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Verão aumenta risco de lesão na pele 

Com o início do Verão, o 
inil KTatrizense vai às) iraias | )ara 
buscar o bronzeado no corpo. 

As praias do Cacau. Imbiral 
e do Meio devem receber uma 
multidão de banhista. 

Com o sol forte, um novo 
inimigo da pele aparece. Trata- 
se das manchas claras e escuras. 

No tratamento das manchas 
da pele, é comum o uso de 
ácidos, que podem clarear ou 
escurecer apele. 

O ácido fítico, derivado da 
lll ina. e < • vilã» • < Ia m issa \ k-le. Idt• 
e encontrado em sementes de 
algumas nlantas r cereais 
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Barata ataca 
O elemento hrank Barata 

com várias passagens pelas 
Delegacias de Polícia de 
' )era(riz v acusado de 

ticar assalto na Avenida 
b-r\. Dois jovens estiveram 
na Delegacia de Policia do 
Pricmi: o Distrito (Plantão 
Central) para reclamar que 
foram vítimas de assalto 
praticado por Frank Barata. 
Até o fechamento desta 
edição a Policia não 
localizado o acusado. 
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Prefeito lidou Marques (acima e a esq.) e o deputado Francisco Coelho (acima e a d ir.) foram 

s,tudados petos populares do Bairro da Lagoa Verde. Fáginn 1-3. 

■ Açaiiándia 

Renovação 

da diretoria 

da ASPA 

Acontece hoje a Eleição 
para a renovação da 
diretoria da Associação dos 
Servidores Públicos de 
Açailândiã Confira na 
coluna Sociedade em 
Expressão. Página 1-6 

Corta Pescoço 

continua 

foragido 
O caso do eomereiante José 

Reis l>eal de Souza continua 
sendo minunciosamente 
investigado pela Polícia Civil de 
Imperatriz. Zé Reis era acusado 
de ter surpreendido um 
soldado e um cabo da Polícia 
Militar a cerca de um mês meio 
na barreira da PM em João 
Lisboa. Os policiais tentaram 
fazer uma abordagem em Zé 
Reis que eslava acompanhado 
de outro comparssa quando 
foram surpreendidos. Bem 
armado Zé Reis e o outro 
elemento não identificado 
tomaram às armas dos ixdiciais 
e evadiram do local após 
humilhar os PMs. 
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Coiião Maranhão do Sul 

Sena é favorito hoje a tarde 
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Começa hoje o Copão 
Maranlião do Sul coniiíetição que 
reúne equipes das princiiiais 
ii(latlestIarcgiãi> !<Jcantinaescnlãí> 
do Estado. Senae SeH-ão de João 
I isboa fazem a abertuiado l< irneú > 
às IfrdO hs no Estádio Cafeteirão. 

O técnico do Sena, Geraldo 
D)] c< Mifirma qiu1 sua equi] x- vai 
buscar os três jxmtos positivos. 

O orçamento do Sena deve 
atingira casados 1-$ 18 mfl i laraíssa 

comi xlição, afuniam os dirigentes 
da agremiação. 

A seleção de João Lisboa 
decí^pcionou no último domingo 
quando aix-nas empatou em 2x2 
com o Inieo e cansado Guarani, de 
ImixTatriz (o Guarani jogou (xJa 
manhã e venexn o Tiradenles). 

Os dois Uxnieos escondem até 
minutos antes da partida, a 
eseaLação das equiix?s. 
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INDICADOR 

CAPITAL 

Tempo - Temperatura ■ 

1  IM-UÍO CIotÇ v&Ü&bOuvaw: cimo! «hreUwi í ! i jn FfKa ■ ' — |  tiuMc : 

O céu 

do Brasil 

A TERRA 

iMlir 

Imperatriz Claro : ! 23 34 

Sao Luis Chuva í 21 32 

1 eresina ; 
i te Chuva 25 35 

Belém Nublado • 20 29 

Palmas Chuva \ • •• m;;»». Fraca | 23 32 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda   

R$ 1.0010 

.RS 1.0350 

RS 11.95 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
Ufir 
Valot   R$ 0,9108 
Salário Minimo 
Çgostc   

Salário Família 
Valor 

RS 120.00 

RS 7.66 

Machistas, e o medo das 

mulheres de personalidade 

O Brasil é um país os homens machistas sentem 
machista, o resultado é medo de mulheres de 
mostrados em pesquisas personalidades mais 
recentes. Segundo os dados, agressiva. 

■ Pènis muito sensível 

"Quando tenho relação sexual ou, 

ocasionalmente, me masturbo, 

meu pênis dói. fic a avermelhado 

na glande e com prurido nesta 

região. O que vocês aconselham?" 

Página 2-3 

A modelo Marina Dias. 
comenta o assunto e fala 
sobre o tipo de homem que 
lhe agrada. 

O novo Programa Cidade Alerta 

com João Leite Neto e equipe 

     Página 2-4 

lHomenaqem 

Parabéns Papai! 

I'or Neneca Mola Melo, àqueles que dão a vida, o 
o grande Poema, Por lalar trabalho o suor e o sangue 
(,|1I Pai... para vê felizes os seus 

A nossas homenagens melhores amigos....os filhos! 
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Hnformaçáo 

Tirando 

suas 

dúvidas 

m mtâ ■ 
999 

No assunto da semana 
destaques para os temas 
como; Desvio do pênis; 
Sexo no casamento; 
Condiloma; Eficácia da 
camisinha; Pênis muito 
sensível e os Riscos do 
sexo oral. 

Você também pode 
questionar os nossos 
especialistas escrevendo 
para nos. 

Página 2-3 
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Banhistas vão invadir 

praias da região 

Nesse domingo a 

aumente 

• Praia do Cacau, Imbiral, Praia 
do Meio e outras praias da 
região, serão invadidas nesse 
domingo por milhares de 
pessoas em busca de água, sol e 
aventura. 

A cada fim de semana, o 
número de pessoas nas praias 
tem sido maior, e essa procura 
pelas áreas de lazer. Ivaram as 
asdministrações municipais a 
investirem na infra-estrutura dos 
locais, de forma a proporcionar 
mais segurança e lazer aos 
banhistas, 

Na praia de Itaguatins por 
exemplo, a prefeitura está 
fazendo um grande 
investimento, o local vai receber 
energia elétrica, quiosques e o 
mais importante, uma avenida 
com amido calçadão. A prefeita 
pretende entregar as obras no 
aniversãrioda cidade 

Km Imperatriz, ja estão 
sendo dados os últimos retoques 
na praia do cacau, o maio ponto 
de lazer da terrã do Frei. 

Por diversas vezes a 
prefeitura já se reuniu com 
barraqueiros, para trapar as 
estratégias de melhor preparar 
o local para os aventureiros que 
em "bando" passam o dia inteiro 
j( )gai ido b( da. nam( iranck >, enfim, 

tedência é de que o número de pessoas 

consideravelmente nas praias 

PA ív:-, 

lii as; 

ÍSS - : ■■■.to ■ 
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Pnijos écrão invndkkis 
eiiriindw, ' ImperiítiiPil' eiã aos banhis!a< 

A mais nova descoberta dns para opcngiidasaguas. segundo 
banhistas de Imperatriz foi a (»c-<)n>o (%5^0inb(ún)S. niuil<>s 
praia do Setor Agrícola, distante casos de ãfogáihenlo acontecem 
poucos quiolétrqs da cidade, a' devido a falta de cuidado das 
praia e ainda isolada, pouca gente pessoas que não respeitam os 
busca o local nos fins de semãnii, sinqis de alerta colocados nos 
por isso tem sido o eiuleregov locais de riscos. 

Por isso. curta o fim de 
semana e as praias, mas lenha 
cuidado, e se levar ciranças, não 
tire os olhos dele! 

certo para quem procura uma 
praia de pouco movimento, 
quase deserta. 

O corpo de bombeiro de 

30 

mm mm 

APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E BÜA VlÀdfiM. 

Mo m;e pm nmvh 

0 QUB PODE mez HOJE 

Ficou toei! dizer: 'enfim sósí: 

Apartainentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

RÍ ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momento' 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 
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Neste domingo, 

a partir das 

13h00 

BIC - Balneário Iate Clube 

(Banfio de piscina 

com cmmc médico 
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Ildon: "tenho os olhos voltados para nossa terra" 

População da Lagoa Verde comparece em massa a mais um Sábado Cidadão 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Sabadão 
cidadão 

Na pisada do porção, 
ontem foi dia de lesta na 
Lagoa Verde. Lnquanto 
alguns vereadores criticam o 
prefeito, "lldào" prefere 
trabalhar. A oposição perdeu 
o discursso. 

Dia dos 
Pais 

! loje e o dia dos pais. Alias, 
lodo dia e dia dos pais. Hoje 
vai o ãbraçódacoluna a Iodos 
os piais, em particular, os de 
Imperatriz. 

Rachid de 
Abdalla 

Rachid de Abdalla parou na 
'-oposição ao governo do 
Listado. Quando será que 
RSB. R I e PCdoB vão falar a 
mesma língua? No andar da 
carruagem, o RSB fecha com 
o Cafifa, o R I segue com 
Jackson Lago e o RCdoB 
conlinua nos braços de 
Roseana Sarney. 

Primeiro 
DP 

O delegado Culrim, 
secia lário da Segurança 
Rüblica, tem uma boa 
oportunidade de crescer seu 
prestígio na região locanlina. 
Basta r( 'construir o primeiro 
Distrito Rolicial. 

Presídio em 
João Lisboa 

Síílvk) Di no qu(' se cnii k •. I ístãí > 
quen -ndoempi irrar um j )rt -sídii > 
ivunjoão Lislx)a- Lisseneg('x.Tode 
construir presídio e danado. 
1 'íin -et • igual a s< igra. T< k k) inumk) 
quer ter uma, mas bem longe. 
Todo prefeito maranhense e 
favorável ã construção de um 
presídio. Desde que Ix-m longe 
d< sua cidade. 

Bic é 
o bicho 

Hoje é mais um dia de 
l lomingueira I fíuiçanteno Bic,o 
Balnt 'íirt \ > lati • Club'. O l)anho(Ie 
I liscina é gral uiU >. AgaroUu la e os 
marmanjos pode si- divertir á 
valer. Agora, e preciso fazer o 
exame mblico antes. Tudo como 
manda o figurino. 

Saída 
do desemprego 

A redução dos encargos 
sociais do trabalhí > fi »i defendida 
1 k 'lo s( maí k )r j úlio Cami x is (I >FI - 
MT) como medida capaz de 
f( irtak x ;< touk tcíh k > ii ife tfk > (• sua 
ca|)acid;ule de gerar empregos. 
Júlio Campos destacou que as 
micro, pequenas e médias 
empresas são os agentes 
econômicos mais dinâmicos na 
geração de empregos e que 
diminui a carga tributária <1 a taxa 
< le juros e abrir linhas de crédito 
atraentes beneficiara todo o 
sistema ect mòmico. 

& 
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COMISSÃO SETORLALDE LICITAÇÃO 
AVISO 

LI (TI AÇÃO N" 089/97 - CONVITE 
OBJETO: Melhoria e ampliação do Sistema de Abastecimento 

d água do município de São Domingos do Azeitão. 
REALIZAÇÃO: 18 de agosto de 1997, ás 09:30 horas. 
LICITAÇÃO N" 081/97 - CONVITE 
OBJETO: Execução das Lnidades de Saneamento na Localidade 

de LAGOA DÓ MEIO/Municípk) fie COLINAS, 
REALIZAÇÃO: 18 de agosto de 1997, ás 10:30 horas. 
LICITAÇÃO N 085/97 - CONVITE 
OBJETO: Melhoria e Ampliação do Sistema de Abastecimento 

d'água do município Benedito Leite. 
REALIZAÇÃO: 19 de agosto de 1997, ás 09;30 horas 
LICITAÇÃO N" 089/97 - CONVITE 
OBJETO: Exe cuçao dos serviços de Elaboração de Projetos 

1 ecnicos de Abastecimento de Água para o município de SANTA 
11ELENA. 

REALIZAÇÃO: 19 de agosto de 1997, as 10:30 
horas. 

Maiores informações poderão ser obtidas 
nesta CAEMA. sito á Rua Silva Jardim, 307 - 

centro, no horário das 08:00 as 12:00 horas, 
São Luís (MA). 08 de agosto de 1997. 

NONATO MARTINS 
Rresidenlé/CSI 

"Tenho os olhos e os braços 
voltados para o futuro da nossa 
terra, presente, hoje, nas 
crianças que aqui estão; a 
educação, o lazer, o carinho e o 
afeto — são o^jue ofereço para 
nossas crianças", disse o prefeito 
Ildon Marques, ontem (í)), ao 
abrir oficialmente a segunda 
etapa do 3o Sábado Cidadão, no 
povoado Ligoa Verde, para onde 
milhares de pessoas da região 
se deslocaram em busca de 
atendimentos. Antes do 
discurso, o prefeito participou 
de caminhada pelas principais 
ruas das localidades de Lagoa 
Verde, Centro Novo e. ainda, da 
vila Chico do Rádio, cuja 
população foi acordada com 
alvorada de fogos nas primeiras 
horas da manhã. D Sábado 
Cidadão beneficia, 'ainda, 
moradores do Açaizal, Km L7b> 
evilas Conceição lu H.dislanles 
poucos quilômetros da Ligoa 
Verde.O vice-prefeito de 
imperatriz, Luiz Carlos Nolelo, 
considerou a data "muito esj «criai 
paraa> comunidades" Segundo 
cic, >ciii tiventii a ou promessa, 
a ad mini slraçát > ptíbl ica ex( 'cut a 
«roíctos < le alca 

Representando a governadora 
Roseana Sarney, o secretário de 
Estadô da Agricultura, Francisco 
Coelho, elogiou a iniciativa da 
Rrefeitura e disse que ela deve 
continuar, destacando a atuação 
dos parceiros. Estavam 
presentes, ainda, secretários 
municipais e vereadores. Rara 
Antonio Silva Rimentel (ITT.), "o 
prefeito instalou, na Lagoa 
Verde, a sede do governo 
municipal". "Fu. que faço parle 
desta comunidade, vivo, hoje, o 
dia mais feliza da minha vida", 
emendou, justificando que esta 
é a primeira vez que se 
desenvolve, no povoado, um 
conjunto de ações em benefício 
do povo que representa. 

O contato do governo com o 
povo prosseguiu portodo o dia 
de ontem, o que. para o prefeito, 
significa mais um momento de 
síilisfaçao. "O geMo que aqui 
trazemos e o Sérvjço que ora 
realizamos so siÇ tornaram 
possíveis em ra/apTó parc<'ria. 
F. como o !i()á«8L.5//igé/;/ diz: 
"imperalri/ Sopios Nos' D 

»* *. *1 V. i preteUu, se sozi.niio, o.eixa uc 
fazer muita coisa Mas.ycom 
ajuda e « olaboracab ,< 

comunidade, o trabalho é 
l)ossível de ser feito. A Rrefeitura 
entra, sim. com algum serviço ou 
obra publica. Mas. para mim, o 
maior serviço não é esse: e. sim. 
esse relacionamento dos clubes 
de serviços, instituições, 
entidades, associações, todos se 
irmanando com o povo e o 
governo. Esse é o trabalho 
maior, porque possibilita a 
transformação". 

O prefeito reafirmou sua 
disposição em continuar confo 
programa Sábado Cidadão, a 
exemplo da operação Cidade 
Limpa, também desenvolvida na 
Lagoa Verde e Centro Novo. 
durante os quatro anos do seu 
governo. "Acredito que, depois 
que o povo tomar gosto com 
esse tipo de coisa e aprender a 
conviver com isso, ninguém mais 
vai deter nem interromper esse 
tipo de trabalho, em busca da 
cidadania", disse. Além do 
aléijdimenlo, que se tornou 
praxe' nas duas edições 
anleriores (10 de maio. no 
Estádio Municipal; c 21 de 
junho, na ( oquclandia), 

Ml 'N-h lio entregou um lote d( mil 
Mv/ir l ciras 

s-.y ola 

Municipal Moreira Neto. "A 
carência ainda é muito grande, 
embora, de janeiro deste ano até 
hoje, já tenhamos entregue 
5.800 carteiras", confessou. 

Por parte da operação 
Cidade Limpa, da Sinfra, a 
Prefeitura entregou reformados 
os prédios das escolas 
municipais, do mercado e posto 
telefônico públicos e, ainda, a 
Casa de Romba, em Centro 
Novo, com sua capacidade 
dobrada de 10 para 20 mil litros 
(Lágua. Também entregou o 
trevo de acesso ã Ligoa Verde, 
construído ás margens da 
rodovia Belém-Brasília. e a 
pavimentação asfáltica da 
avenida Bayma Júnior. O 
prefeito anunciou que as obras 
terão continuidade, sendo 
beneficiada a população do 
Centro Novo. Ali. num trecho de 
mil metros, a Sinfra vai executar 
a terraplenagem na mesma 
avenida. dotando-a de 
irnprimação com cobertura de 
sille arenoso (tratamento anti- 
})o). "Nao e aslallo. porque eu 
nao • i «tballá» v.ottí mentira. m«t> 
vai aliviar a poeira, que tanto 
incomodava nossa gente", disse. 

Sábado Cidadão 

Coelho: "pequenas ações beneficiam comunidade 

"São essas pequenas ações 
que beneficiam a população que, 
às vezes, precisa apenas de um 
simples gesto" - disse o 
deputado federal Francisco 
Coelho, secretário de Estado da 
Agricultura, que representou a 
governadora Roseana Sarney, 
por t )casiá< > (ia segimi Ia < 't aj ia (1( > 
3" Sábado Cidadão, ontem (9), 
no povoado l,agoa Verde. 

O secretário da Agricultura 
chegou de Balsas (iVLV) ainda na 
madrugada de ontem. Ele disse 
que o governo Ildon Marques 
serve de exemplo. "Vemos 
inúmeros prefeitos falando em 
dificuldades e ele, não diferente, 
encontra soluções para atender 
aos anseios do povo" 

Lrancisco Coelho elogiou a 
maneira como a Rrefeitura de 
I mpi Tal riz c<«»ri léna o pn >gran ia 
Sábado Cidadão e disse que. por 
esla razão, nao apenas o destaca 

m 

Ü 

Ildon (acinvi e a 9sgiierda) cumprimenta Lkputndo Chico Coelho 
como também o prestigia. "Às imperatrizense se una ao 
vezes, mesmo praticando ações 
com todo o coração, não somos 
reconhecidos nem prestigiados" 
- acrescentou, em nome do 
governo estadual. 

Rara Lrancisco Coelho, e 
preciso que Ioda a classe política 

administrador local, a exemplo 
do que fez o governo estadual, 
para que o plano de ações atinja 
cada vez mais as carências da 
comunidade. "Minhapresença, 
aqui, e para estimular o prefeito, 
que precisa de ainda. 

independentemente das 
diferenças partidárias que 
possam existir" - emendou. 

O prefeito Ildon Marques 
agradeceu a presença do 
secretário Lrancisco Coelho, 
assim como o apoio recebido do 
governo estadual, e reafirmou 
que "são as parcerias que 
possibilitam sua 
implementação", cujo alcance 
social se atinge a cada programa. 

Rara Ildon, o Sábado Cidadão 
deixou de ser um simples 
ensaio para a cidadania. 
I ransformando-se nu ma 
verdadeira fabrica para o seu 
exercício. "E já náo pertence a 
Rrefeitura, que o idealizou, e sim 
aos clubes de serviços, 
insl ituições, empresas e 
comunidade" - concluiu. 

Eleito pelo PSB para o seu 
primeiro mandato, o 
vereador Fdtmilson Martins 
de Caihpesíre do Maranhão, 
anunciou no final de semana 
que a partir de agora eslaráa 
exada mês fazendo um 
bafençode suas atividades na 
câmara, e manterá à; 
|wpulaçando seu município i 
sempre informada dos 
trabalhos da casa. 

"Pretendo dar satisfação 
dos meus atos. opor que o 

ixivoprescisà sâtxT" disse ele, 
acrescentando que <'xiste uma 
grande necessidade de que os 
colegas façam o mesmo. 

Edimilson Martins é 
vereador de oposição, mas diz 
ter empemnho em colaborar 
cimi o executivo municipal para 
"fazer a coisa andar", para ele 
sua decisão de manter sempre 
o povo informado do que 
acontece no muuk íino. é a{xkn<is 
a ex*'CUçâo de um projeto de 
campanha. "Fu prometi dizer o 

estou fazendo, e o fítrcT disse. 
Ao ser questionado sobre 

como anda a administração do 
prefeito Zé Miranda, Edimilson 
Martins d enfático a dizer que 
"jWíiica coisa foi feita até agora' 
e acrescenta: "Está mais do na 
hora de cobrarmos com mais. 
f rc q u ê aei a • as ç õc s ni a i s 
enérgicas do governo 
municipal, pois espenunos !.k!o 
esse período para vê como 
seria de fato a vontade do 
prefeito em cumprir suas 

promessas de campanha". 
0 vereador, já aparlir 

deste mês estará enviando a 
cada escola, grupo de 
jovens, igrejas, sindicatos, 
associações e comunidades, 
um jornal informativo sobre 
suas ativitfades, alem disso, 
ele quer ouvir às sugestões 
da população das 
respectivas entidades., pira 
incluí-las em- seus 
requerimentos a serem 
enviados a< > exect 11 ivo. 

TC 
TC 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

Não Tenho 

Tempo 

Sabe meu filho, ate 
hoje não tive tempo pra 
brincar com você. 
Arranjei tempo pra tudo, 
menos pra ver você 
crescer. Nunca joguei 
domino, dama ou xadrez 
com você Percebo (pie 
você me rodeia, mas 

sabe. sou muito importante, 
eu não tenho tempo Sou 
importante para inúmeros 
convites sociais , uma série 
de compromissos 
inadiáveis E largar tudo 
isso pra sentar com você no 
chão... Não. não tenho 
tempo I m dia você veio 
com o caderno da escola 
promeu lado.não liguei, 
continuei lendo o jornal. 
Afinal. os problemas 
internacionais são mais 
sérios que os da minha 
casa. Nunca vi o seu 
boletim, nem sei quem e 
sua professora, não sei qual 
foi sua primeira palavra, 
também, você 
entende....não tenho tempo. 
De que adianta saber as 
mínimas coisas de você se 
eu lenho outras grandes 
coisas a saber? Puxa vida! 
Como você cresceu! Você jã 
passou da minha cintura, 
lístã alto. eu não havia 
reparado isso. alias, não 
reparo quase nada. minha 
vida e corrida, e quando 

tenho tempo, prefiro usa-lo 
la fora, e se uso aqui. perco- 
me calado diante da tv, 
porque a TV é importante e 
me informa muito Sabe 
meu filho, a ultima vez que 
tive tempo pra você, foi 
numa cama, na qual estavas 
adoentado, sei que você se 
queixa, que você sente falta 
de uma palavra, de uma 
pergunta minha, de um 
corr(4 corre, de um chute 
na sua bola, mas eu não 
lenho tempo....Sei que você 
sente a falta do abraço e do 
riso, do andar a.pe até a 
padaria pra comprar 
guaraná, do andar a pé até 
o jornalerro pra comprar 
Pato Donald, mas sabe. ha 
quanto tempo não ando a pé 
na rua ? Mas você entende, 
sou um homem muito 
importante, lenho que dar 
atenção a muita gente, 
dependo delas....meu filho, 
você não entende de 
comercio, na realidade), 
sou um homem sem tempo 

■od que você fica 
 s- ;  

amuado, porque as poucas 
vezes que falamos e por 
monólogo, só eu falo, e 
noventa e nove por cento 
e bronca; quero silencio, 
quero sossego, e você tem 
a péssima mania de vir 
correndo, filho, o que 
você entende de 
c o rn p u l a d o r . 
comunicação, sibernel ica, 
racionalismo? você sabe 
quem e M are uso. Mac 
l.uan ? como é que vou 
parar pra conversar com 
você ? sabe filho, não 
tenho tempo,mas o pior de 
tudo, o pior de tudo e 
que Se você 
morresse agora. já. neste 
instante, eu ficaria com 
um peso na consciência 
porque ali4 hoje, não 
arrumei tempo pra 
brincar com você. e na 
outra vida, por certo. 
Dçiis não "Th R A 
ITM PO" de me deixar. 
pelo lhelKK ve-lo  

(Toitte Deus Negro- 
Wimar de Marro-;) 

Entre Linhas 

Hoje e Domigo. dia de reflexão, dia dos Pais, na 
o]K)rtunida(le queremos hmenagear todos aqueles que tiveram 
a dádiva de Deus para gerar um filho, e ao mesmo tempo 
1 irestar a minha solidariade para as Mães que fazem e muito 
bem o papel de Pai, Sempre é bom lembrar.Pai e Pai. Mae é 
Mãe, Pai não ptode ser Mãe, mais Màepode ser Pai. 

Ontem foi ã inangurnção dn PEOPLE nn esquina mais 
movimentada da cidade, a sociedade compareceu em 
massa pata prestigiar o acontecimento, nas primeiras 

horas deste Domingo os eJeogíos eram os mais 
variados, apesar de lotada, a freqüência no Zero Grau 

(Marlene) e Gelohom (Carlos) esteve em alta. 

Moto Taxistas >e reuniram na ultima sexta feira em frente 
a Prefeitura para tentar alarvesde uma comissão conversar 
com Prefeito, para decepção dos mesmos, ou azar. tanto o 
Prefeito lldon Marques quanto o vice l.uis Carlos Nolefo 
estavam na Capital São Luis. lldon só vai conversar 

sobre esse assunt o, no seu ret orno da Alemanha. 

Dr. Wilson Filho um dos mais renomados Advogado 
Criminalista da America Latina continua em alta na 

Região, sempre é solicitado para prestar serviços em 
alguns Estados da Federação, até o final do ano o 

grande Causídico estará possivelmente trabalhando 
cm São Paulo, sem abandonar é claro, .a banca de 

negócios aqui na imperosa. E verdade... 

UMA NOVA MENSAGEM 

PARA ABRAÇAR VELHOS AMIGOS 

De Segundo 
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dos 13 às 14 horos 
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Messias Júnior 

Informações no Ar 
<)«lirctor suih rinlcmlcnlc 
Sislrma TiRanuV Otnmr 

l ariàs tonliiúia invcstindí» 
alio cm seus orj^aos dc 
coimiiiicavao Indo com o 
objclivo dc melhor informar 
a comunidade. Trcs veículos 
scro (|niIômcfro jíi foram 
compradosc í-qniiiados com 
rádio dc comnnicavao. 
brcvcmcnlc eslrao 
percorrendo as mas da 

cidade (ransmilindo a notícia 
cm cima da hora. Ilelder 
Madeira (cx-Naliva) já esta 
sendo colado para comandar 
nma das unidades moveis, O 
peso-pesado que já tem nma 
lar^a experiência no setor da 
comunicação chejjpi a Rádio 
Capital e prometi* fa/er bonito. 
I'. ver para crer! 

Em Alerta 
Com a saída de I m/. I hiarte 

do Rroiirama C itlade .^ê^ta ;u>ar«-ce nov i arai P i^-s. dep'oi^ 
(piem Iicon apresf rM^iv^|o de-l<inl<is anos. n<» mimmoja era 
provisoriamente. . S.r ,f |„rJ ^ r cinep-alisfa ^tna falta 
companheiro Irancisio: do. dc chaiu e.on i^^há^gciH ia? 
\állc. mesmo nao sendo csNc/t SCíek-sabip * ^ y 
sen eslilo o' Dndn « sfa daixlo" , ' . • . .■v 
ciinta do recado, e Contendc&osçfalstos 
permanecer com certe/á\ W n,i• n',,iÃt 
conseguirão chamado "jo«o «Mf ' Vascúict1)^'® (^ni .^o^á.^ 
cintura . Valeii boi! Nlaraiihái^'' fm r inTkiríijoir 

Parou no Tempo 
Ranldson Silveira (irmão do 

Clelio Silveira) ja trabalha a 
mais de st i-^ anos na Tv 
Dilnsora pelo que parf-ce não 
tem conseRnido se desVacar na 
empresa. Kle que começou 
como operador de aiidio ainda 
hoje conlinna na função, pelo 
menos e isso que sempre 

.te-fq 
muifo 

C• n\V0tájÍÔ(*' . 
th* cóáfrrH ar Stu I: o ^ •e, w.—JF** 

reporli-re^ para o prdçraiUa.- 
mas o i hiMao I íu-itmo 1 obao 
n.io quer mai> de^fiesas V^j» 
funciona rk»< > 
quando n m. r (fíftríí (fé ' 
teriam o jrjio i a ba)fi.áV-i)*'iapa 
brechas' jttseÇáin-.Vlarqnes., ' 
Segundo o I ni/, 1^.11^1 ate coni 
vergonha de ( hajnar^) rapaz. 

Rapidinhas 

Klta Maria (Rádio Imperatriz) será visitada breve pela 
cegonha. 

Knquanto o brother Zê FSho não chega de viagem, o 
rimeiro^Sçai na tela. 

> ChHio í^jvdhra já está denaonmdo a aparecer na 
televisão. Parece mentira! 

U Uüan M arinho está cotado para entrar para o cast 
Min capital F4. % 

, Anderson Mota (0lho de lliompsom Mota) é gente 

•T, * . 
O tio Narciso continua apaixonado pela loirinha ; E 

eii também! 
■ '^Çenttino contínua sempre: o original! 

zeladora da TV' Capital é chamada de tamdura 
3^rá por que? 

O (liieo do Valie é pai de um saudável garotáo. 
Parabéns; o |>aí é o que cria. 

Fernandm nniDier do Conor Farias é «ma fera no 
volante. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

tr 

T 
Aries n 

Gêmeos 

j A energia de jupiler con- 
inna aluando de forma infeiv 
si em seu signo, favorecen- 
do a coragem. 

N" da Sorte: 13 

Touro 

I ente resolver assunlos 
peudeules. sem medo de errar. 
()uem nao arrisca não pclisca. 
Knlendeu? 

da Sorte: 55 

F) 
Leão -O. 

Libra Sagitário 

I anloa posição do Sol com» 
a de Mercúrio, o planeta da co- 
municação. favorece, neste 
momento. 

.V da Sorte: 33 

Ao 

1' hora dc mosirar -u. 
i aj >,i\ i. I.i.u d» i • ;iunu ai >• 
il« ia/:< i iioiv«i- i oiiiatos 
ap! i mler ei »isa^ iiov ,i^ 

\" da Sorte: 33 

Câncer 

I' iu oi11 riis. c»uilalo< e 
ni) 

Virgem 

N" da Sorte: (>() 

Nov as perspei livas proih-a 
> «nais, iiiiii i \ ara» i a surgir, iih 
iüo ij■ i* . a-■dia mi na ii:- . 
çonlinin na m' sma. 

.\" da Sorte: riO 

1 )efinaos rumos de sua car- 
reira. Aproveite aoi>orlunidade 
para colocar em dia pequenas 
coisas. 

.V da Sorte: 59 

Escorpião 

Tor mais qui- a^ coisas cui 
volta pareçam i"ada vez iuai> 
dilicei>. aprova ile para tomai a 
dianteira 

N- da Sorte: M 

/\ troca de idéias e 
experiências com os amigos 
pode trazer um novo impulso a 
sua vida neste momento 

.V da Sorte: 40 

Aquário 

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

N- da Sorte: 27 

W 
Capricórnio 

s Peixes 

Algo de novo. e positivo. ■ O momento e excelente 
aconícvcrã iiu <ua vida. So paradi utonsparsdicarinho 
pi» «. i-a a i j'ci«.iciUid j'ara vi i < acxprc-saod' suasideia.- 
i omo as coisa» mudam. para as pessoas. 

da Sorte: 10 \u da Sorte: 29 

PROCRAMAÇAO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 

00:0(1 Igreja da (íraca 
00:00 Boas Novas 
07:00 Kstaçao (,'riaiiça 
07:30 Seven I )ay Diet 
00:00 Dia-a-Dia 
10:10 Maria Hallyna 
10; 15 Do/ Maravilhosa da 
Ofélia 
10:47) Amaury júnior 
11:55 \auios balar c/ I )eus 
13; jornal Acontece 
13:301'sporte Total 
13:00 Trog. l ompsom Mola 
14:00 Fsporle lotai Bocal 
1 1:30 Círafil \ ideo Music 
15:00 1'rograma II 
KTOO Stipermarkel 
10MO Silvia Boppovk 
1 <. 10 Bra»il \i rdade 
10:00 Red.* t idade 
10 l!i iVrdidns de Apioi 
30.01) jornal da Band 
30 '.OTaixa Nohre do 
INp."!, 
33-30 i iijç rir 
00:3') jornal da Noil. 

10 

TV 

Mirante Canal 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 D idade Alerta 
03:00 ("idade Agora 
08:30 O Agente (i 
00:30 0 Mundo de Heakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:()() Forno e Toga» 
11:30 Bola da Rede 
13:00 Imperatriz 34 Horas 
13:00 () Radio na IA 
1 4:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - 1" Kdição 
18:3!) t"idade Alerta - 3' Fdição 
30:00 Serie Verdade 
30:40 jornal da Record 
31:30 ("ampeoe» de Audiência 
33.30 1'aixões Rerigosas 
00:30 Palavra d. \ ida 
03:30 j. siís Verdade 

13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 3 
08:00 Bom |)ia<V Cia (com 
F. lia na) 
10:00 Muppel Babies 
10:30 () Tanlãslico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
I 1 ;30 A Pequena Sereia 
13:00 Moreira Serra Fspecial 
13:30 A(|ui Agora Maranbao 
13:30 A(|ui Agora 
11:30 Cinema em Casa 
10:30 Chapollin 
17:00 C haves 
17:30 Passa ou Repassa 
|8 00 ("olegio Brasil 
18:7)0 I j Brasil 
10.10 Maria do Bairro 
31 00 Programa I .ivre 
33:00 (íssos do Barao 
33;45 Curvas Perigosas (Serie) 
33 l.i jornal do SB I 
o(i 00 !.. Soar. » ' >u/t ■ ^ ! "> . 
O) 1 , p.rual ,Im sK I 
01:7.0 Perfil 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

OtkOO Tclemanha 
0(1:30 Igreja da (Traça nu Dir 
07:30 Kscola Bíblica na TV 
08:00 I lonu* Shopping 
08:15 Sailor Moou 
08: lõSaniurai Warriors 
00:30 (impo Imagem 
10:30 Shurato 
10:7)5 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete T.sporliva 
11:30 Kdição da Tarde 
13:15 TV Alternativa 
13:45 Tulsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
10:00 (irupo Imagem 
1 ():7)5 Tisquenlando os 

I amborins 
I. :00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moou 
1.. fõ Samurai Warriors 
18; 15 Shurato 
18:15 ()» C avaleiros do 
/o(Iíái'o 
I *' !'..) \a Rola do l rime 
30:0.5 jornal da Maiu bete 

05;()() Padrão l ecnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:57) Minutos de Deus 
OhOO Igreja da (iraça 
08:00 Carloon Mania 
10:00 Swat Cais 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 80 
11:00 Anjos da l.ei-Fscolade 
Modelos 
11:7)0 Mesa Redonda 
12:30 Ponlo de F no miro 
13:00 Cadeia 
13:45 Inlerpro- 
Telemarkeling 
14:00 Mulheres 
17:00 Fli Corrêa 
18:00 100 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
10:30CNT jornal (com Leila 
Richers) 
30; 15 Serie I lardball. Força 
Bruta 
31:10 juca Kforuri 
33:0') Super Se>sã'.' 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Eleição 

Muita movimentação devera acontecer a partir das S.WÍtoras na 

Câmara Municipaí, locai em que será sediada a eleição da Assenta 

-Associação dos Servidores 'MSlicos do Município de Açailândia. 

Alias pelo que está previsto o clima deverá acontecer com mu ita 

Hostilidades, tendo em vista a politicagem em torno da eleição. 

Feira de Produtos 

Tstão abertas as inscrições para "feira de Produtos Hegiomis", 

nos dias 23 e 24 do corrente, que tera legar na Praça do Pioneiro. 

O evento devera reunir e?çpositores regionaücorno, artesões, 

fabricantes de doces, queijos, sucos de frutas regionais, pequenos 

artefatos de madeira, bordados e etc. UHaiores informações na 

Sebrae/Ptçailândia. 

Embeleze 

"Estive recentemente na capital paraense se especializando na 

liníta do produto Èttéeleze, a renomada caSeíeleira Meide 'Vilela, 

que retornou como consultora e apta a tirar duvidas dos 

profissionais consumidores de produtos Enéeíeze. O 

aperfeiçoamento trouxe muitas novidades e tem sido um 

verdadeiro sucesso. 

Prestígio 

Pelo menos um com e certa. 9{ão podemos negar o grande 

prestigio que o prefeito Peusdete Sampaio goza dentro do 

governo de fpseana Sarney. P)eusdete tem estado 

constantemente em São Luis procurando dar andamento a alguns 

projetos de sua administração e sempre retorna ao município e 

trazendo algumas novidades da esfera administrativa estadual, o 

que bem comprova o seu prestigio junto a governadora fgseana 

Sarney que tem encaminftadopara a Stçailândia o maior 

montante de benefícios jamais conseguidos em toda sua história 

administrativa. 

Chapas 

OSscrvadorcs "políticos", acostumados aos vai-vem dos embates 

políticos, estão afirmando que a eleição no dia de Hoje da Assenta, 

já está definida (ou seja, carta marcada no BaralHo(afirmam, 

inclusive, que de um lado a (Força do 'Erogresso querendo mostrar 

o seu prestigio, do outro lado, Açaüâmdia Unida querendo 

mostrar a sua insatisfação. E com isso não sabe, verdadeiramente 

_ os interesses reais que a chapa n" 2e a n01 tem em defesa dos 

Servidores '(Públicos Municipais. 

Musa Verão/97 
Incriçoes: no 

"Boticário 

'Via 16 de agosto no C] igantao com: 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vítor Xavier 

í 

á 

t 

m m - .í. m 
ÈMismmm 

í y'( 

"Embelezando a coluna de hoje, Jddton 9{eto 

wm 

O secretário da Solidariedade e Cidadania 

Cézar Viana ladeado pelo prefeito Deusdete 

e a primeira-dama, Rosane Sampaio 

CitrtíM» & Boas 

iA. ultima quarta-feira foi marcada por um encontro entre imprensa e executivo 

municipal, prefeito Teusdet e f a mp a io. 'J\[a pauta do encontro assuntos pendentes 

foram colocados em dias através de um novo compromissoassumido pefo prefeito, no 

que diz respeito a imprensa focai. Velo menos 90% da ciasse participaram do encont ro. 

já esta ultimado o processo de licitação para a tão sonhada olva de iluminação do 

'Estádio 'Municipal Vedro Maranhão, lima antiga aspiração dos d esportistas 

açailandenses. Segundo a direção da Ce mar, a iluminação devera acontecer antes do 

final do ano. 

A boa de hoje rola no centro diversionnrio (f igantao, com a dupla Cfaudinfo e 

'Buchech a. A noite promete ser de arromba muita gente bonita. 

Epor falar emgente bonita, a festa Musa '1 'eráo/97, programada para o próximo dia 

16 de agosto, sera muita aíucinação pra repaziada de chique não botar defeito, fa 

passarela um grupo de monumental comandara a noite. 

Elimine 

sua timidez 

Seja um 

vencedor 

Fale para pequenos e grandes 
grupos conquiste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 
Tudo isso em apenas 15 horas 

WAR - PRODUÇÕES E EVENTOS ( rm RAIS 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FAC IL1TADOH: 1)R. ORLANDO AÜGI STO JR. 

227-1191 981-7681 
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Games 

.immVATOS VIRTUAIS 

Os ias (ir irnias de (letetivr têm diversão certa 

: a serie de jogos de investigação policia! Who 

K ' ■ d;- Creative Moltifuedia. Com atores reais. 
1| ..-.-a-.-inaa a • •• 'ado ■ • 

da ; elo irn o - Unais diferentes possíveis. O 

jogador so tem seis horas para resolver cada um 

dos crimes. Os roteiros são todos criados pela 

escritora americana de livros policiais Shannon 

rilligan. 

Medicina 

SERINGAS NOVAS 

CONTRA 4 
Ate dezembro de 199(1. 36% dos 5/3,()()() casos 

ie Ai(0 nos Estados Enidos. até então relatados ao 

CDC (Centro para Controle e Prevenção das 

Doenças), foram associados ao consumo de drogas, 

com uso de seringas e agulhas contaminadas. Para 

diminuir a incidência desses casos, foi estimulada a 

distribuição de seringas e agulhas. De 1994 e 1996. o 

numero de programas neste sentido aumentou de 55 

para 87, em 71 cidades do país (antes eram 46). O 

numero de trocas de seringas pulou de 8,milhões. • 

em 1994. para 13 milhões, em 1996. Segundo as 

autoridades, esses números ainda podenPestar 

subestimados. 

Saúde 

DE EXTINCAQ 

rubéola em todo o país, sendo que 422 (75,2%) 

deles eram de pessoas com idade de 18 a 44 anos. 

e 55.6% homens. Xa análise dos dados. 171 

mulheres (30.5%) tinham de 18 a 44 anos e 

somente cinco estavam grávidas. Xa maioria dos 

casos entre os adultos, a doença foi adquirida nos 

locais do trabalho, na escola e na cadeia. Ate 

1994. a incidência era muito baixa e houve um 

novo aumento, provocado por pessoas vindas de 

outros países (6.3%). a maioria delas não 

vacinadas. 

"Quanto, ao teste de Elisa para o HIV. você já 

soube de algum caso onde amostras de sangue 

foram acidentalmente trocadas ou houve falha na 

rVidizaçãu do exame em algum grande 

raouramrm; Exisle a possibilidade de ialso- 

\ ;> 

Como se sabe, a rubeola e uma doença 

semelhante ao sarampo, causada por um vírus. 

Quando uma mulher tem rubeola, provavelmente 

não tera pela segunda vez. Essa infecção e perigosa 

quando acomete a mulher grávida, pois pode causar 

graves defeitos congênitos no feto. 

Os países desenvolvidos já estão em vias de 

eliminar o sarampo, e os Estados Unidos prevêem a 

eliminação da rubeola ate o ano 2000. através da 

vacinação. De 1992 a 1996, foi registrada, 

oficialmente, uma media anual de 567 casos de 

4 'gínjil-pç ! 

:v 
Ôs graride.s Iahoratorios têm uma rotina 

impossível que,.amostra.s (te,sangue sejam 
trocadas. Os testes são tvi'os com dois tipos de ' 

exames diferentes para qíie. não haja possibilidade 

de erro no resultado. Após 5 anos do suposto 

contágio, se o seu teste tem um resultado negativo, 

significa que você não ê portador do HIV. Em três 

ou quatro meses após o contagio, a imensa maioria 

das pessoas que se contaminaram já apresentam 

resultados positivos no teste. 

Espaço Aberto para a -no para a 
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fieía cUfa 
A maioria dos leitores põe seus livros em suas 
bibliotecas. A maioria dos escritores põe sua 
biblioteca em seus livros. 
Sebastian-Roch Nicolas Chamfort 

por FREDERICO LUIZ 
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If'97 Csla dosapan ccndii 
A rrisc liiiaiucira quase 

Cultura 

de Verniz 

"É tudo aquilo que você 
podia morrer sem saber" 

Deus e 
obesouro 

O famoso biólogo 
evoluc ionista J.H.S. Haitiano 
foi indagado um dia: "Ttmdo 
dodiçado Ioda sua vida ao 
estudo da Criação, quais são 
suas conclusões a respeilo do 
Criador?". Sua resposta; 

liquida com a classe media. <' 
de sempr» go a^-^uslae redraa-^ 
conqui.-mm dco (|tie recebem 
ale Irc-s salariio mínimos. 
Mevim» os c inpresario>. >e 
i1 lUeiii ci.i i liamada 
i'e]iioc.iuc .tu ami dada Aliiihis 

1 • ' • , f 1 ■ 
cedendo lugar a empresas 
maiores. Islo e Kcal. 

Toninho 
Guajajara 

I oninho (iuajajara. 
represenlaule das 

O Brasil não tem jeito. Tem jeitirho 
João Estrada Branco 

(. «imunidade^ Indígenas, quer 
o lim d" Iralico de maconha na< 
al<icia> da regiãu locantina (> 
goví rno ledc ra! afirma não ler 
\a rbas. pessoal liem 
equipameiilos paia aiende r a 
r< ivindic açan. I laia civili/açan 

No 
ar 

1997 registra muitos 
acidentes nos céus. Sem dúvida, 
decrcsccu nuiiloaconllabilidadc 
do mais seguro dos meios de 
transporte, o aviao. 

x 
Curto e Grosso 

# 

0 bom p;q)ai não faz pipi na cama. O bom pajjai ... v 

1 loje lamlx-m c o meu dia. K dia de .'Vtur e .Ana Paula, os herdeiros. 

Hoje também é dia de sofrimento. Barichello \tü quebrar em que volta? 

o pior. () Muminense vai jogar, h presente demais |)íiia meu gosto. 

I or aqui, o PC doB <n»cou de comando. Quero salxr o resultado da Conferêneia estadual 

S ia que | * nnaiH-ce o aj * >!< > a< • g< >V( mi • IA >st ana Nuau s ' 

\ irgem que riqueza. Fl ÍC esl.á solidário com Pelei .Mas o projeto, eiigmetado! 

A'(iuA al)iTii.u(aia I m ianode Abreu, tjeligaiio ngiimi.iIda l'ii!ina Civil: 

F 
Gozdrw 

'4 ma predileção exagerada 
|M)r besouros" (existem mais 
besouros na Torra do que 
qualquer outro animal". 

Me dà um 
dinheiro aí 

Segundo o IBGE. só 
existem lio Brasil, 500 mil 
jtessoas que embolsam mais 
de 20 salários mínimos por 
mès. O que eqüivale a cerca 
de i% da população 
economicamente ativa do 
país (quê, por sinal, reúne 
a maior concentração de 

pobres de lodo o 
Ocidente e de lodo 
Hemisfério Sul). 

Lâmina 
de barbe ar 

Dois anos depois que 
King Camp Gillete 
patenteou sua primeira 
lâmina de barbear, ele só 
tinha conseguido vender 
168 unidades. Contudo, 
logo no ano seguinte, as 
vendas pularam para 
inacreditáveis 12 milhões 
e 400 mil lâminas. 

Raiz quadrada - equação da matemática fora de moda. 

Reconhecer firma - saber onde fica a empresa. 

Relaxamento de prisão - e quando o acusado defeca nas calças. 

Réu primário - quando o acusado só tem o primeiro grau escolar. 

Saxofone - instrumento de sopro próprio dos países anglo-saxões. 

Sedução - quando ainda não é tarde. 

Seringueiro - comerciante de seringas. 
Solução - forte soluço. 

Sucessão presidencial - é quando o presidente láz um sucesso além do esperado. 

Superstição - crioulo muito for te. 

Atenç ão! 

Chegou em Imperatriz, a SÕTaWORLD, um novo conceito em gerenciamento de informações 

através de sistemas e programas práticos e eficientes para sua empresa. 

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

trabalho. 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. 'ÜT 722-3485 
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Ácidos podem manchar ou ciarear a pele 

Tenho manchas de cor marrou no rosto devido ao uso de ácidos. No dermatologista fui orientada a usar 

ácido retinóico e segui rigorosamente as orientações. Minha pele manchou mais. Depois fui ao médico 

plástico, que pediu a aplicação de ácido glicólico. Fiz corretamente mas nada aconteceu. Desisti do 

tratamento e procurei uma esteticista, que está colocando ácido fídico. Minha pele clareou, mas as 

manchas continuam. Estou na 15a sessão. O que posso fazer? Tenho essas manchas desde 1991. 

g %:is(cni várias vau 
sas para o aparec i 

Ê ' mvnlo dv manchas 
M m c s v u r a s 

(hipcrcròmicas) na face. Kssas 
causas podem ser divididas em 
dois grandes grupos: 

1) lesões escuras desde o 
início de seu aparecimento. 

Kxemplos; nevos (pintas), 
efelides (sardas). melasma ou 
cloasma (em geral aparecem 
na< maças du rosto, 
semelhantes a asas dc 
borboletas). (puraloscs 
sr bi»r reiea^- (placai 

acastanhadas ou enegrecidas 
com escamas eiu rusladas que 
lembram graxa), melanosc^ 
solar (manchas causadas pela 
exposição solar). 

2) lesões escuras que 
surgem após algum tipo de 
inllamaçao na pele. 

l'.xemplos; o lupus 
erilematoso (doença do 
colágeno). as cicatrizes da 
calapora. cicatrizes de acne. 
apos ípic imaduras. curtes, 
ajxis c|uadr(>sde alergia ou uso 
de alguma substância irritam»- 

rldV aVi llUeUte Vim r i vt;. 

apresentando um cjuadro de 
hipercromia põs-inllamalória. 
Seria importante saber f|uais 
loram <»•< ácidos que 
originaram as manchas. De 
qualquer forma, dentre os 
citados, o único com potencial 
de manchar a pele e o ác ido 
retinoico. 

A mancha pode aparecer 
devido a irritações que o ác ido 
causa, tornando a pele sensível 
a radiacao solar. No entanto, e 
raro o aparecimento desta 
complic acáo desde que o 
pai H-nh utilize o lotui •riil< tõr 

adequado e de maneira 
correia. 

Outra possível causa da 
manc ha seria a utilização de 
concentrações altas de ácido 
retinoico no inicio do 
tratamento, causando uma 
híllamaçao muito intenda. Alem 

. pessoas de pele morena 
trfinbém apre-^ nlam tendência 

/ ii)aáor. a manchar a pele quando 
oi tratamento com ácido 

íç^'ft'.medicacao mais eliia/ 
eaKy.clarear as manchas e a 

utilizada sozinha ou em 
assoc iaçao com outras 
substâncias clareadoras ou 
antiinllamatórias. »omo a 
de.xametasona, <> allaliisabolol. 
ácido glic irnzico. o próprio 
ácido retinoico ou o ácido 
glicolico. 

A hidroquhiona também 
c ausa irritação na pele e so 
deve ser usada a noite A 
aplic acao de lotoprolelor 
potente e obrigatória 

' ■ -ic ido htic o e derivado da 
lilina. sid>Niáni ia encontrada 

plantas e cereais Ainda e 
pouc o ul ilizada pelos 
dermatologislas porque os 
seus eleitos nao t s|ao 
completamente eslabe lecidos. 

Assim como sobre a 
vitamina ê (ácido ascórbico)., 
faltam pesquisiis que 
comproveiii as reais ações do 
ác ido fitico na pele humana e. 
portanto, os efeitos milagrosos 
de clareamento de manchas c 
tratamento de rugas, que os 
fabricantes anuiic iam. deve m 
si r analisados muito 

5 

Para muita gente que não.frequénta 
o mundo da moda. ê difícil achar 
atraente o que ali parece ser o 
máximo Este vemos na semanã 

passada no Morumbi l ashion (ch-sfile df| 
coleções) e |icrguntou para jpssqas que vive^u' Sominer. namorou tre 
(1< moda; Que tipo de homem» namora uma homens reparadores 
mulher "fashion"? 

A modelo Marina Dias. 21, lí> tatuagens. 8 
piercings, sobrancelhas raspadas e 
participações em lít dos Zl destiles do evento, 
diz que os homems "ale" gostam do seu jeito. 

"H fácil eles acharem legal, 

percebe q que. onlra mulher esta usando ê 
bobágçAw () homem e muito reparador," 

Adi l ia cio "dread loc k ' (cabelo tipo 
■■ra$taJavi'l „aj«'»fteira de boate .Adriana Rcchi, 
24. quíVlespríu para Renato fhureiro e Marcelo 

áuos um ciesses 

mas muitos tem receio de uma 
mulher independente, latuada 
como eu." 

Marina conta que teve dois 
namorados na vida (com um, 
se casou) e que há um ano está 
só. Ela confessa que não é 
muito acessível. 

"Nao dou espaço para as 
pessoas se aproximarem. Na 
verdade, o tipo de homem que 
me agrada não existe aqui." 

O tipo de homem que 
agrada Marina, de uma 
maneira geral, e o "tatuado" 
Mas que tipo de "taluado"? 
"Nao tem tipo especifico. 
Metaleiro, intelectual, 
elubh.-r" 

Mauriçinlio também? 
"Detesto. K uma raça que não 
tem respeito por mulher. 
Bebem e avançam na gente. De mim. eles 
apanham." 

Marina diz que costuma sair muito à noite. 
"Não tenho mais amigos homens ou 

mulheres. O correto seria dizer que a maioria 
dos meus amigos ê bicha." 

O estilista hino Villaventura. para quem 
Marina desfilou, acredita que mulheres como 
ela só conseguem namorar dentro de grupos 
específicos (tribos). 

Villaventura diz que, apesar de machista, o 
brasileiro nota cada detalhe da roupa de uma 
mulher 

"Essa história de dizer que só urna mulher 

"O homem 

brasileiro é 

machista, 

tem medo 

de mulher 

com 

personalidade 

mais 

agressiva." 

"Olho mesmo, Acho que a personalidade de 
uma mulher tem tudo a ver com o que ela veste", 
diz Rodrigo Ciri 11o, 2M. que é animador de noites 
de black music. 

"Eiee rappereeu. ciuhbcr". diz Adriana. Ida 
não e preconceiluosa. 

"Meu estilo de homem ê 
skatista. mas lenho ale amigos 
playboys (leia depoimento ao 
lado)." 

Na opinião da diretora de 
criação de moda da revista 
"Elle", Regina Guerreiro, 
existem dois tipos de homens 
que namoram uma mulher 
"lashion": "O muito seguro e o 
muito inseguro A diz. 

"Ou o cará tem estrutura 
para encarar uma mulher 
dessas, ou precisa dela para se 
ai*»iare ate abrir jwtrias. 

O vendedor de loja l ábio 
l auigawa. 22. esta no primeiro 
caso. Há dois anos ele se sentiu 

produtora de moda Fernanda 
Gonzaga, 20. com quem 
acabou se casando. 

"A idéia de beleza no Brasil tem a ver com 
cabelao 'de escova', decolao, bimdona. Nos 
paires do Primeiro Mundo, é o contrário: quanto 
mais 'atitude' a mulher tem, mais valorizada ela 
é", diz Tanigawa, que morou no Japão (leia 
depoimento ao lado). 

K o que é. afinal, "atitude"? No caso, é uni 
jeito de ser que prescinde de atributos físicos e 
em alguns momentos até os despreza. 

"Enquanto a patricinha põe um decole e 
mostra as pernas bronzeadas, a gente 
prefere usar um pioreing no seio", explica 
Eenianda. que tem os cabelos cor de creme 
de beterraba, existem dois tipos de homens 

(í 
Gosto de me divertir com o visual. 

Uma coisa feliz. 
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ApreseMo^õo: Demerval Moreno 

  ftapoftogttim Nilson Santos 
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ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS E FAÇA SUGESTÕES 
ATRAVÉS DOS ENDEREÇOS A SEGUIR: 

Super Quadra 602. rua 4. casa 3 Imperatriz ■■ MA 
Teíefax; (098) 723 • 3022 
E -MaiI, f?edericompushow.com,br 

■ Desvio do pénis 

O ''Tenho 17 e namoro uma menina há dois meses. Nunca 

tive uma relação sexual e uma dúvida vem me atormentando. 

Quando o meu pénis fica ereto, ele sofre um desvio. Queria 

saber se isso pode causar algum problema quando eu fizer 

sexo." 

í v/r /CÍií //;//i-quli<). Oc.Vr VÁV ÍU' pcúis <jiuIlido c/í • ik ii 

,V'd ' OilSiOlilC '?} iiVlS C !■(,'■) ( UíkCJ'71 i nht í!'*i 

/nta qta//í'ás i o / loirn-n ? ; oi /< -r li roo réia^ Oi > se&u d. I '6c c 
ny-rr-o r/OK orar uo- imdoto.Hki sc o desvio é íí-ío inícnrc: anr- 

\ % 
rij. 

■ Sexo no casamento 

. " É normal fazer sexo para relaxamento? Para um casal com 15 

Q" anos de conx ivencia é normal o sexo diário? O que fazer se a 

esposa acha muito freqüente? 

/■ oooiu.ii que sexo Uíoíocio silvo paço ycloxoK As s clocôos 

s< 'xoois, oicot (]<-' proporcionur-prozet\ têtnibéni íérn efeito no 

riiuxomerfto elo corpo e do cabeça, aliviando o estresse do dia- 

O iiai. ju ca; s eiocao a freqüência dos rctucoes em uro 

casamenfo, e movo vandíel. Existem cosols qne se cordenlam 

oca retocoes semanais ou mesmo mensais, enquanío outros 

'■tieiçam o imosar mais de amo vez oo dia. mesmo após vérios 

ovos pintos. Ela depende muito das necessidades e da 

d;sp< mçdo iíos parceiros, que nem sempre e a mesmo, mas núo 

por isso quer diZi r que as cotsas estejam indo mal. A. libido varia 

cti ■' i om a idade e as situos oes de veto petos quais passamos 

(ano momento, dam se cbegúrr/a fre quê fida ideai nada 

inor -que sênior e <: ou versar sobre as necessidades do 

o :ic> v..mi' as ianfasiiís ■ ■ os < uircves que possam estar 

imm.-nms xo asscn a eanoçao pode neear niua resultado que 

■ Condi Io ma 

□ Condiloma: quais os meios de contaminação? Qual o 

periodo de incubaçáo? Qual o tratamento ideal? Quais as 

seqüelas0 

O condtiorna e ama lesão füucocüda pelo vírus HPV 

fpatstomai irus numanol Os meios de cotitat?iirtaçào acontecem 

prit Kipah i lerite por i -ia sexual fsexo vaét tal, anal ou oral). O pet todo 

de tr icubaçao e muito vanave! e vai depender da resposta de cada 

orvansàno ao va us. fxxJe ser desde alpumos sernrtas a muitos anos.. 

Se você tem um fKjrcebxxpwve&u fixo. ele também deve ir ao medico 

para pnrcuiar lesões e tratá-las. Muitas lesões são microscópicas e nâo 

poílem ser vistas o olho nu. O mitamentopcde ser leito com 

sut>stana.os qm: destroern o lesão, cautenzacão, laser e pequenas 

cirunms, Se o iraiamemo for bem sucedido, núo ha muita chance de 

seqüelas. Se não for írakmx alguns sublipos de HPVfxxJem facilitar o 

npanximento de câncer íeomo o câncer de colo de úterol 

Eficácia da camisinha 

"Li que um especialista em Aids, o norte-americano Malcom 

Potts, sustenta que as provas contra a camisinha são 

esmagadoras. O HIV - diz ele - tem um tamanho de 0.1 

mícron, enquanto os preservativos têm, normalmente, poros 

Ç: de até 5 mícrons. Qual a verdade dessa história?" 

(,) lama uno dos poros das camisinhas é um tema polêmico, 

tççd iom ou outra, um especialista aparece dizendo que o vírus é 

menor do que os poros da camisinha e. portanto, haveria hsco 

cie transmissão de Aids mesmo com o uso dos preservativos. No 

ènlanvx a córi.wnidxtde Cientihcú côrno um todo confinua 

advogai que e catujsiãqa e o melhor meio disponível para a 

prevenção da AidsJ:é-.de. putros. doenças sexualmente 

trqnspvssíveis, Sc d èõmtsínhq rcisgar (crii gerai por falhas de 

coiocaçuoj. cn sim. existe um fisco. Mas até que se prove 

reajnrcfite qígodrri cqnWfníqi -você deve usar camisinha em 

todas si-piss elacôes sexãais. • 
w. 

■ Pénis muito sensível 

□ "Quando tenho relação sexual ou, ocasionalmente, me 

masturbo, meu pénis dói, fica avermelhado na glánde e com 

prurido nesta região. O que vocês aconselham?" 

coce de?, e estar com urna sensibilidade aumentada na 

gíaude-. Isso e mais comum nos homens que mio foram 

arcimcisa.dos, talvez seja urna boa idéia você consultar urn 

dcrnialoíogisla.. para que possa escrever um creme ou poma da 

para aliviar esses sintomas. 

■ Risco de sexo orai 

□ "Qual o perigo do sexo oral sem o uso de nenhum tipo de 

preservativo? O homem corre muitos riscos? Quais? As 

conseqüências negativas, se houverem, quanto tempo 

demoram para aparecer? Qual a probabilidade de acontecer 

algo desagradável?" 

Os especialistas dizem que o sexo oral sem proteção (sem 

camisinha ou tilme-plasítco) traz riscos de transmissão de 

aigumos doenças sexuais (DST). Inclusive a Aids. É impossível 

quan t st tear esse risca. Fode-se imaginar que em uma relação em 

que haja snaior traiuna físico como em um contato vaginal ou 

anal, o risco de Iransmissao de uma DST seja maior do que no 

sexo oral. No entanto, toda vez em que há troca de fluídos 

corporais (saliva, secreçao vaginal, sangue, esperma), existe 

algum risco de transmissão de doenças como o HPV 

í com mornaj. HIV (AidsJ. entre outras. Existe uma história clinica 

de. um paciente de meus idade qne estava impotente e que tena 

se contaminado com o HFv ao praticar sexo oral com prostitutas. 

Para tirar essas duvidas da sua cabeça, consulte urn médico 

fpode ser um clinico ou urn urologista). 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

CAC 
ar passacair Central de Atendimento Kxpresso. Açailândia, alam fie trans 

lambam u iranporla da carpra a i-iicumandas no Vlaranhâ 
Ksiadosdo 1-aiA, 

Lxpr^s.) Açailândia. Iranp. : 'and.; aar.ças a anaomanda 
ponlualidada. segurança a n-sponsabilidada 

ao Cliente 

Mara 
oulr 
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EMOÇÀO, GARRA, VIBRAÇÃO 

Cidade Alerta 

í-Í: ■V-ís; 

* m 

r«v 

i 
". x 
mi 
ri 

% 

íA 

« 

1 

# T 

i i 

C) Cidade Alerta, ha mais de um ano no ar. e um 

programa de prestação de serviços, apresentado por 
João Leite Neto. Com matérias investigalivas ou 

abordando temas sociais, o jornal se destaca na 

programação da TV brasileira. A produção recebe 

centenas de apelo e. desde 'sua estreia, o programa 

resolveu todos os casos que íoram ao ar. contando 

com o apoio de várias pes^asAnclusive de grandes 

empresários. 
-e-Mt' . I 

C idade Alerta vai ao ar (1. ■ siVfu-nfla a sexta, as 17h.'K 
e. aos sábados, as 18h00. C()imil^ah(lo otimos índice-- 

de audiência. João Leite es[á..apre>entando o 

1 trogrania desde julho deste ano e ie\ a informação 

resnon ->avel e e imoamai de torma 

-JjTa equipe de repórteres vai atras da noticia na 

Hora em que ela acontece, fazendo do Cidade Alerta, 

um programa de jornalismo vibrante, que denuncia 

abusos e exige os direitos do telespectador. Celso 

Russomano e o repórter que cuida dos direitos do 

consumidor, pesquisando e resolvendo o pjróblema 
no ar. 

Com nova direção desde janeiro de 96. o jornalismo 
da Record foi totalmente reformulado, tornando-se 

mais ágil e objetivo. James Rubio. diretor de 

jornalismo, atribui o crescimento do departamento 
aos grandes investimento - feitos na area e ao esforço 

e competência dos profissionais. Outra grande 

novidade, e a aquisição dos helicópteros. Dentro de 

algumas semanas, estara sobrevoando a cidade de 
São Paulo, o helicóptero da Record. com os 

equipamentos mais sofisticados para transmissões ao 

vivo. Serão boletins diários, durante Ioda a 

programação. 

Cidade Alerta, de olho nos fatos, a serviço do povo. 

Por falar em pai... 

por IMeneca IVlotta Mello 
Cronista 

Salve todos os pais de branca ou negra pele, Milionários, miseráveis, letrados, analfabetos, mansos, humildes, 
arrogantes, violentos; senhores feudais, posseiros, operáiios, andarilhos. País, 

Hoje é o seu dia. Que e todo dia. De sol a sol ç noite adentro, porque um dia sua semente encontrou guarida no 
uteromáe e fez brotar o frutofilho. que decretou prisão perpétua com trabalhos forçados jjara seu coração, suas 
pernas, seus braços, seu pensar Fez de você prisioneiro sem indulto, padecente das penas do amor. Roubou-lhe a 
liberdade na sentença cia servidão do pátrio poder, concedendo-lhe a honra de guardião da vida. Pai. 

A você. toda a minha simpatia e respeito. Em oração suplico ao Pai maior que sustente sua alma, quebrantada nas 
duras lidas do viver. As guerras lá cie longe se assemelham às suas no ganho do pão de cada dia; na conquista do 

direito minguado, no cumprimento do dever cobrado. Pai-Herói! Tudo conspira contra você. 
Pra trazer seu filho ao mundo.., altos honorários ou a dor da companheira nas filas do atendimento aviltado. O preço 

do leite, do feijão-com-arroz. da escola, dos livros, da condução, dos brinquedos, dos passeios. O tempo do descanso 
negado e a mae ausente atras de magros tostões. O futuro vazio de sonhos... a esperança fugidia... as humilhantes 
diferenças sociais... o desamor, a violência... a vida dura e massacrante e a utopia do planejamento familiar. Pai, 

Que Deus o abençoe e o proteja nas quedas que a humana natureza acorrenta você, Que Deus o recompense pela 
luta de sua alma a procura do Bem. E que o livre de todo o mal Amém! 

Transcrito do livro "A Casa da Esquina" 

m 

x mm 

V 

Gourmet 

Çeatt 'pcfCfeau 

% 

Culinária 

Tranço Doce 

•• 

li 

* 

ingredientes: 

1 envelope de fermento biológico instantánei 

Otker 

I xícara de leite quente 

I /2 xícara de açúcar 

1 2 xícara de manteiga ou margarina (LiOg). 

em temperatura ambiente 

2 colheres (cha) de sal 

1, 1 2 á 5 xícaras de farinha de trigo 

2 ovos 

2 colheres (cha) de casca de limão ralada 

1 xícara de uva passa (opcional) 

1 ovo. ligeiramente batida 

iríticc úy -íçüí tr <■/< Cfj&fr-ílcWi"; 

2 colheres (sojia) de agua quenP' 

I colher (chá) rie manteiga 

■os 

h fi ^ s 
í v v*m K.J 

i ?■> pys -v y > 

Misture o fermento com d xícaras de farinha de 
trigo. Misture o leite com o açúcar, o sal e a 

manteiga ou margarina. Deixe amornar. Junte a 

íarinha misturada com o fermento e os ovos e 

misture bem. Junte a casca de limão ralada, as 

passas e farinha suficiente ale obter uma massa 

homogênea. Coloque sobre uma superfície 

levemente polvilhada com farinha de trigo e amasse 

por uns 8 minutos. Coloque numa vasilha 

ligeiramente untada e vire para que fique untada 

também por cima. Cubra e deixe crescer mais uns 
?á) minutos. Leve ao forno moderado prê-aquecido 

(180 ) por uns 30 minutos, ate que dourem. 

Para o glacê misture todos os ingredientes e 

espalhe sobre as trancas. /Ãv 2 tríihcrs*. 

m 

• f"«4^e:723 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Tfava CHctcneco- 
y 

Ouen\ ivmvcIoiv o etideiNeço de st\ci loje\; jot n ohAi^a 

Tel< c\, pois oporo esió o+ei-vdet-vdo no simplício yVlorei 

esejl\iiac\ eom Benedi+o Leiie. Cr- reinoiAptu4oi\ si\e\s 

uovos insfoloções eom umo promoçõo dos deuses. Vá 

le\ e eou|iiAa de peHo eis uovideides e os preços (eeiixes 

de Tel<a Ê^ceJusivideides; ejue espera suei elierv+elei eom 

basiauie uo vi e lei eles. 

7^\ amipa 7^r\elrea PiufiuKa/ uo próxin^o diei i4 es+ará 

reeepeiouaudo amigas ug T^ssoeiação yVleelieei para o 

el\a de bebe elo primogeurío +ão esperado. y\ |u+ura 

iiAamãe bas+au+e jeli^ç |ee ejues+ao ele sair eu+regauelo 

os eouvifes elas amigeiS; eom eer+era es+aremos Id 

para eolber os |leisK's da liuelei +arele. 

yXeetiro solcio de beleza/ í.a mais i\o\'eA opçíio ele boa*; ',- 

•. ! u« J ideidc1 i It i ex pe rf yVAeiria. C \ \e eõe ude suei eIieu+et< 1 í 

i om muilíi ej.eieueia e ee»!ixpe^eueiti. \\'\ Li e eou|lrti os 

' '! ' • i i » • ..II i ^ 
11 - io11.i\c"• t-- aa <. imi^|a/ s11oe ou«.ie 11c 11 iiASialticiti ia«. i i\i 

ir , i >e u 

i V- ' I 

e< I ii o b e H e, c'sguiuei eom C vodojreelo Vu A l A i l O! V 

1 oiAe 977 - 303A. 

pe o 

V,;.. 

mw 

mM 
mmíâ&m: 

K%., 

KÍ:-Í • • ■ : ■ : 

- ' A -f 

u 

s-yrç ; 

vV.- 
E: 

I É 

r ' a- , 
Fuji Foto Brasil . 

Cd ue in disse ejue ei mor cie |e ri,as uaò veu prã jreule. ç\ 

bouifa Vauessa Simões eouguis+ou o eoraçeio ejo belo 

CSarsiou ejue |oi parei os (Ss+èlelos b\uie|os bas+au+e 

a p ei i x o ua do. ir o gei+ao ja ligou várias ver es para 

ma+ar as saudades. Cr mole ou ejuer mais? 

e 'ose y\\aíouío reeelíei v jí imilieuvs < imic jos uo i^IliiiAO jiual 11 

ámaut i em suei resit leiieia parei eomemorar seu < luix^ersc^u^o 

Cr L i eoll \e n aos fias! xá l los í imigos Txibamí Lu ir I b veiáe, 

C < ii'los Limti/ í |ue (oi\ uia eibreiçeir dose y\u"lõuio 

SI 
m 

U 

Fuji Foto Brasit 

ê: 

Fojt Foto Brasil 

lilil 

•ááxAíriríSíS 
i 

í ..m -A 

:'.-X 
- " 

.,x. 

■ " - ■■ "■: ■' ■'ÍS- 

Sm iiAoineu+o ele mui+ei paixÕo eliejuei o easal 

í~ipaiXona11 o y\u+ôuio e sua eimaeleA Saiam 

XTa desses +ive o prarer ele eliear o e ei sal eimiejo 

Teueigoi^as c Rose em eompaul\ia da liuda |ilKa 

Creibella gue eu aebo um el\eirme de ga+iul\a e 

eigorei es+ou puL>lieaiAdo e^.s+e |leisl\ em miul\a 

eoluuei. Cr ejuero acjui p<.uvibeuirar ei belíssima 

^.LeibeUei pv?o seu [itibsnAo oeoriNelo uo ul+imo 

domiugo. C oujiilei a sei+isjeiçao cio orejulKoso pairão 

Indústria de pré-moldados e construção Ltda. 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

S 721 - 2995 

VENHA A CA P/71 ÍSE/CULOS 
COS 11ECER TODA A UN HA FORD 97 < 

* PREÇOS PRÜMÜC Í0N;\IS 

' PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSÓRCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPR1 
 g Fone; (09S) 722-2112 Fa\: (O^S) 722-2666 
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Lagoa Verde 
tVntrnas de pessoas 

estiveram visitando na 
manhã de ontem o 
povoado de l.agoa 
Verde. O prefeito lldon 
Marques de Souza 
juntamente e comitiva 
«■st iveraiíi durante lodo 
o dia visilando às obras 
que recebi ram 
ri forinas por pari» do 
U o ver no municipal 

Lagoa Verde II 
() povoatlo rei < b< u 

novo visual e os 
moradores da 
local idade I icara in ' 
satisfeitos com a 
presença do execiVlivo. 
que secundo (des a 
mais de trinta anos o 
povoado não recebia um 
carinho todo especial 
por parle das 
a d m i n i s l r a ç õ e s 
anteriores. 

Centro Novo 
O povoado de Centro 

Novo. cerca de 
quilômetros da Lagoa 
Verde lambem foi 
beneficiada com o 
projeto Cidade Limpa e 
0 Sábado Cidadão. 
Máquinas e homens 
continuam Irabalhando 
no senl ido de recuperar 
as estradas vicínais que 
liga o C< nl ro Novo a 
1 agoa \ enh 

Terceira ediçào 
A Terceira edição do 

Sábado Cidadão 
também leve o apoio 
direto das policiais 
M ditar. Civil. Kxércilo, 
Corpo de Bombeiros e 
Guarda Mirim. O major 
Francisco Melo Silva 

Francisco do Valle 

esteve comando 
pessoalmente a 
corporação da FM. 

Ontem 
Aconteceu na 

churascaria Farque do 
Recreio a primci^Ii mesa 
redonila da. equipe da 
Galera t om a pari icipação 
de vários pesomagí-n^ do 
esporte local, (iiraldo 
Mvev atual treinador do 
Sena S"', n tla.de !■ sjw.1 rtjva 
Nobre Arin aç.p.ç- < i lòrn 
<las priili ij ai-; iili iliTu < foi 
o grande deslaíjuc 

Hoje 
A Seleção Brasileira do 

técnico Zagálo entra 
campo hoje as 7h0() para 
enfrentar o selecionado da 
Coréia do Sul. O técnico 
Zagahr que aniversáriou 
ontem espera da dupla 
Ronaldinho e Dodo uma 
boa atuação. 

Amanhã 
O apresentador 

Ari mate ia Jr. estará de 
volta ao microfone da 
Rádio Nativa FM. Além de 
voltar ao comando do 
programa de Rádio. 
Arimatéia também retorna 
a telinha da TV manchete 
para comandar seu 
programa diário 

Roma 
A cidade de Imperatriz 

ganha mais uma loja de 
elet rodomésl icos. 

A Roma Magazine 
abrirar sua portas apartir 
das oito horas desta 
segunda-feira. A loja irá 
colocar a disposição da 
comunidade local todas 
formas de pagamentos. 
Hoje acontece no setor 

Beira^Rio, distribuição de 
brindes e muita musica na 
inauguração oficial da loja. 

í' 
Acontecendo 

Fslará acontecendo na 
farde de hoje a abertura, 
olicial do Co pá o Maranhão 
do vSu 1 • Sociedade 
I'. n|>(ir i j va \ ob r <• 
ArniaçâM s e- a- S.elecao de 
.1 o;wi.,Lis.boa eiírram cm 
■ a Jú p o' paia t < • < i :ír s u a -• 
^''•ijM-atàcdes L;rV uma das 
cotn|ovj iç<»■<'• s mais 
importante- do olad-e 

Sá! vi o D/no 
O prefeito Salvio Dino 

idealizador da competição 
convidou vários prefeitos 
da região para prestigiar a 
abertura do Campeonato. 
Montes Altos e Senador La 
Rocque estão ameaçados 
de não participar do 
Campe o nato por falta de > 
apoio do execut ivo. 

Fala-se nos bastidores 
que o 'ex-prefeito de 
Montes Altos e esposo da 
atual prefeita, desportista 
Nelson Castilho nao se 
enteressar pela 
competição. Mesmo assim 
a equipe da Ajuventus 
filiado a LFM garantiu a 
pari icipação. 

Sena 
A Sociedade F.sporliva 

Nobre Armações entra em 
campo apartir das IbliOO 
deste domingo sob o 
comando do técnico 
Geraldo Alves. A equipe 
de Neudson não está cem 
por cento, mas promete 
fazer uma boa 
apresenIyaçao Disse o 
treinador que leve pouco 
tempo para comandar os 
colei ivos. 

Deu na Imprensa 

O major Melo estará convocando a imprensa p; 
 3 BPM uma coletiva nas dependências do 3'' BPM' no 

próximo dia 15 de agosto. O comandante da Polícia 
Militar (interino) irá apresentar o balanço das hlits 
realizadas durante sua estada diante do comando 
da Polícia Militar local. 

O tenente coronel Linhares só retorna ao 
comando no dia 20, até lá o comandante interino, 
Major Melo pretende manter a segurança nos bairros 
mais distantes do centro. 

1 
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Guilherme W nturn, presidente do Sindicato Rural é leitor assíduo do Jornal Ca pita! 

Ondas Curtas 
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® 

® 
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Esta é do GOZARIO 

0 motorista ambulante. 

Exemplo:.. 

\ereador Macedo 

Desenvolve sua- atuidades diárias... 

F ainda desfila em uma Xmfndãnci 

Não é do Gozáaaaaaaaaaaaaaaaaaaario. 

Thompson o verdadeiro... 

Melhor da América Latina 

Alô nenén...Alô Pinheiro a galera estava de olho. Ohâl 

E verdade...E verdade. 

Hoje é domingo...Vamos APAreçer 

Xamos dar uma BICada. 

1 ma BICada pra \ aler. 

Praia do cacau... 

Inibira! 

Praia do meio e outros 

Balnerário Iate Clube e a domingueira dançante 

E o bicho...E pra valer 

Arimatéia .Ir. retorna ao Rádio Allernavita nesta segunda. 

A dupla laísca e fumaça desta vez vai... 

La/ei acendei o togo. Bom domingo galera. 

±4 

Esta é do 

Gozário 

m m 

Os Fanteas?-: minhas 
Gosto - O Pensador 

Srne Emprego 

Fone: 722 3317 

01 «Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Capintciros 

04-Armadores 

extutura de 

ferragem 

01-Baba 

05-Doméstica 

LABORATÓRIO CLESIO FOMSE 

i 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fonet^l-SAIT1 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Comércío AOS doMÍNqos só 

ÒEpENdE AqORA dAS CÂMARAS 

() prcsidriUc Fernando I lenrique Cardoso reeditou na ultima 
sexta-feira. 8, a Ml* (medida provisória) que tratada participação 
dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa, incluindo 
no texto, autorização para o comercio varejista funcionar aos 
domingos, desde que haja aprovação por parle da Câmara 
Municipal de cada Município, e a lei seja sancionada pelo 
prefeito. 

Ou seja para que o comercio varejista de Imperatriz, passe a 
funcionar aos domingos, as classes patronais, a exemplo da Cl )1 
e da ACII. deverão encaminhar o pleito ao Poder Ix-gislativo, 
para apreciação dos senhores vereadores, através dos trâmites 
leçais daquela Casa de Leis. 

A iniciativa poderá ser também de um dos proprhx 
vt readores. tornando o processo ainda mais fácil. 

()uem dara o primeiro passt»? 

EFe IV1 Énid ES 
1 i' n íoi a-M' amanha, 11: 1 ha do 1 hreilo; I)ia do Ma^islradi >: 

l )ia do Advogado; I 'ia da Consciência Nacional; Siado Fsludante; 
I 'ia do 1 loteleiro: I 'ia do Ciarçon; I ha de Sla. Clara, padroeira da 
I elevisao. 

Cale o registro com os parabéns da Otorrinocenler (ouvido, 
nariz e çíanRanla). na Luis Domintíues sob o comando do I)r. 
Car1 l adeu H. de Matos (721-8921 e 722-29:,.0). 

JÉSSÍCA COSTENARO 

()uem também aniversaria hoje aconchego da família e dos 
ami.qos. e a pequena Jéssica Costenaro. filha do casal amiRo 

PoupANÇA 

Hoje   1.10% 
Amanhã ....  1.04% 
Fonte: BC Gazeta Mercantil (723- 1759) 

UfÍR (FEdERAl) 

RS   RS 0.9108. 

CA; Unfi (MunícípaI) 

"f gosto 97. RS 09.11 

UÍR ( EsTAduAl) 

Agosto é>7 RS 20.21 

UPC (FEÓeraI) 

Agosto 97   RS 13,99 
DóIar 

* Paralelo  RS 1 14 
* Turismo RS 1 10 
* Comercial.. RS 1 08 

Cotações de 08.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 08.07.97 

RS   11.49 
SaUrío Míníimo 

\ gosto 97   RS. 120.00 
SaUrío FamíIía 

Maio 97   RS 8.25 
^ Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO; 
bobinas para I ;AX rS 2.12. bobinas para calculadora 

(57xóO) RS 0.29, Rua Simplictc Moreira, 1478, 
Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722-1400. 

lido Eugênio Costenaro e Jussara L. Fogeiato Costenaro (leia-se 
Iximinadora Paranáe ACII). 

A aniversariante recebe também cumprimentos do Marvvel 
Es|X)rle Clube, do qual seu pai é unidos socios especiais e diretor 
de esportes. Tim-tim. 

Pequenas Empresas 

A partir da próxima terça-feira. 12. estará em todas as bancas, 
numa distribuição da Dimapi, a edição de agosto da revista 
"Pequenas Empresas (irandes Negócios". 

Traz imperdível reportagem sobre os jovens empreendedores, 
incluindo na edicçáo dicas importantíssimas para quem está 
interessado em investir em quadras de futebol sociely, entre 
tantos outros assuntos. 

m 

f. 
\ s. 

Através do casal Fernando c Telma R Antunes (Schalom 
Hotel), cumprimentamos os demais empresários do setor, 
pela passagem amanhã, do Dia do Hoteleiro. I ale o registro 
com o nosso tim-tim antecipado. E também aquele forte 
abraço a todos os pais,pela passagem hoje do seu dia. 

PIantâo Médico 

P LANTÃO GERAL/ IIO J E: 
Hospital Santa Maria (723-1955Amanhã. Hosp. Geral 
(721-1065); PEDIATRIA: Mater Clínica (723- 

2403)Amanhà, Hosp. Nice Lobão (721-8174): 
OBSTETRÍCIA (todos os dias) Hospital Regional Materno 
Infantil de Imperatriz (723-1S43): ORTOPEDIA (todos 
os dias) Clínica de Acidentados de Irnixratriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZE. na Rua Ceara, 
.54 - (723-2224). desejando aos clientes e amigos, muito 

sucesso. 

Humor 

Alarmado com a bandalheira em sua paróquia, o 
padre fixou um cartaz na porta da igreja: 

Se está cansado de pecar, entre". 
Aproveitando a deixa, escreveram embaixo: 
"Se não cansou ainda, me ligue: Janete, 2626 

3709". 
(Playboy/ agosto/97 nas bancas numa distribuição 

da Dimapi).) 

Aníversaríantes ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getulio Vargas, esquina 

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

w-dja/Uci 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

romoçào em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO UTOA. 

IMPERATRIZ 

DIA € nOITG 

PARA ANUNC IAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 727.2.723. fax: (098) 727.1109 
(117 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
A\, Getulio Vargas. Centro, fone: (098) 722,2624. fax; (098) 722.2179. 
ADVANCE PÁ LACE HOTEL 
Av. Gctúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3755. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone; 727.2774. 
LEBLON MOTEL 
Av, Pedro Neiva de Santana. 527. fone: (098) 727.7754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721.4021, 

SEX SHOP 
PREASl RE SEX SHOP- PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS - TURISMO 
SI SSET AR VCATI 
Riia Alaeoiy, Bairro Juçara, fone (098) "2270" 
EST\(, AO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua JckSo Lisboa, Í249TÁ. fone: (098) 72177[7 
POSSEIDON TI RISMO 
Rua Paraíba. "4o. fone: (098) "2v2~S8 

RESTAURANTES 
FOCAO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.7878, 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. EnlroncamciUo. fone; (098) 721,0592. 
FEITO Á MÃO 
A\ Gelúlio Virgas. 1867. esquina c/a Alagoas, fone: (098) 721.7565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Gel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.7565. 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cef Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1772. 
PAMONHA PURA 
Av. Gctúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721,5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOC ADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.7157. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone (098) 721.4507. 
LOC AV EL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 847. 

VIDEOLOC ADORAS 
VIDEOMAMA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5876, 
TI C AM S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone: (098) 721,7182. 

DANCETERIAS 
FLY BACK 
Av Beira Rio. fone; (098) 722.1810. 
8 RO A D WAV 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 725. Bairro Juçara, fone; (098 
721.6184, 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722.7572. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone: (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 

AUÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
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 
 S 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

CLINICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro • Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Seleção de João Lisboa estréia hoje 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

CopãoI 
O Campeonato Regional 

terá a sua abertura hoje. como 
jogo da Seleção de João l.isboa 
e o time do Sena de Imperatriz. 
Aexixx talivaé muito boa para 
este campeonato que contará 
com a participação de 12 times. 
O Presidente da Amsul, Sálvio 
Dino disse que pretende 
realizar o melhor campeonato 
dos últimos anos e todos os 
detalhes paraa grande festa de 
abertura que começará as 14 
horas , já estão definidos. O 
Rresidenleãla Amsul. convida 
0 povo de imperatriz e das 
t idades da Região Sul para 
estarem presente hoje a tarde 
no Kstádiu Cafeleiráo 

Copão II 
O Vice Governador do 

Estado, José Reinaldo Tavares, 
a Secretária da Sedei Estadual. 
Marly Abdalae o Presidenfq.çla 
Telma, Jorge Cateb . serão as 
autoridades qqe ^eslanio 
representando o (foveriio do 
Estado. O Vice Governador Zé 
Reinaldo , irá dar o ponta, pe 
inicial do Cojíão no Estádio 
Cafeteirão. Sálvio Hino , 
afirmou que a GbvernadoVà não • 
estará presente por motivos'' 
outros, mas que convidou para 
está na grande festa de hoje a 
tarde. 

Reinauguração 
O Estádio Cafeteirão será 

reinaugurado esta tarde. O 
Municipal da Cidade de João 
1 isb(>a, d('S(le o con ieç() do ano 
que está fechado, de lá até 
agora o mesmo passou por 
reformas e ampliação 

Arquibancada 
A arquibancada foi 

ampliada, construíram novas 
cabines de rádios com ótima 
visão para os profissionais da 
Imprensa e o alambrado foi 
construido. A Grama do estádio 
também, está ótima para a 
realização de jogos. 

Seleção 
() treinador Edmar Pereira, 

disse que a seleção está bem 
treinada para a estréia de logo 

mais as IfilvíO diante do Sena. 
Edmar afirmou que a]K'sar do 
|)ouco temix) que teve durante 
a s( 'mana j )ara Vealizar < js trein< )s 
0 seu time . reúne todas as 
condições de conseguir uma 
vitória no primeiro jogo do 
CoiVio. 

Indefinido 
O time que deverá entrar 

jogando, ainda tem definições, 
mas deverá ser este: Valdo. Jr. 
Colinas( tatá ) Duílio , Valdo 
Montes Altos e Fernando ; 
Rodson. Hiro Biro . Xaxado e 
Taulinho: Nerisvan e \ aldson. 

Amador 
() Campeonato amador de 

Impetratriz apresenta hoje os 
seguintes jogos: 

Novo I loiizonje x landuí na 
1 aminadoraas S^OOhs^. 

Volta Eedonda-^A^cano 
na 1 imfinadora as l(ljj(|!is 

Nár J \ .^as.ãSbZb:- Mãnlia x 
Plíiza Ar - - 

Na Tó^Im!^. as ItúOOhs . 
Guanuitx Tiraí leiltes.' 

Màrília 
G I iriie dfCAianliã após 

' réíilizar citratro j<ígos com quatro 
^vitorias em 100% de 

aproveitamento volta a jogar 
neste domingo pelo 
campeonató amador . o 
primeiro jogo dó lime após a 
reabertura do certame amador. 
() Presidente Pereira, disse que 
0 lime entrará com garra total, 
liara vencer o lime do Phiza. Ele 
acrescentou que o seu time é 
um dos sérios candidatos ao 
título deste ano, pelo menos este 
é o objetivo. 

Guarani 
O I ime do Guarani terá que 

jogar hoje a tarde a partir das 
KTOO horas ,no campo da 
l/iwem enfrentando o time do 
1 iradentes. O Guarani venceu 
0 Plaza por 2x1 no seu último 
jogo no campeonato. O 
Tinii lentes vem de uma derrota, 
1 xTdeu i lara f > J ant 1 m [ x-lo | ilacar 
de 2x1, Os dois times jogam 
hoje em busca de um resultado 
positivo para melhorar a 
pontuação nocamjieonalo. 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO Vó 

ocasiao 
Glóves 

() Treinador Edmar Pereira 
começou na quarta feira a 
semana de treinos do 
selecionado de João Lisboa . 
visando o primeiro jogo do 
time no Copão Maranhão do 
Sul. neste domingo dia 10, 
I áhoO no Estádio Cafeteirão • 
A Seleção que está com três 
semanas de treinos ou 15 dias, 
tem um elenco invejável de 
bons jogadores e reúne 
Condições de passar para a 
próxima fase do campeonato. 
Na chave de João I .isboa, estão 
o Sena de Imperatriz. 
Comercial de Dom Eliseu e a 
Seleção de Açailândia, dois 
times de classificam para a 
próxima fase do campeonato 
.que será as semi finais. O 

Treinador Edmar Pereira trabalhou f irme para acertar o time 

I reinador disse aos seus 
jogadores no treino de sexta 
feira, que começar o 
campeonato com uma vitória, 
será um passo para a 
classificação . o time joga em 
seus domínios com o apoio de 
sua torcida e por este motivo, 
precisa de um resultado 
positivo. 

Edmar Pereira não quis 
adiantar a escalação do time 
titular, mas pelos treinos que 
foram realizados durante a 
semana . o time que entrará 
jogando deverá ser o seguinte: 

Valdo, Jr. Colinas(tata) 
Duílio , Valdo Montes Altos e 
Fernando : Rodson . Biro Biro. 

Xaxado, Paulinho I lereniõ; 
Nerisvane Vãídson. 

* ::••••■ 

n 

Píiiilinho Hervnio esperança de gols 

Sena vai buscar vitória na Cameleira 

Técnico Geraldo Lopes diz que o seu time irá buscar três pontos em J. 

Lisboa 
O único time de 

.Imperatriz no Copão 
Maranhão do Sul, a 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações ( Sena ) estréia 
hoje as 1 áhdO na competição 
na.Cidade de João Lisboa . 
enfrentando a seleção local, 
O Time do Sena, realizou 

a rias contratações até 
iiics.mo de jogadores 
profissionais paraTazer um 
grande time. O Orçamento 
do, empresário Neudson 
Claudino para o campeonato 
está estipulado em 18 mil 
reais. Neúdsou afirmou que 
não está medindo esforços 
para que o seu time 

represente bem a Cidade de 
Imperatriz. O Empresário 
comentou que o futebol é uma 
paixão nacional e que a Cidade 
de Imperatriz, não poderia 
ficar tora de uma competição 
que envolve todas as Cidades 
da Região Sul do Estado e ate 
mesmo Cidades do Tocantins 
eParã. 

O Supervisor Jouatas 
Moura , após a estréia do time 
que esta no campeonato 
amador, um empate em 0 x <) 
com o Novo Horizonte . 
apresentando um péssimo 
futebol, resolveu mudar de 
treinador. Valdo foi demitido e 
para o seu lugar foi contratado 

Geraldo Gtpes, que é bastante 
conhecido no meio esportivo 
Imperatrizense devido já ler 
treinado varias equipes. 
Geraldo Lopes, também ]a 
trabalhou no Copão .dirigindo 
a seleção de Porto Franco em 
91.0 Sena começou os treinos 
na segunda feira 4, e segundo 
o treinador o time está 
preparado para trazer três 
pontos da Cidade de João 
Lisboa, no primeiro jogo 
valendo pelo Copão, 

Geraldo Lopes não quis 
adiantar á imprensa o time 
que enfrentará João lisboa, 
mas cm conversa com a 
reportagem , deixou claro que 

jogará com cautela , porque 
0 time local tem Ms 
jogadores e eonla coXl 'o 
apoio dr sua torcida. O 
treinador aproveitou a 
oportunidade para convidar 
a torcida de Imiieralriz, para 
prestigiar o único j 
representante da Cidade no 
Copão , esta tarde em João , 
1 isboa. Os jogadores do 
Sena , após o eoletivo;| 
apronto de sexta feira, 
entraram em regime de 
concentração. A Viageml 
para João Lisboa devei 
acontecer por volta das 
E>h2(). em condução 
especial. 

Copão Maranhão 

do Sul começa hoje 

O Presidente da Amsul, 
prefeito de João Lisboa Sálvio 
Dino . disse que a expectativa 
para a abertura do 
Campeonato Maranhão do Sul 
é muito grande . Sálvio Dino 
afirmou que o Vice Governador 
do Estado José Reinaldo 
Tavares, a Secretária Estadual 
da Sedei. Marly Abdala, e o 
presidente da Telma , Jorge 
Cateb serão as personalidades 
da Capital do Estado que 
estarão no Estádio Cafeteirão. 

José Reinaldo irã dar o ponta pé 
inicial no centro do gramado 
abrindo o Copão de 1997. 

A Programação da Sedei de 
João Lisboa é a seguinte: 

141145- llasleaménto das 
Bandeiras. João Lisboa, 
Maranhão e.Nacional 

ISbs- Dcscerimento da placa 
Ifiblb- Coreografia das 

moças de João Lisboa 
l.r)li2(L 1 íesfile das equipes 
IfihoO- início do jogo , João 

Lisboa xSena 

O Copão Maranhão do Sul, será disputado por 12 
times, que estão divididos em três chaves de quatro, 
confira: 

Chave "A " 
Balsas 
Riacháo 
Canáina 
Estreito 
Chave "B ~ 
Porto Franco 
Tocamlnópolis (TO) 

Governador Edson Lobão 
Juveutus (Monte- Altos) 
Chave "C * 
João Usboa 
Sena (Imperatriz) 
Açailândia 
Comercial (Ihuu ElNeit- 

PA). 

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 

FííZ: 
Ãlagaas, 143? A HrnÀQm ni nm 
/23'234? - CLP SÍÍ3%3*'J'ÍÜ - ífnpmitttu 

Promoção de férias 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir 

o 

>íS 

"Ni# Reais 
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COMPAQ 
PRESARIO 

OU 1+11 Mensais de (Cheques) 

n r 
Micro Computador 

R$ 2.490,OOff m/o 

266,00 

COMPLETO PACOTE DE SOFTWARE 
Monitor 15 Pol. " Proc. Pentium 133 Mhz 
Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 16 MB 

' Memória Expansível até 128 MB * Modem 33,6/14,4 K bps 
CD ROM 8X 

OU 1+3 CHEQUES DE 

622, 50 

05 PECAS 

sem furos 

Maq de Cost STANDART 
R$ 179,00<7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ELGIN 

* Costura reta 
' Eixo de transmissão em aço 
* Super resistente 
* C/gabinete 

h 

13,50 

OU 1+4 CHEQUES DE 38,70 15UND 

Ventilador 
R$ 39,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Chave d 3 velocidades 
* 30 cm 

2 95 

* I 

i >' 

ARIMO 

    

OU 1+4 CHEQUES DE 8,40 
20UND 

Estante de Aço 
R$ 37,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

0Í7 7+4 CHEQUES DE 7,90 

'  • --- 

"'TIrandin 1"" • MOVEIS CÊ ACO# 

6 Prateleiras 

Fogão Devi lie 
R$ 358,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

BRASTEMP 

* Forno auto limpante 
* Acendedor automático 
* Luz no forno, , 
* Tampa vidro . 
•fytesainox , 
' 4 bocas v, • ' 

26,90 

OU 1+4 CHEQUES OE RS 77,50 
10UND 

Lavadorade roupa 
R$ 649,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ES Electrolux 
Líder mundial em eletrodomésticos 

* Lava 06 kg do roupas 
" Gabinete em aço 
" 5 programas 
' 03 níveis de água 
* Maxicèntritugação 
* Dispenser para amaciante 
* Garantia-de 1 ano 

48 80 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ f 39,50 06 UND 

   

ÍSWíí Í5 
■■ ■' 

8 e»' 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

25 UND 

^ Ofertas válidas até 16/08/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
s lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1 +23) juros de 6% a.m. Plano cheque 5X (1 +4) 

juros de 4% a.m, Plano computador 12X (1 +11) juros de 4,9% am. Plano com ou sem 

entrada pgtos.de 30 em 30 dias, A loja se reserva o direito de não vender no atacado. 
Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Cliente Autolatina 

faz denúncia absurda 

Inconformismo com decisão judicial é evidente 

Ousando esclarecer a verdade 
dos fatos, a Autolatina do Brasil 
S/A e os advogados Dr. Ivan 
Irineu Piffer e Elis Helena Nobile 
Feuerstein, vêm a público 
rej tudiar a notícia veiculada no JC, 
do último sábado, dia 21/08, pelas 
razões seguintes: 

São mentirosas e de má fé o 
conteúdo das informações dadas 
ao Jornal, pelo taxista Francisco 
Andrade e Silva Neto. 

A Sr3 Elis Helena N. 
Feuerstein, recebeu pela primeira 
vez em seu escritório, o cliente em 
tela, que quitou prestação de n0 

07 e emitiu recibo datado de 07/ 
07/97). Numa outra ocasião. 

emitiu-se outro recibo, datado de 
28/07/95, autenticado desta vez 
pdoDr. Ivan Irineu Piffer, quitando 
por um erro de identificação a 
mesma prestação n0 07. Como se 
vê, as duas prestações de n0 07, 
foram numeradas 
e quivocad ame n te, com o 
reconhece o próprio devedor e 
foram repassadas prontamente, 
como se vê do extrato bancário 
expedido pelo Banco Autolatina 
S/A, datado de 08/08/97. 

Segundo os advogados, o 
taxista sempre demonstrou 
dificuldades em quitar suas 
obrigações, efetuando a maioria 
de sí-us pagamentos com atrasos 

de 50 a 59 dias. 
Fica ressaltada a ina insistência 

das informações, haja vista a 
comprovação da remessa 
bancária, através do extraio em 
anexo. 

Com referência á busca e 
apreensão do veículo, esta foi feita 
jxdo escritório de Advocacia Dr. 
José Silva do Valle Filho. 

Na petição inicial constam 
abertas as prestações de n" 14 e 
n0 15 (motivo da apreensão do 
bem), vencidas em 13/12/95 e 
13/01/96 e, não a prestação de 
n" 07. paga duas vezes baixadas 
regulannente. 

As folhas 02 da petição inicial 

consta: "que, não obstante, estar 
usando o veículo supra citado, 
deixou o suplicado de pagar as 
prestações de n014 e 15, vencidas 
em 13/12.95 e 13/02/96, 
respectivamente, incorrendo, 
deste modo, em mora, a qual se 
comi 'rova através da comunicação 
do vencimento". 

Considerando que ninguém 
1 em < > (Hr< "itodeinju riar, di famar (1 

caluniar alguém, os advogados 
envolvidos, estão tomando 
providências judiciais cabíveis ao 
caso. 

Elis I lelena Nobile Feuerstein 
(Acadêmica de Direito) e Ivan 
Irineu Piffer (Advogado) 

riLI*. 
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Reis Leal de Souza, 
maranhense, residente no 
bairro Santa-Rha, este e o 
nome tío homem qne 
segundo a polícia teriaa cerca 
deom mês e meio entrado por 
m» desvb às proximidades de 
João Ii$boa para fugir da 
vistoria dos Policiais da 
barreira da PM montada na 
entrada daquela cidade. 

José Reis que também era 
chamado de Francisco foi 
perseguido i >or «m cabo e um 
PM e ao Ser abordado ele e 
um outro elemento não 
identificado sacaram dois 
revólveres e conseguiram 
dominar os policiais, 
tomando-lhe às armas e 
fazendo com os mesmo 
ficassem deitados no chão 
enquanto que ele e o 
comparsa evadiram-sc do 
lixai. 

As armas dos policiais de 
acordo com a prójíría ixák-ia 
foram levadas pelos dois 

Autor do crime continua fofagido da Polícia 

elementos que. até então estava 
sendo procarado |K?Ta Polícia 

A esjjosa disse a re|«irt^em 
que a vítima trabalhava m área 
do troca-troca no seíor- 
mereadiíiho. 

Mesmo ler identificado o 
elemento conhecido no sub- 
mu ndo do crime |xdo apelido ík1 

Corta-pescoço a Polida ainda 
não tem os motivos que 
originaram o crime que ocorreu 
às Í6h3t) minutos da ultima 
quarta-feira m praça central <la 
cidade de Senador üi Rocque, 

José Heis. segundo a esjx)sa 
bídta ido a cRIade de Senador Ia 
Rocque k^var umas mercadorias 
não Identificadas pela nossa 
reportagem. Conforme 
depoimento de parentes ele 
também era Ugàdt» à assistêm ia 
social e estas mercadorias 
deveriam ser entregues em 
Senador 1 a Rocque e d< s(tnadas 
a instituições dc caiadades. ') 
principal acusado cmonlra-sc 
foragido (ijc também é de 

Edi/son Sontos. chefe de captura 
praticar vários cri me-, na rrgíao triamente contra á vitima, qu<- 
íwanúna e em oulnisestados, st- encontniva no interior da 

Corta Pescoço, segundo lanchonolr "N lanchei" às 
intormaçoi^tiblidíKjxdaPolícia proximidades do Mercado 
no loca! do (Time. Icria atirado Municipal. 

PHOTO PlNH€IRO 

Fotografamos aniversfkio, casarreitce, fcatizacfcs e evaalxe sn geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aieixo 

Perda de 
documentos I 

Valdenar Soares da Silva 
Santos, maranhense, 
casado, residente na Luis 
Domingués- setor Beira Rio 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
con lendo vários 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de 
Identidade Civil, CPE e 
outros, lato ocorrido na 
tarde desta ultima quinta- 
feira. 

Perda de 
documentos II 

Viviane Salim Vinhais, 
paulista, residente em Sao 
Josc do Rio Prelo cm 
trânsito por Imperatriz 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo todos seus 
doeuirvenlos pessoais. De 
acordo com a comunicanle 
havia d.« ulro da hulsa ceia a 
de t inquellla e eiiuai ja aiS 

Perda de 
documentos III 

Robson Soares Alves, 
paraense. solteiro, 
residente na Rua Ceará, 
bairro Juçara comunicou 
que perdeu uma bolsa 
contendo sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na manhã dc ontem 
quando o comunicanle 
trafegava pelo bairro Nova 

Imperatriz. 

Furto 

Eliane Martins Dias, 
maranhense, residente na 
Rua João Lisboa, comunicou 
que elementos 
desconhecidos furtaram da 
área de sua residência uma 
bicicleta Monark, cor azul de 
propriedade de seu esposo. 
Conforme a denuncia o fato 
ocorreu quando o 
comunicanle se encontrava 
(mi uma mercearia ao lado 
dc sua casa. 

Furto de 
bicicleta 

'}■ 

Joaquim Dantas da Silva, 
cearense, casado, resid 'e 
na Rua Eloriano Peix 
comunicou também que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Moulain Bike, cor azul. ano 
96. Fato ocorrido quando o 
comunicanle se encontrava 
no interior da Mercearia São 
Francisco no bairro Santa 
Rita. 

PIAMTAO POUCIAL 

Domingo. 10/08/97 

2U Distrito 

Renê Almeida 

Escrivão 
r Perda fde . 
rrcmcisco Barbosa 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Francisco Carlos 
A 

Urbano 

Perito 

Dr. Machado 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PLANTAO POUCIAL 

Segunda-feira, 11/08/97 

Io Distrito 

Delegado 

Reginaldo Nunes 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Jurandir 

Agentes 

Nunes 

Slmão 

Perito 

Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

720-1502 

Fone: 

731-7090 


