cross training, skate, keds), 
encontrado em várias cores 
e na numeração de 23 a 33 e 

# 
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Lilica, coloca meninas 

de 1 modelo de sandália 
(papete), nas cores rosa e 
preta, na numeração de 25 a 
32. 

Além do tênis, 2 modelos 
de óculos de sol estão sendo 
lançados nas cores azul, rosa, 
verde, lilás e vermelho, que 
protege a criança dosraios 

em dias com a moda 

UVA e UVB. O visual se 
completa com os 
acessóriospersonalizados, 
que são: chapéus 
australianos, arcos e 
prendedores de cabelo, 
meias calça e espporlivas, 
carteiras, bolsas em nylon, 
bolsa em verniz e cintos. 

s de segunda a sexta-feira das IThOO às 

19hQ0 na Rádio Capital AM, 

Programa Brasil Sertanejo. 

Apresentação: Compadre Chico Velho 

mtm ov muMÀii 
uwíí & mm 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

A#* Central de Atendimento 

ao Cliente 

Expresso, Açailândia, alem de transportar passageiros, 
também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão, 
Estados do País. 

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

olerece 
• outros 

: 

Ôes: (098) 723 - 28 
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Gef apresenta programas à Amsul 

Apresentação se deu durante reunião de trabalho, sexta-feira, no auditório da Associação Comercial e Industrial de 

Imperatriz 

•d; 

? •i-Níi 

Siipfrinti-mh 
I'cl«) menos doze. do lota! 

de prefeitos aliliados a 
Amsul (Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão), participaram, 
sexta-feira, 12. no auditório da 
AOII (Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz), de 
um encontro com a 
superintendência do Kscritório 
de Negócios da Caixa 
Hconômica Federal (Cef). 

"eunião de trabalho 
ser >» Cara o superintendente 
Maurício Antonio ()uarezemin 
informar a existência de linhas 
de créditos, destinadas as 

■/j/e (Li C BF (liimiirc- rcunino c 
prefeituras, para exet uçao dos 
programas "l'ro-Saneamento 
e Tro-Moradia1 )o encontro 
também participaram o 
gerente de mercados. José 
C arlos, que está mais ligado ao 
setor público, e técnicos e 
assessores de praticamente 
todas as prefeituras da região. 

O encontro foi aberto pelo 
prefeito de Imperatriz, lldon 
Marques, e dirigido pelo 
prefeito de João l.isboa e 
presidente da Amsul. Salvio 
l)ino. "A Amsul sente-se 
honrada em participar deste 
evento", disse, considerando o 

o/jj /m h iíns 
falo de a Caixa lê-los 
procurado para oferecer 
vantagens, com abertura de 
financiamentos que visam 
beneficiar o bem servir. Para 
Sálvio Dino, nas condições em 
que são oferecidos os 
financiamentos, só duas 
prefeituras na região podem 
contratá-los: Imperatriz e 
Açailãndia. Ao deputado 
Sebastião Madeira (PSDH- 
MA). também presente, 
solicitou que se pronuncie na 
Câmara Federal a respeito de 
um dispositivo da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias que 

os impossibilita de contratar 
tais empréstimos. Tanto para 
o "Fró-Saneamento" quanto 
para o uPró-Moradia, Maurício 
Quarezemin informou que as 
condições exigidas para se 
obter os empréstimos são: a 
prefeitura deve. primeiro, 
apresentar ã Cef a 
documentação necessária para 
análise da capacidade de 
pagamento; em seguida, se o 
resultado é positivo, o 
proponente preenche carta- 
consulta e envia a Instância 
Colegiada. para 
enquadramento; o terceiro 
passo e. na data estabelecida, 
a Instância Colegiada 
hierarquiza e seleciona as 
propostas; após a seleção, o 
proponente apresenta a Cef os 
projetos executivos; em 
seguida, a Cef analisa a 
proposta, e havendo 
capacidade de endividamento 
atestada pelo Banco Central, 
aprova e efetua a contratação. 

No caso do "Fro-Moradia", 
as modalidades a que se 
destinam são: urbanização de 
áreas; aquisição e produção de 
lotes urbanizados; cesta de 
materiais de construção: 
infraestrulura em conjuntos 

habitacionais (financiados pela 
Cef, como um dos que serão 
executados em Imperatriz); e 
produção de conjuntos 
habitacionais. Já o "Pró- 
Saneamento", que tem por 
objetivos principais a 
promoção e a melhoria da 
qualidade de vida da população 
por meio de ações de 

saneamento, pode ser aplicado 
nas seguintes modalidades: 
Prósanear: abastecimento de 
água; esgotamento sanitário; 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Institucional; drenagem 
urbana: resíduos sólidos 
(tratamento e disposição); e 
elaboração de estudos e 
projetos. 

Condições básicas do emprétimo 

1- PRÓ-MORADIA 
CARÊNCIA: prazo 

previsto para execução das 
obras, acrescido dé até 2 
meses, limitado a 18 meses. 

CONTRAPARTIDA 
MÍNIMA: 10% do valor 
sobre o valor do 
investimento (pode ser em 
dinheiro ou em obra, ao 
longo da obra). 

PRAZO MÍNIMO DE 
AMORTIZAÇÃO: até 180 
meses. 

TAXA DE JUROS: r.% ao 
ano. 

TOMADOR DO 
EMPRÉSTIMO: estados, 
municípios e órgãos da 
administração direta e 
indireta. 

2- PRO- 
SANEAMENTQ 

CARÊNCIA: prazo 
previsto para execução das 
obras, acrescido de ate 2 
meses, limitado a 18 meses. 

CONTRAPARTI D A 
MÍNIMA: variável, entre 
10% e 20%. conforme a 
modalidade. 

PRAZO MÍNIMO DE 
AMORTIZAÇÃO: variável, 
de 60 a 180 meses, de 
acordo com a modalidade. 

TAXA DE JUROS: de 
r>% a 8%. 

TOMADOR DO 
EMPRÉSTIMO: estados, 
municípios e órgãos da 
administração direta e 
indireta. 

Caixa e Associação promovem reunião com prefeitos 

"Essa maneira nova de se 
administrar, adotada pela 
Caixa, já está sendo 
'experimentada na atividade 
empresarial. F. o que nós 
chamamos de 'achalamento'. 
ou seja, a diminuição da 
distância entre quem decide e 
quem precisa". 

As palavras foram ditas, 
sex^/eira. 12. pelo prefeito 
Ildi ^ -darques. por ocasiao da 
abertm a do tmu ■ min> < nir<• a 
Cef e demais prep iluras 
afiliadas a Amsul. 

Para o prefeito de 
Imperatriz, tanto o 
superintendente Maurício 
Antonio Quarezemin quanto 
seus auxiliares compreendem 

muito bem a maneira nova de 
administrar. 

"Fies mostram isso. quando 
vêm a nossa região. Buscam os 
mumcipes, os prelcilos, indo 
ale os recantos mais 
longínquos do listado, indo ao 
encontro dos problemas, para 
saber onde priorizar os 
financiamentos", prosseguiu. 

Anfitrião do encontro, 
realizado no auditório da V II. 
o pi i■ p i111 1 Idun Mai pie^ 
respaldou os demais chefes de 
executivos a parlieiparein da 
reunião, depois de manter 
diversas audiências com o 
superintendente Mau rício 
Quarezemin, em São Luís. 

Depois de encerrado, o 

superintendente fez avaliação 
positiva do encontro c 
agradeceu a participação de 
todos os prefeitos. "O maior 
objetivo da reunião foi 
esclarecer os senhores 
prefeitos", justificou. 

Para Quarezemin. mesmo 
aqueles que ainda não têm 
condições de contrair 
empréstimos saíram com Iodas 
.(> oricnlacêx•>. net essãrias para 
que, não sendo po^MVel 
eunlrata-los este ano, inicjein 
preparação para realizá-lo no 
ano que vem ou no seguinte. 

A respeito das declarações 
do presidente da Amsul. de que 
só duas prefeituras da região 
podem postular os 

empréstimos. Quarezemin as 
qualificou dc "boas e 
interessantes", por considerar 
que elas permitiram esclarecer 
"de que forma é" e "como 
funciona o produto", além da 
transparência que a Cef 
pretende trabalhar com esses 
recursos. 

O superintendente lembrou 
que, quanto aos novos 
municípios, acaba de tomar 
eonhecimento do envio de um 
abaixo-assinado a Assembléia 
Legislativa maranhense e ao 
presidente da Republica, 
Fernando Henrique Cardoso. 

"K um pedido feito por 
oitenta prefeitos, no sentido de 
que as novas unidades não 

sejam obrigadas a apresentar 
os quatro últimos balanços, 
mesmo porque eles não os 
possuem, na contrafação dos 
empréstimos", afirmou. 

O superintendente espera 
que os prefeitos tenham o 
sucesso esperado para que, 
ainda este ano ou no ano que 
vem, com base na receita 
futura, possamos emprestar os 
recursos para o "Pró-Moradia" 
e para o "Pro-Saneamento", 

De qualquer forma, 
independentemente de ter ou 
não os quatro balanços da 
análise financeira, existem 
também os recursos do 
Orçamento Geral da União, a 
fundo perdido, que os novos 

municípios receberão ainda 
este ano. 

No geral, Quarezemin fez 
uma avaliação extremamente 
positiva da permanência da 
superintendência em 
Imperatriz. Ele afirma que a 
intenção da Cef, que era se 
aproximar da comunidade na 
busca de soluções conjuntas, foi 
plenamente atingida. 

"Nossa estada aqui foi 
extremamente proveitosa e 
positiva, porque nesses dias 
Iodos reunimo-nos c om todos 
os segmentos da sociedade, 
principalmente do Poder 
Publico, Judiciário, Policia 
Militar, e setores ligados ã área 
comercial", concluiu. 

Assistência Social 

Conselho de realiza fórum de debates 

O Conscllio Municipal 
de Assistência Social 
realizou, ontem (Ia), na 
sede da Assai, um Fórum de 
Debates para uma 
discussão preliminar sobre 
os lemas (pie serão levadas 
à 1 Conferência Municipal 
de Assistência Social, que 
deverá acontecer em 
Imperatriz em 29 e MO de 
setembro. 

A abertura aconteceu às 
8h:>0. com a palavra do 
presidente dó Conselho, 
Raimundo Polegada. Km 
seguida foi feita a divisão de 
grupos de trabalho formados 
pelos participantes. 

lambem fez parle da 
pauta em discussão durante o 
Fórum: a nova concepção de >• 
assistência social. 

Os participantes 

procuraram identificar e 
debater os principais 
problemas da assistência 
social no município, numa 
tentativa de estimular a 
organização da Sociedade 
Civil. O Conselho quer que a 
sociedade tenha uma 
participação eletiva na 
solução dos problemas no 
âmbito da assistêneia social e 
que traga para debate formas 

de intervenção, bem como. a 
articulação dos três níveis de 
governo na implementação 
das políticas na área da 
assistência social. 

Participaram do evento 
todos os membros do 
Conselho, o presidente 
Raimundo Polegada, os 
secretários Sérgio Macedo 
(Governo), Fdson Lima 
(Fazenda). José Moura 

(Administração). Todos eles 
representantes do Conselho. 
Também esteve presente na 
abertura do Fórum, a 
secretária do 
D e s e n v o 1 v i m e n t o 
Comunitário e do Trabalho, 
Sofia Oliveira; dezenas de 
representantes de 
associações de bairros e 
outras entidades 
assisteneiais. 

Cadastramento 
O Conselho Municipal de 

Assistência Social está 
convidando todas as 
entidades assisteneiais 
públicas c privadas do 
município, para sc 
cadastrarem no Órgão. Os 
interessados devem se 
dirigir á sede do Conselho, 
à Riiá São Domingos, nu 274 
- Centro. 

SNCÜjTrriA @ MSLJ-l üR, 
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Gonor Farias deixa a presidência do Cavalo de Aço 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João 
Lisboa 

A Seleção de João Lisboa 
. começa nesta terça feira 
,os treinos para enfrentar 
no próximo domingo, o 
lime do Galletti em jogo 
válido pelo Copào 
Maranhão do Sul. A Seleção 
da Cameleira precisa 
vencer para garantir de vez 
a sua vaga. O Treinador 
Pelé disse que está bastante 
confiante em uma boa 
apresentação .conseguindo 
uma vitória, 

A Sedei de João Lisboa 
está querendo a 
antecipação do jogo para 
sábado, as 16 horas no 
Estádio Cafeteirão. 

Galletti 
O Time que representa 

Açailândia , venceu mais 
um jogo pelo Copào 
Maranhão do Sul. 

A vitima do Gallo , foi o 
time do Comercial de Dom 
Elizeu, que perdeu pelo 
placar de 4 x 2. Com a 
vitória o time passa a somar 
7 pontos , em três jogos 
com duas vitórias e um 
empate. O Galletti é o 
primeiro time a se 
classificar para a próxima 
fase do Copào. O Técnico 
Paulo César afirmou que vai 
para João Lisboa buscar 3 
pontos e fechar a sua 
participação na primeira 
fase com chave de ouro. 

Amador 
O Campeonato de 

Imperatriz leve uma rodada 
movimentada no final de 
semana , com muitos gols. 
O Americano após a derrota 
de 8x2 para o time do 
Marília na nona rodada , 
deu a volta por cima e 
goleou o Plaza. O 
Americano bateu o record e 
fez 10 gols em um só jogo. 

Apesar da vitória , o 
time continua nas últimas 
colocações e com remotas 
chances de classificação 
para o quadrangular final. 

Brasileirào 
IfC rodada da Ia fase 

.leve seqüência com os 
seguintes resultados 

São Paulo 2x2 Botafogo 
Bragantino 2 x 1 

Palmeiras 
Portuguesa 2 x 1 

Corinthians 
Santos 2 x 1 Coritiba 
Guarani 1 x 3 Atlético 

MG 
Flamengo 4x2 América 

RN 
Vitória 4x2 Vasco da 

Gama 

Cruzeiro 4x0 Paraná 
Clube 

Grêmio 2x2 Bahia 
Sport 2x0 Inter 
Atlético PR 3 x 1 

Juventude 
Goiás 3x2 Criciúma 

Moto 
Clube 

O único representante 
no Campeonato Brasileiro 
da segunda divisão 
empatou no domingo 
próximo passado em 0 x 0 
com a Tuna Luso de Belém 
do Pará em jogo realizado 
no Estádio Castelão em São 
Luis. 

Com o péssimo 
resultado obtido dentro de 
seus domínios , o Papão do 
Norte, precisa pelo menos 
de um empate para 
continuar na segunda 
divisão , outro resultado no 
jogo de domingo com o 
Remo deixa o time 
Maranhense na terceira 
divisão em 98. 

Classificação 
No grupo do Moto Clube 

a classificação é a seguinte 

Tuna - 15 pontos 
Gama - 14 pontos 
Atlético - 8 pontos 
Moto - 6 pontos 
Remo - 5 pontos 
Próximos jogos: 
Remo x Moto - Belém 
Atlético x Gama - 

Goiania 

Sampaio 
A Bolívia Querida 

conseguiu um bom 
resultado no jogo de 
domingo próximo passado 
diante do 4 de Julho , pelo 
placar 4 x 2 . Ao contrário 
do Moto , o Sampaio está 
realizando uma boa 
campanha e com grandes 
possibilidades de 
classificação para a 
próxima fase. 

O Técnico Pinho , após 
o jogo em entrevista disse 
que com o elenco que tem , 
o time pode conseguir 
passar para a segunda 
divisão. 

Jucelino 
Miranda 

O árbitro Imperatrizense 
esteve mais uma vez 
trabalhando na segunda 
divisão. Jucelino foi 
assistente do árbitro Marco 
Antonio da Silva Sampaio 
do Ceará. Miranda já 
participou de outros jogos 
este ano na segunda 
divisão. 

O Presidente do Cavalo dc 
Aço empresário Conor Farias, 
entregou o time para Damião 
Benício dos Santos ontem a 
tarde. 

O Motivo segundo Conor, é 
porque o time foi camiwão do 
primeiro turno do campeonato 
Estadual e de lá até agora, não 
recebeu nenhum comunicado 
oficial da Federação 
Maranhense de Futebol, na 
pessoa do seu Presidente 
Alberto Ferreira, como irá ficar 
a campeonato deste ano, se 
realmente o Imperatriz é o 
campeão do Estado e irá 
disputar a Copa do Brasil. 
Conor Farias .disse a 
reportagem que leve uma boa 
experiência na frente do time, 
mas com a péssima 
administração que tem hoje o 
nosso futebol, resolveu deixar 
o comando do lime. Ele disse 
ainda que recebeu o lime das 
mãos de Damião e por este 

O Time conseguiu o título do primeiro turno 

1 
ííx> 

Presidente Conor Farias, 
motivo resolveu entrega-lo a 
Benicio. 

Na administração de Conor 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz .conseguiu bons 
resultados em jogos amistosos 
e oficiais. Na Copa Norte . o 
time ficou em segundo lugar na 

entrega time para Damião 
chave que contou com a 
participação do próprio time do 
imperatriz, Remo, 4 de Julho e 
Ipiranga do Amapá. 

No Campeonato Estadual , 
diga se de passagem ,muito 
bagunçado, o time ficou com o 
título do primeiro turno, numa 

chave comi tosta por Imperatriz 
, Tocantins , Bacabal e 
Caxiense. 

O Time de maior torcida na 
Cidade , volta as mãos de 
Damião que deverá reunir os 
diretores e promover eleições 
para a escolha do novo 
Presidente. 

Jogadores e torcedores 
além de todo a diretoria do Alvi- 
Rubro , foram prejudicados 
com um calendário cheio de 
falhas da Federação 
Maranhense de Futebol , que 
beneficia principalmente os 
times da Capital do Estado. O 
Campeonato Maranhense 
deste ano , teve apenas um 
turno realizado o qual o lime do 
Imperatriz foi campeão. Como 
frisou Conor', após o término 
do primeiro turno. a Federação 
não se pronunciou sobre o 
futuro do campeonato . que até 
então tem o nosso 
representante como campeão. 

Edson Lobão perde no Municipal 

Seleção de Porto Franco conseguiu um bom resultado fora de casa 

A Seleção de Porto Franco 
venceu Edson Lobão em jogo 
realizado no sábado á noite no 
Estádio Municipal pelo placar 
de 2x0.0 Time de Edison 
Lobão apresentou dentro das 
quatro linhas , uma péssima 
exibição e não conseguiu evitar 
a vitória do time adversário. 

O Técnico Nonato Calção 
promoveu várias estréias, 
lamartine , Acrísio entraram 
para dar um novo padrão de 
jogo ao time , mas a noite foi de 
Porto Franco que reforçado 

mostrou um bom futebol e 
conseguiu vencer pelo placar 
de 2x0. Jailson , capitão do 
time de Porto Franco, após o 
jogo afirmou que o seu time irá 
lutar por uma vaga para a 
próxima fase da competiçãô. 

O Veterano Bil .apesar da 
idade (48) apresentou garra e 
determinação e com sua 
experiência conseguiu levar o 
time a uma importante vitória. 
Bil e Jailson , foram 
substituídos pelo técnico 
D5mas Chaves no final do 

segundo temix).Sobre o time de 
Edson Lobão, deixou a desejar 
e passa a ficar numa fase de 
risco com relação a 
classificação para a próxima 
fase. O Time realizou 4 jogos . 
Empatou com Porto Franco 2 
x 2 , Juventus de Montes Altos 
2 x 2 e Tocantinópolis 1 x 1 . A 
Derrota de 2 x 0 no último 
sábado 13, deixa o time com 3 
pontos e ameaçado de não se 
classificar.O Prefeito Ney 
Bandeira patrono do time ,nào 
gostou da atuação .revelando 

que o seu time tem bons 
jogadores e é superior a Porto 
Franco , mas dentro de campo 
foi inferior e não apres< | [ o. 
seu futebol.Edison "-oão 
jogará domingo em Montes 
Altos com o Juventus, onde 
tentará a todo custo uma vitória 
para continuar sonhando com 
a classificação. outro resultado 
deixa o time fora da próxima 
fase. A Seleção de Porto Franco 
joga no Estádio Manoel 
Panelada , com o time de 
Tocantinópolis. 

Sampaio Correia vence 4 de Julho 

O Sampaio Correia tem um 
ótimo* aproveitamento no 
Campeonato Brasileiro da 
terceira divisão. A Bolívia 
realizou até o momento três 
jogos com duas vitórias e um 
empate. () Sampaio estreiou em 
Belém com o time do Santa 
Rosa e conseguiu um empate 

importante . Em São Luis o 
time venceu o River do Piauí 
por 1 x 0 e derrotou no último 
domingo o 4 de Julho pelo 
I )lacar 4 x 2.Com a vitória o time 
passa a somar ti pontos, e 
caminha firme para a 
classificação ã próxima fase. 

O Técnico Pinho . vem 

realizando um bom trabalho e 
é inclusive elogiado pelos 
torcedores do time . que 
acreditam na classificação para 
a segunda divisão no ano de 98. 

O Time que venceu o 4 de 
Julho no Estádio Castelão foi o 
seguinte: 

(leraldo . Frli. («elásio. Nev 

e Edizinho ( Toninho ) Luis 
Almeida, Fabinho , Adàozinho, 
e Serginho; ( Edmilson) Cal , 
Marquinhos Paraíba ( Ricardo 
). Ao contrário do Moto , ;me 
da Bolívia Querida em 
realizando uma boa cami«mha 
principalmente nos jogos que 
está realizando em seu domínio 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da Sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

Imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.l, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

Local: Estrada de João Lisboa K5 

Residência do sr. Domingos. 

Damião Benício dos Santos 
Presidente da S.A.I. 

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 

©yn ^@©1 

O JMÍLMÜJI 

Venha e comprove! 
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Condicionador de ar 10.000 BTUs 
R$ 685,00ír vista ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

51, 40 

Of7i+4 CHEQUES DE 147,60 

Condicionador de ar 7.500 BTUs 
R$ 485,00<7 K/tar ou 
1+23 Mensais de 

* 220 VoltS 

• 220 Volts 10 PECAS 

36,40 

OU 1+4 CHEQUES DE^^ 104,50 10 PECAS 

▲ 

T 

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 

k ê 

m 27, 90 

10UND 
6)Lr7+3 chequesdeII$ d2,00 sem juros 

Micro computador c/ monitor 15" 
R$ l .980,00^ vista 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 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 

COMPACL 

PRESARIO 

212 00 

ou 1+3 cheques de R$ 495,00 SOM /UtOS 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 

aí/7+4 cheques de 75,20 50 UNO 

Abdominal Ca/o/ 
R$ \mà vista ou 
1+ ^ Mensais de 

1 2,20 

/ \ 

ou 1+3 cheques üíR$ 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 vista ou 
1+11 Mensais de 

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 

50UND 

30, 

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

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

PHILCO 
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FA2 PRAVOCl 

10UND 

00 

OU 1+3 CHEQUES DE R$ 67,00 50*1» jufOS 

Estante de Aço 
R$ 37,00(7 vista ou 
1+11 Mensais de 

' 6 Prateleiras 

4, 10 

aí/7+4 CHEQUES DE RÍ 7,98 

TIPANDIN l-' « MOVEIS CE ACO# 

100 UND 

28,40 

OU 1+4 CHEQUES DE Rí 81,50 

iiiiiii 

10 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

1 Ofertas válidas até 20/09/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as 
^ lojas de Imperatriz, Plano Carnet 12X (1+11) juros de 49%, e 6% a.m. Plano 24X (1 +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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Assaltante foge sem deixar pistas 

Mesmo baleado o assaltante desapareceu do hospital 

Na manhã desta última 
quarta-feira a reportagem 
tomou conhecimento de que o 
elemento de nome não 
identificado, baleado e preso na 
tarde da última sexta-feira pelo 
agente Carlos Sérgio da Polícia 
quando se encontrava dentro de 
um coletivo desapareceu sem 
deixar pistas. 

De acordo com o agente 

Carlos Sérgio os elementos 
vinham agindo a cerca de quatro 
dias em Imperatriz. Oriundos da 
cidade de Marabá os quatro 
elementos vinham batendo 
carteira no interior de dos 
ônibus coletivos. 

Ao tentar abordar um dos 
elementos o agente foi 
reconhecido e ao dar voz de 
prisão os assaltantes reagiram. 

Na troca de tiros um dos 
elementos ficou baleado e 
socorrido pelo próprio policial 
que o levou a uma clínica de 
saúde 

Os quatro elementos de 
acordo com os policiais são do 
vizinho estado do Pará (Marabá) 
e vinham pratricando vários 
assaltos. Conforme às primeiras 
investigações da Polícia a 

quadrilha estava alojada em um 
hotel no setor Rodoviário. 

Fatos como este vem 
ocorrendo com freqüência em 
Imperatriz. De acordo com os 
agentes policiais, assaltantes de 
outras regiões do estado e de 
cidades vizinhas se alojam nos 
hotéis existentes no setor 
Rodoviário para praticar 
assaltos. 

Ameaça de morte 

Jovem sofre tentativa de homicídio 

Vigilantes impedem ação de elemento desconhecido 

Jonas Araújo Silva, paraense, 
casado, 26 anos de idade, 
residente na Godofredo Viana, 
esteve na Delegacia de Polícia 
(Plantão Central) da Delegacia 
de Roubos e Furtos para 
comunicar que um elemento 
desconhecido atentou contra 
sua vida. 

Conforme o registro livrão 
de ocorrências o comunicante 

■ Nacional 

trafegava tranqüilamente com 
sua esposa pela Godofredo 
Viana quando foi surpreendido 
pelo marginal que usando uma 
faca por pouco não lhe atingiu. 

O fato ocorreu por volta das 
19h00 horas do último 
domingo. Ao perceber que o 
elemento estava mal 
intensionado e em visível estado 
de embriaguez alcolica ele 

pediu socorro para os vigilantes 
do quarteirão que evitaram que 
o elemento vinhesse a cometer 
o crime. 

Maria Aparecida Leitão, 
maranhense, solteira, residente 
no bairro Cafeteira também foi 
vítima de agressão e ameaça de 
morte. Segundo a queixosa o 
fato ocorreu quando ela se 
encontrava na companhia de 

várias colegas no interior de um 
bar de nome não lembrado 
naquele bairro. 

A comunicante disse a 
reportagem que um elemento 
conhecido apénas pelo 
prenome de Marcelo. Ela disse 
que a origem da confusão se 
deu pelo fato da queixosa não 
aceitar a sentar na mesa com a 
mesma. 

Traficantes de drogas ganha condicional 

Newton Gama, além de matar PM é acusado de cometer outros crimes 

O juiz José Batista do 
Nascimento concedeu o 
benefício da liberdade 
condicional a Jakson da Silva 
Oliveira. Ele foi condenado à 
pena de três anos de reclusão e 
se encontrava preso desde o dia 
12 de junho de 1995, ao ser 
flagrado com vários quilos de 
maconha. 

Sua prisão ocorreu na rua 
Tamandaré, na Vila Palmeira na 
residência de Adilson da Silva 

Franca, o Careca, que era dono 
de uma boca de fumo e também 
foi preso e também foi preso. O 
produto proibido encontrado 
em seu poder se destinava à 
venda. 

Agora seu processo foi 
revisto pelo Conselho 
Penitenciário e pelo fato dele 
ser primário, foi requerida sua 
liberdade condicional. Para 
permanecer em liberdade, 
Jakson terá que obedecer uma 

cláusula, que consiste em não 
cometer nenhum deslize fora 
da lei, pois a não observância 
deste dispositivo implicará na 
sua prisão e retorno a 
Pedrinhas, para cumprimento 
do restante da pena. 

O advogado João 
Damasceno, insatisfeito com a 
sentença que condenou a 25 
anos de reclusão o ex-soldado 
da Polícia Militar, Newton Gama 
Filho, encaminhou ao Tribunal 

de Justiça em documento em 
que pleiteia a anulação da 
sentença de autoria do juiz 
Benedito Belo, da 5a Vara 
Criminal. 

Newton Gama, que matou o 
soldado Antonio Jorge Abreu 
para roubar seus pertences, já 
é reincidente em outros crimes, 
v inclusive foi expulso da Policia 
Militar i)or comportamento não 
condizente à filosofia da 
corporação. 

Estudante é ameaça 

no Parque Senharol 

Quadrilha de "Candirú" continua 

agindo no Parque São José 

Claudilene Souza Silva, 
solteira, 18 anos de idade, do 
lar, residente no Parque 
Senharol esteve na Delegacia 
de Polícia para comunicar que 
vem sendo sofrendo ameaças 
de morte por parte do 
elemento Eurico Lago da Silva. 

A ocorrência foi registrada 
no Plantão Central da 
Delegacia de Polícia no último 
domingo pelo escrivão 
Francisco Barbosa. Os motivos 
das constantes ameaças de 
morte por parte do acusado 
não foram revelados pela 
vítima. 

O acusado até o fechamento 
desta edição tinha sido 
encontrado pelos agentes da 

Polícia Civil. O Parque 
Senharol não tem policiamento 
ostensivo o que faz com que os 
elementos de alta 
periculosidade possam agir 
com freqüência e libertade. 

Outro bairro que continua 
totalmente abandonado é o 
Parque São José, onde a 
quadrilha do elemento 
"Candirú" com 
aproximadamente 15 
integrantes vem agindo com 
freqüência. Candirú é 
considerado um dos elementos 
mais jjerigosos da atualidade. 
Entre os integrantes da 
quadrilha de Candirú, de 
acordo com a Polícia estão 
vários menores. 

CARTQRIO DA Ia VARA DA FAMÍLIA 
Viana das Graças Souza Veloso 

Escrivà e Tabeliã 
José Rjcardu Souza Veloso 

Tserevente Substituto 

ESTADO DO - 0 MARANHÃO 
P CARTÓRIO DA FAMÍI.IA 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

0 Doutor JOSÉ WILSON DF ARAÚJO E SILVA - Juiz de Direito da Ia 

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 
Açáo de DIVÓRCIO DIRFTO L1T1G10SO, processo n0 060/97 proposta por 
SANDRA REGINA MENDES DO NASCIMENTO contra CARLOS AUGUSTO 
DUARTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado cm lugar incerto c não sabido, É o 
presente EDITAL DE CITAÇÃO, para citar o requerido, para. querendo contestar a ação 
supra citada sob pena de revelia, advertindo que não sendo contestada no prazo de 15 
dias. a contai da data da audiência, repular-sc-ào como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor, de acordo com art 285 do Código de Processo Civil; Citando-o também paia 
comparecer audiência de tentativa de conciliação Designada para o dia 06-1 1-97. ás 09 00 
hs, no Fórum de Imperatriz-MA. à rua Rui Barbosa s/n" 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 

_Fscrcventc Substituto digitei e subscrevi. 

JOSÉ WIL§üN DB^ÃRAUJO E SILVA 
= JLIZ DE DIREITO - 

de segunda a sexta®^™ das IShOO às HOO na sua Rádio 

Capital RIR 

Comunicação tlálter Silva com Rs melhores do limado 

PHOTO PINH€lftO 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de 
documentos 

Erancisco Araújo 
Dias,maranhense, 34 anos de 
idade, residente no bairro 
Nova Imperatriz, esteve na 
Delegacia de Polícia 
comunicando que perdeu sua 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e outros. 
Fato ocorrido na tarde da 
última sexta-feira quando o 
queixoso trafegava pela 
Avenida Dorgival Pinheiro de 
Souza. 

Perda de 
documentos 

Francisco Ilelder 
Meireles de Freitas, 
cearense, casado, 49 anos de 
idade, residente na Rua João 
Lisboa, 1553, Entrocamento, 
comunicou na Depol que 
desapareceram todos seus 
documentos pessoais, com 
exerção do Recibo de 
Transferência, do Caminhão 
Fiat 130 SL, ano 78, placas 
DA 1368- Rio Grande Norte, 
ainda em nome de Marcelo E 
A. de Mendonça. 

Perda de 
documentos 

Juciê Rodrigues Pereira, 
piauiense, casado, 34 anos de 
idade, pedreiro, filho de; 
Expedito Dias Pereira e 
Maria Rodrigues Pereira, 
residente na Rua P, 735 - Vila 
Nova, esteve na Delegacia de 
Polícia comunicando que 
foram perdidos todos seus 
documentos pessoais, sendo; 
Carteira de Identidade Civil- 
SSP-P1, Carteira Nacional de 
Habilitação -A /C-Detran -PI, 
além de todos os 
documentos da moto 
VAMIIA, ano 80, placa não 
lembrada, ainda en nome do 
proprietário nalerior, cor 
marrou. De acordo com o 
queixoso o fato sc deu cm via 
pública. 

Perda de 

documentos 

José de Oliveira Neves, 
maranhense, solteiro, 
motorista, residente na Rua 
Alvorada- bairro da Caema 
comunicou a perda de sua 
carteira porta cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como Carteira Nacional dc 
Habilitação, Titulo Eleitoral 
e outros 

Perda de 
documentos 

José Dirceu dc Jesus 
Lima, maranhense, casado, 
residente no bairro Boca da 
Mata esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira dc Identidade Civil. 
Fato este ocorrido na tarde 
desta última quinta-feira 
quando trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz 

Furto de 
bicicleta ... 

gos 
Joaquim TavaréúJe |e 

Souza, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Pedro Maranhão, 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua Moutain Bickm cor 
cinza, que eslava 
estacionada em frente sua 
residência. Fato ocorrido na 
tarde do último sábado. 

Arrombamento 

Aparecido Tavares de 
Souza, maranhense, casado, 
residente na Rua Bom 
Jardim- Bacuri comunicou 
que sua casa foi arrombada 
por 
dcsconh 
com o q 
elementos arrombaram a 
poria dos fundos com uma 
barra dc ferro c do interior 
da casa levaram várias peças 
dc roupas, uma Tv açores c 
vários objetos dc pequenos 
valores. 

t dl 1 tMIl IJdlid 
elemçj os 

hccidos. De a 1 Jo 
o queixoso-! os 

J 
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Agentes 

Simião, Murilo 

e Carlos Sérgio 

2° Distrito 

Delegado 

Vânia 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moraes 

Perito 

Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

722-1502 

Fotografamos aniversário, casamantcs, batizados e eventos an geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


