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Governadora Roseana chega 

■ Cidade 

Aflita 

Com sen estilo 
irreverente, Frederico Luiz 
mostra como foi oprlncípio do 
governo Roseana Sarney na 
região toraniina. O que è 
governo inspeeionante? 
Confira também a seção 
Curto c Grosso. 
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■ imperatriz 

Urgente 

Político 

Os políticos da região 
tocantina estão se definindo 

yn relação as próximas 
cições. João Macedo 

vFPB), aliado número um do 
deputado federal Davi Alves 
Silva, já sabe onde vai buscar 
seus votos para garantir o 
pleito. Confira na coluna 
Imperatriz Urgente, com as 
seções, 0$ 
Fantasmamainkas.. Ondas 
Curtas e Foto do Dia. 
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INDICADOR 

Jblar Comercial 
Compra R$ 1.0583 
Dólar Comercial 
Venrla R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,1350 
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% 
Ufir 
Valor RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto —  - RS 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 
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e assina ordens de serviços 

i-s: 

Agovernadora Roseana Sar- 
ney chega cm Imperatriz às 
1 LIS hs e assina ordens de ser- 
viços para a construção de 180 
casas, e o ásfaltamento do tre- 
cho de 30 km que liga a BR 010 
até Cidelândia. 

Outras ordens de serviços e 
convênios também serão assina- 
das pela governadora Roseana. 

E a segunda vez que ela visi- 
ta Imperatriz (mi menos de um 
ano do mandato do prefeito li- 
dou Marques. 

Agovernadora fica em Impe 
ratriz até o próximo dia 05. Ela 
recebe prefeitos fa região 
tocantina e sul do Estado. 

Mais na Página 1-3. 

Governadora Roseana Sarney chega com a Imperatriz com sua comitiva na manha de hoje 

(vapital 

Social 
Página 2-4 

Sociedade 

em 

. Expressão 
Página 2-3 

População exige posição 

de Ildon e Francisco Coelho 

«y-< 

■ 

Como será o comportamento 
de Ildon Marques (foto a esq.) e 
Francisco Coelho (foto adir.) nas 
eleições de 1998? 

Eles terão força para exigir 
do grupo político a que 
pcrtecem, o cargo de vice- 
governador para o Sul do 
Maranhão? 

Qual será o papel dos dois 
políticos que mais se 
sobressaíram na região nas 
últimas eleições. Serão 
figurantes ou desempenharão 
papel de importância no cenário 
eleitoral? 

Mais na Página 1-3 

» Copão Maranhão do Sul 

Sena vence mas 

público decepciona 

A Sociedade Esportiva 
Nobre Armações aplicou uma 
sonora goleada no Comercial 
de Dom Elizeu-RA. A partida 
foi válida pelo Copão 
Maranhão do Sul, 

A primeira vitória no 
Campeonato só não toi 
completa devido o pequeno 
numero de torcedores que 

compareceram ao Estádio 
Municipal Frei Epifânio T>' 
Abadia. 

De braços t ruzados e sem 
divulgar a partida, os dirigente 
do Sena, Sociedade Es|>orüva 
Nobre Armações, fizeram uiti 
time de profissionais, mas 
ainda trabalham de forma 
amadora 

Sii s 

m 

■ Tragédia 

Roleta russa termina 

em morte de estudante 

O mês de agosto terminou de 
forma trágica para a estudante 
Josimeire Barreto Silva, 
maranhense, 18 anos de idade, 
aluna da 83 Série "A", do.colégio 
São Francisco Xavier. 

Ela residia à Rua Fortunalo 
Bandeira, 897, Nova bniteratriz, 
e foi assassinada quando 

retornava para sua residência 
por volta das 3h00 da 
madrugada do último domingo 
(31), por um amigo que brincava 
de "Roleta Russa" com um 
revolver 38. O elemento 
acusado de desferir o balaço 
contra a cabeça de Josimeire 
continua foragido. Página 1-12 

O Rotary Clube de Imperatriz constatou que cerca de 17% da população de Imperatriz 
sofre de Glaucoma^ uma doença que não tratada a tempo leva à cegueira irreversível. 
O Clube de Serviço realizou campanha e mediu a pressão ocular de 203pessoas. Mais 
na Página 1-2. 

Abandono 

Vila Ildemar é 

abandonada 

A Vila Ildemar Gonçalves 
em Açailãndia esta 
abandonado pelo poder 
publico local. 

Os moradores reclamam da 
completa falta de assistência 

médica. O Posto de Saúde está 
deficiente de funcionários para 
atender os moradores. 

Veja mais na coluna Tribuna 
Livre, assinada por Jorge 
Quadros. 
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Prefeitura inicia 

asfaltamento do Bacuri 

A Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, através da 
Secretaria de Infraestrutura 
do Município (Sinfra), já iniciou 
as obras de asfaltamento de 30 
quilômetros de ruas 
anunciado pela Governadora 
Roseana Sarney, quando da 
sua passagem por Imperatriz, 
durante o seu Governo 
Itinerante. O asfaltamento é 
uma parceria entre o Governo 
do Estado e o Poder Público 
Municiiial. 

A frente de serviços da 
Sinfra está trabalhando na Rua 
Osvaldo Cruz. Na primeira 
etapa, os serviços serão 
executados do trecho que 
abrange a Leôncio Pires 
Dourado até a Rua Dom Pedro 
IJ, beneficiando dois bairros; 
Bacuri (Setor Feirinha) e 
Parque do Buriti. Serão 
aproximadamente 1.500 
metros de rua. Numa segunda 
etapa, a Prefeitura irá asfaltar 
da BR-010 até a Leôncio Pires 
Dourado. 

O prazo de conclusão, 
segundo previsão do diretor 
do Departamento de 
l Jrbanismo da Sinfra, Ribamar 
Silva, é de dez dias úteis. A 
obra foi iniciada no último 
sábado (30). 

Segundo Ribamar Silva, o 
trecho receberá um serviço 
definitivo de asfaltamento, 

meio-fio, sarjeta, recuperação de 
caixa coletora e bocas-de-lobo, 
limpeza geral de passeios e 
acabamento de meios-fios. 

O secretário Jairo Oliveira 
(Sinfra) disse que o projeto 
inicial de asfaltamento era 
destinado à Rua General Gurjão, 
mas por problemas meramente 
técnicos (rede de esgoto), não 
será possível, por enquanto, o 
asfaltamento daquela rua. Em 
função disso a Sinfra resolveu 
beneficiar uma rua paralela, que 
coincidentemente é a Rua 
Osvaldo Cruz. 

"Ficamos felizes pelo 
prefeito estar motivado em fazer 
esta rua, porque ela já foi objeto 
de reinvidicação jjor parte da 
comunidade do Bacuri. Portanto, 
foi uma coincidência agradável 
para nós, atender aquele bairro 
que é carente em 
infraestrutura", disse Jairo 
Oliveira. 

Serviços terão continuidade 
Após ser conlcuída a obra da 

Rua Osvaldo Cruz, a Sinfra vai 
trabalhar na Avenida Silvino 
Santos, começando no Ouro 
Verde, passando pela Vila 
Macedo e saindo nas 
proximidade do Gás Butano. A 
terceira frente de serviço da 
parceria entre Governo do 
Estado e Prefeitura Municipal 
vai atender a Rua Tancredo 
Neves, partindo da Pedro Neiva 

de Santana até a Vila Nova. 
Além dos locais acima 

citados, outras importantes 
vias de Imperatriz serão 
beneficiadas pela parceria, 
entre elas a Avenida da 
Liberdade (Vila Cafeteira), 
Rua do Arame (Vilinha) e 
Avenida Industrial (região 
do grande Santa Rita). 

Todas essas ruas terão a 
intervenção da Sinfra por já 
possuírem uma rede de 
drenagem e por serem de 
fácil acesso para vários 
bairros da periferia da 
cidade. O secretário Jairo 
informou que segundo 
determinações do prefeito 
Ildon Marques, o 
asfaltamento só será feito 
em ruas que oferecerem 
condições estruturais para 
isso. 

Cidade Limpa 
A Sinfra vai continuar 

executando a Operação 
Cidade Limpa. Segundo o 
diretor de Urbanismo da 
Sinfra, a partir de agora, a 
Operação será executada 
sempre em parceria com o 
Sábado Cidadão, ou seja, 
onde houver o Mutirão da 
Cidadania a mesma 
comunidade será beneficiada 
com limpeza, tapa-buracos, 
serviços de recuperação de 
meios-fios etc. 

FORTALEZA 

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 IBQÂ 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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Secretário fala 

sobre Jornalismo 

Edniilson Sanches, secretário do Desenvolvimento Integrado 

O jornalista hdmilson 
Sanches, secretário do 
Desenvolvimento Integrado e 
representante do Poder 
Executivo no Conselho 
Deliberativo da Fundação 
Cultura] de Imperatriz, ministrou 
palestra sobre o tema 
Comunicação Social e 
Jornalismo, sexta-feira (29), no 
Complexo Educacional Dom 
Bosco, durante a abertura da II 
Jornada de Vocação Projissional. 

O evento prosseguiu no 
sábado (30), quando 
profissionais de outras 
diferentes áreas relataram aos 
alunos as vantagens, 
desvantagens e mercado de 
trabalho de suas profissões. 
Além de concluintes do segundo 
grau e vestibulandos, o evento 
atraiu a atenção de professores 
e diretores. 

Comunicação Social 
Edmilson Sanches iniciou sua 

palestra mostrando as 
diferenças, assim como as 
relações, que há entre 
informação, jornalismo, mídia e 
Comunicação Social. 

Falando para vestibulandos, 
concluintes do segundo grau e 
até professores e diretores do 
I )om Bosco, o jornalista citou as 
atividades que a Comunicação 
Social especializa: Jornalismo, 
Rad ial ismo, Televisão, Cinema, 
Relações Públicas, Publicidade e 
Propaganda e Editoração. 

Com duração de 4 anos, o 
curso é oferecido em 76 

faculdades no Brasil. 
Anualmente, dispõem de 12.300 
vagas para 58 mil concorrentes. 
Hoje, cerca de 29 mil pessoas 
trabalham na imprensa 
brasileira, e outras 4.600 se 
formam todo ano, mas nem 
sempre se direcionam para esse 
mercado. 

Outro aspecto» informado 
durante a palestra foi o salário 
do jornalista: no Brasil, em 
média, esse profissional |)ercebe 
R$ 12.200,00. No Maranhão, o 
piso salarial é de apenas R$ 
400.00. 

"Mas isso — frisou Edmilson 
Sanches — é a média e o 
tradicional". Ele lembrou o fato 
da recente contratação do 
jornalista Boris Casoy, pela TV 
Record, que, conforme 
noticiado, lhe paga R$ 100 mil 
mensais. 

Oficialmente, como profissão 
de nível superior, o Jornalismo 
foi instituído em 1943. "O 
Decreto n0 83.284/79, que deu 
nova regulamentação às leis 
sobre a profissão — informou 
Fãlmilson Sanches — prevê 
onze funções para o jornaíistá: 
redator, noticiarista, repórter, 
rádio-repórler, revisor, 
diagramador, arquivista- 
[íesquisador, ilustrador, repórter 
de setor, repórter fotográfico e 
repórter cinematográfico". 

Sanches, enfim, falou do 
mercado de trabalho do 
profissional formado em 
Comunicação Social: assessoria, 
jornalismo empresarial, 

periódicos, rádios, tevês, jornais 
e on-line. Ao citar o jornal como 
o veículo mais charmoso para 
se exercer a profissão, Sanches 
disse que, "embora fazer jornal 
seja fácil, praticar jornalismo é 
tarefa dificil". 

Para ele, é preciso ser 
idealista para se praticar um 
bom jornalismo e lembrou que, 
no mundo inteiro, a Imprensa 
tem combatido a corrupção nos 
poderes públicos. E citou, a 
propósito, um antigo ditado 
popular: "Faze tudo como se 
alguém te contemplasse", 
completando que "esse alguém 
que te contempla é, neste caso, 
a Imprensa". 

O secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
lembrou a frase "A Imprensa 
são as vistas da nação", cilada 
jxdo jornalista e homem público 
brasileiro, Rui Barbosa, è apelou 
para que os estudantes e 
professores presentes 
participem mais da vida da 
cidade, sendo não apenas 
consumidores de informação, 
mas ativos participantes dei? 

Ele lembrou que o jornal 
deve ter uma preocupaç^,» 
muito grande com aquilo que se 
está reportando para os 
consumidores (leitores, 
ouvintes e telespectadores). 
"Vocês estão satisfeitos com o 
jornalismo que se pratica em 
nossa cidade?" — indagou, 
lembrando que Imperatriz é 
uma das poucas cidades de 
interior, no Brasil, que conta 
com cerca de vinte órgãos de 
comunicação. 

Para os estudantes, que não 
pretendem fazer vestibular para 
Comunicação Social, Edmilson 
Sanches lembrou que, 
"qualquer que seja a natureza da 
atividade, um profissional 
deverá, sempre, ter cont 
com a informação produz 
pelos meios de comunicação i.o 
massa". "No mundo de hoje, é 
indispensável o profissional que 
transforme dados em 
informação, assim como é 
necessário que a informação 
gere conhecimento, e que este 
gere compreensão e esta gere 
transformação positiva, rumo a 
estágios gradualmente mais 
elevados de qualidade de vida e 
de humanidade". 
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Roseana Samey chega e assina ordens de serviços 

Governadora será recepcionada às 11:15 hs no aeroporto Cortês Moreira 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Senadores 
Depois de serem 

enganados pelo governo, 
quando da votação da 
emenda da reeleição, um 
grupo de senadores 
promete dar o troco, 
aprovando o projeto que 
acaba com o segundo 
hirno da eleição. AS 

•n d tip i i na dos 
gow riiiMas, foi causada 
pela insinuação do Planalto 
de que o Procurador da 
República, Geraldo 
Brindeiro, daria parecer 
favorável a 
desineomparibilização, o 
que acabou não 
acontecendo,o Procurador 
votou contrário à proposta. 
Indignados, os senadores 
irão à forra. 

*■ Educação 
Tributária 

O grupo de trabalho 
sobre Educação Tributária 
estarão em Brasília para 
elaborar o plano específico 
de ação, visando a 
apresentação da proposta 
na reunião do CONFAZ 
que acontece este mês 
ainda na cidade de Foz do 
Iguaçu. Na pauta da 
reunião será debatido a 
estrutura básica de um 
Programa Nacional de 
Educação Tributária, 
adaptável às necessidades 
'^características de cada 

; Jado da federação. O 
...lesidenle da SINTAF, 
José Oliveira é o 
representante do 
Maranhao na reunião. 

Governo cede 
à atacadistas 

O setor atacadista da 
região tocatina reclamou e 
o governo resolveu 
reavaliar a aplicaçaõ da 
Pauta Fiscal para este 
setor. Os atacadistas 
alegam que os preços da 
pauta estão acima dos 

praticados no mercado. 
A Pauta Fiscal é um 

eficaz instrumento de 
fiscalização do ICMS, que 
sofreu nos últimos meses 
uma queda significativa na 
sua arrecadação. 

Governo cede 
à atacadistas 

O governo mais uma 
vez cede às pressões de 
um setor, que carcteriza-se 
por ser um dos grandes 
sonegadores de impostos, 
e que já vinha recebendo 
uma série de afagos, 
docinhos e incentivos, 
como por exemplo, o 
pagamento de apenas 2% 
do percentual de 
antecipação da diferença 
de alíquota, além da prática 
comum da parte dos 
atacadistas de sufaturar os 
valores dos produtos por 
eles comercializados. 

Faz-se necessário que o 
Estado haja com mais rigor 
na aplicação de sua política 
tributária e fiscal. É 
chegada a hora de deixar 
de remar contra a maré, 
pois haverá um momento 
que esse céu de 
brigadeiro, há de derreter. 

Funcionalismo 
Representantes dos 

sindicatos do Fisco 
estadual do Nordeste 
estarão reunidos em 
Belém, no Fórum de 
Mobilização do Fisco 
Estadual do Norte/ 
Nordesle, para discutir 
entre outras a reforma 
administrativa. 

Para finalizar a reunião 
do Fórum será realizado 
um ato público contra a 
política dos governos 
federal e estaduais para o, 
funcionalismo. O ato, que 
terá a participação de 
artistas locais, acontece às 
17 horas, na Praça da 
República. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADOS 

A empresa Barbosa Cordeiro e Cia Ltda, sito a 
Rua Benedito Leite, n9 1196 - CGC - 01.224.205/ 
0001,convoca o funcionário abaixo relacionado 
a comparecer ao seu escritório e/ ou retornarem 
ao trabalho, no prazo de 72 horas, sob pena de 
serem demitidos, conforme Art. 482 Letra I do 
Decreto lei N9 5452 da CLT - Consolidações das 
Leis Trabalhistas. 

Nome 
Natal Silva Ribeiro 

CTPS 
090724-Série-0012-MA 

A governadora Roseana 
Samey chega hoje a Imperatriz 
para assinar convênios nos 
setores de habitação e infra- 
estrutura. 

Ela será recepcionada às 
11:15 hs no Aeroporto Cortês 
Moreira pelo prefeito Ildon 
Marques, secretários de Estado 
e autoridades civis e militares. 

Durante sua permanência na 
cidade, a governadora assinará 
a ordem de serviço para a 
construção de cento e oitenta 
casas nas proximidades do 
Conjunto Nova Vitória. 

Também será assinada a 
ordem de serviço para os 
asfaltamento de trinta 
quilômetros ligando a Rodovia 
BROK) à Cidelândia. (wovernndorn Rosouna S.trneyanuncia construção do casas 

Outros convênios devem ser 
anunciados, como também, 
liberadas outras ordens de 
serviços para Imperatriz e 
demais cidades da região 
tocantina. 

Roseana Sarney deve 
permanecer em Imperatriz até 
o dia 05, retornando a São Luís 
para as comemorações alusivas 
ao dia 07 de setembro, dia da 
independência. 

Esta é a segunda vez que a 
governadora vem a Imperatriz 
em menos de um ano da 
administração Ildon Marques. 

Candidata a reeleição em 98, 
Roseana Sarney experimenta 
crescimento de sua 
popularidade na região 
tocantina. 

Opinião 

Antes que um aventureiro lançe mão 

Vice-governador tem que sair do Sul do Maranhão 

População quer definição de Ildon Marques e Francisco Coelho 

um 

m 

m 
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Ildon Marques (osq.) o Francisco Coelho têm responsabilidade com a região sul 

A região sul do Estado eleitoral do Estado, Jackson 
representa perto de 35% 
do eleitorado maranhense. 
A região tocantina. o sul e 
o sertão do Maranhão, 
apresentam a disposição 
de sua gente em crescer 
do ponto de vista sócio- 
econômico. 

Porém, a pujança da 
terra deixou de ser 
refletida nas últimas 
eleições. 

Dos três candidatos 
mais votados ao governo 
estadual, apenas o terceiro 
colocado, e atual prefeito 
de São Luís, Jackson Lago, 
escolheu como 
companheiro de chapa, o 
petista Jomar Fernandes, 
com atuação política na 
segunda cidade do Estado. 

Por isso mesmo a 
votação de Jackson Lago 
no sul do Maranhão, 
surpreendeu até mesmo, o 
então postulante ao Palácio 
Henrique De La Rocque. 

De mero azarão e figura 
coadjuvante no processo 

Lago pregou um "susto" nos 
favoritos. 

Ao contrário, tanto 
Roseana Sarney, qua<nto 
Epitácio Cafeteira preteriram 
imperatrizenses na 
composição da chapa. 

Estamos próximo ao pleito 
de 98. Pouco mais de um ano 
para as eleições. Quando o 
eleitor será chamado para 
eleger o presidente da 
República, governadores, 
deputados federais, e mais 
1/3 dos senadores. 

Na eleição de 1996, dois 
fenômenos políticos foram 
observados. 

A maioria dos prefeitos do 
sertão e extremo sul do 
Maranhão foram eleitos com 
apoio do deputado federal e 
atual secretário da 
Agricultura, Francisco 
Coelho. 

Ildon Marques também 
saiu das urnas com a maior 
votação da cidade para 
prefeito. Ungido com 35 mil 
eleitores. 

Os dois, unidos, detêm o 
maior patrimônio eleitoral da 
região sul. 

Por isso mesmo, a 
população cobra que ambos 
passem a exigir do grupo 
político que pertecem, o 
cargo de vice-governador na 
cltapa da governadora 
Roseana. 

E certo que "Ildão" e 
Francisco Coelho estão 
prestigiados no governo. 

O primeiro está indicando 
cargos regionais da 
administração estadual e 
recebendo a governadora 
pela segunda vez em menos 
de um ano. 

O segundo é secretário 
estadual da agricultura, onde 
pode fazer políticas que 
atendam os agropecuaristas 
do Estado. 

Mas, isso é pouco para a 
representatividade dos dois. 

Por outro lado. Digo, do 
mesmo lado, a governadora 
Roseana Sarney necessita 
indicar um companheiro de 
chapa da região tocantina. 

Certa vez, D. João VI, na 
história brasileira, deixou o 
trono para seu filho, D. 
Pedro 1. antes que outro 
aventureiro ousasse 
proclamar a independência 
brasileira. 

A governadora Roseana 
corre o mesmo risco. 

Caso opte em preterir um 
vice do sul do Estado, a 
população local receberá 
essa idéia como um gesto de 
desprezo para com a região. 

E não faltará aventureiro 
que escolhendo candidatos 
tocantinos, obterá 
facilidades para conquistar 
o voto local. 

Afinal, a população 
aplaude Ildon e Francisco 
porque eles representam o 
mais nobre sentimento de 
amor a terra. 

A mesma terra que pode 
até abrir mão da criação do 
Maranhão do Sul, desde que 
venha a ser prestigiada pelo 
Palácio Henrique De La 
Roque. 

Tem-se dito. 

7 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à^isposi^o d^TcCesA^p^^ 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. empresários que 

TCI - BR-Olü - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Lady Diana 
Morreu aos 36 anos de 

idade, a bela princesa . 
Como num conto de fadas 
uma professora oriunda de 
família humilde consegue 
se transformar em uma 
princesa de verdade. O que 
será que levou a morte a 
bonita Diana, será que foi 
o DESTINO? Nós não 
acreditamos muito em 
destino, muitos atribuem a 
sua morte a sete.jornalistas 

que perseguiam a princesa e 
seu atual namorado, para 
como sempre , obterem uma 
foto sensacionalista para 
vender para os pasquins da 
vida, jornais que vivem única 
e exclusivamente da desgraça 
dos que conseguiram vencer 
na vida. Sabemos 
perfeitamente que cada 
profissão tem os seus 
espinhos, todo profissional 
em sua área de atuação tenta 
sempre fazer o melhor, só que 
cm algumas ocasiões , 
atropelamos quem passa na 
nossa frente, esquecemos o 
respeito que devemos ter pelo 
ser humano, não estamos 
nem aí , se uma noticia vai 
ferir, magoar ou até mesmo 
difamar uma pessoa, o 
importante para o Jornalista 
é o furo de reportagem. A 
Imprensa mundial noticiou 
um autentico furo de 
reportagem. Morreu em 
trágico acidente 
automobilístico, uma Princesa 
de verdade que queria apenas 
encontrar a FELICIDADE. 

Mutuário Sofredor 
A Caixa Econômica 

Federal vira e mexe lança 
uma novidade, como seus 
assessores não tem o mínimo 
de criatividade, acaba 
sobrando para os Mutuários 
do Sistema de Habitação. A 
novidade desta vez é que os 
devedores poderão pagar 
suas prestações em qualquer 
agencia bancária, todos nós 
sabemos que o dinheiro 
arrecadado no sistema de 
habitação deveria ser 
empregado na construção de 
casas populares, no entanto 
isso não acontece, os Políticos 
brasileiros conseguiram 
acabar (falir) o Banco 
Nacional da Habitação, o 
famoso BNH, será que o 
amigo leitor lembra? A 
verdade tem que ser dita, 
quando chega a aproximação 
de eleições, a Caixa 
Econômica lança sempre uma 
novidade, mas para arrecadar 
mais dinheiro da já sofrida 
população, para financiar 
campanhas políticas dos 
afilhados do Planalto. Uma 
perguntinha sem vergonha, 
como fica a situação dos 
mutuários que caíram no 
conto da Encol? O mutuário 

vai perder tudo o que pagou? 
Ou será que o Governo vai 
arcar com a responsabilidade, 
e tentar salvar mais um 
cidadão brasileiro 
incompetente? 

Há 
eu tô Maluf 

Analisando como 
Publicitário, das veiculações 
de 30 e 60 segundos 
apresentadas na Televisão 
brasileira, a mais criativa tem 
sido do Ex Prefeito de São 
Paulo . Com a criação de 
apenas três peças, a equipe , 
mostra para o povo que o 
Senhor Paulo Maluf é o 
homem ideal para ser o 
próximo Presidente da 
República. Vamos levar em 
consideração, que os 
profissionais que estão 
trabalhando na Campanha de 
Paulo Maluf para a 
Presidência, são os mesmos 
que elegeram o desconhecido 
Celso Pita como sucessor de 
Maluf. Hoje a Mídia 
eletrônica é fundamental, e 
com certeza vai eleger o 
próximo Presidente. Olha o 
Ciro Gomes aí gente!!!!!! 

Entre Linhas 

Publico acatou o pedido da Mídia e resolveu 
prestigiar o grande Show de lançamento do novo CD 
do artista Chiquinho França, um verdadeiro show de 
música instrumental. Não temos dúvidas de que 
t hiquinho vai estar em breve, nas paradas de sucesso 
em todo o Brasil 

: Jósé Dirceu foi reconduzido na Presidência do PT 
Nacional, com a ajuda e claro, do seu compadre velho 
de guerra, Luis Inácio Lula da Silva. Além do Lula, o 
PI vai analisar mais dois nomes para concorrer a 
Presidência . Tarso Genro, ex prefeito de Porto Alegre 
v C rislóváo Buarque . atual Governador de Brasília. 

Dr Wilson Pilho. Advogado Criminalista, um dos 
mais eonceifuados e atuante da Região Tocamina se 
prepara apara inaugurar sua nova Banca. Ainda este 
mes. Dr. Wilson Filho vai atender seus clientes , eom 
mais conforto, na Rua lã de Novembro, no dia da 
inauguração, nós estaremos divulgando o endereço 
completo e o telefone. E Verdade., . 

O conceituado Jornalista Clélio Silveira está 
novamente no ar. mostrando sua versatilidade. Clélio 
em arou de frente a apresentação <lo Programa Cidade 
Alerta. C om uma nova dinâmica o programa passa a 
ganhar o maior número de telespectadores. O curinga 
da I elevisão está no ar, logo cedo. 7 da manhã, na TV 
t apitai, reportagens Nilson Santos, o bom paraense. 
Se ligue. 

Espaço Aberto para a para a a* 
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por FREDERICO LUIZ 

Sindicato dos 
motoqueiros 

Edison Rosa caldeira 
toma posse hoje, na 
presidência do Sindicato dos 
Motoqueiros Autônomos da 
Região Tocantina. A nova 
diretoria será empossada às 
20 hs na sede dos Sindicato 
dos Arruinadorcs de 
Imperatriz. Pelo menos, por 
aqui, parece que os 
mototaxistas vieram para 
ficar. Aos taxistas, ou 
melhor, aulotaxistas, deve 
prevalecer a máxima: não 
adianta reclamar, tem que se 
enquadrar. 

Mater Clínica 
de fora 

Depois de muito disse- 
me-disse. Reunião aqui. 
Reunião acolá. Pronto. Está 
decidido. Apenas a Mater 
t línica foi descredenciada 
do Sus, o Sistema l 'nico de 
Saúde. Dá para agente saber 
qual foi o critério usado? 
Antes, era o 

recadastramento. E agora? 
Semana da Pátria 

Começou ontem, em 
Imperatriz, a comemoração da 
Semana da Pátria. 
Diariamente, às 08 hs, haverá 
hasteamento da bandeira com 
a presença de escolas da cidade 
e da Guarda Mirim. 

Ni ver do chefe 
Conor Pires de Faria faz 

aniversário hoje. O jornalista 
recebe os cumprimentos 
daqueles que fazem o Sistema 
I ucanu's de Comunicação. 
Como é tradicional, ele deve 
levar meio mundo de gente 
para o Pivas Bar. Com direito 
a muita Cerpa Draft Beer. E 
acompanhado daquela picanha 
à moda da casa. 

Thau agosto 
. Tem um velho ditado que 
todo supersticioso enrustido 
adora. Eu não acredito em 
bruxas. Mas que elas existem, 
existem! Eu também não 
acredito que o mês de agosto 
v de desgosto. Mas como ê 
bom está em setembro! 

Sálvio 
cantou 

Sálvio Dino montou uma 
bela equipe de futebol para 
representar a cidade. Mas a 
seleção de João Lisboa deu o 
segundo vexame no Co^ão 
Maranhão do Sul. Primeiro, 
empatou em casa com o Sena. 
E na segunda partida, perdeu 

para o Galletli de Açailândia. 
Pelo jeito, o prefeito de João 
Lisboa vai trocar a Comissão 
Técnica. Seria uma forma de 
dar uma satisfação ao torcedor. 

Cruzada correta 
Tasso Assumpção está 

numa cruzada para colocar 
atrás das grades, o assassino 
da estudante Kelly Cristina. 
Membro da Academia 
Imperatrizense de Letras, o 
escritor dá uma prova que o 
envolvimento com os 
problemas da comunidade não 
deve se restringir aos políticos 
de carreira. Conte com agente. 

"Governo 
Inspecionante I" 

Hoje a governadora 
Roseana Sarney instala em 
Imperatriz o "Governo 
Inspecionante". p) porque não. 
Rogério Magri lançou o já 
incorporado, imexível. Em vez 
de inspetor, palavra chata, cai 
melhor, "inspecionante". Para 
rimar com itinerante. Depois 
de uma presença 
decepcionante, o governo do 
Estado começa a marcar 
pontos na cidade. 

"Governo 
Inspecionante 1" 

Ao retornar a Imperatriz, 
Além de inspecionar obras, a 
governadora dá uma moslra 
que o prefeito lldon Marques 
está presligiado em seu 
governo. 

# 
0 Jornal Capital é uma publ 1 cação do 

Sistema Tuianu'5 de Produções 

Narciso Pires 
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França Coeího 
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Curto e Grosso 

^ Uca-uca-uca. Eí, você aí, me dá uma Uca aí, me dá uma Uca aí. 

^ Os donos dos hospitais têm duas máximas em comum: 

I Minha vida por uma Uca. 

| De mim, podem arrancar tudo: menos a Uca. 

I O stal f da Comunic está ligadíssimo na Rádio Capital AM. 

| De manhã, só dá os 950 kl Iz. 

I Valeu pela audiência. O programa Cidade Agora pegou. É o novo bicho da cidade 

Inspecionante. Inspecionante. Inspecionante. Inspecionante. 

^ A pi óxima visita da governadora Roseana já está agendada. 

I Ela vem para a Imperosa aiítes dos festejos de Natal e Ano Novo. 

S? Dá ate para fazer a Gênesis da atuação do Palácio Henrique De La Roque, 

s* Primeiro, foi o Decepcionante. Depois o Itinerante. Agora, o Inspecionante. 

? (1 próximo passo ê o governo inaugurante. K ver para erêr. 

Clélio Silveira está com força lotai. No Cidade Alerta. Na TV Capital. 

? Davi e t afeleira estão certos para a eleição de 1998. 

? h Madeira agora tem a desculpa que faltava para apoiar a reeleição de Roseana. 

£ Ou o PSDB de Luís Roehae Mareia Marinho vai de IT-PDT Duvid.Ml.Klo. 

^ Aquele abraço para José Filho. ()nde andará, criatura. 

Utilidade Pública 31/08/97 

Polícia Militar   19q 
Delegacia de Plantão    722-1287 

Corpo de Bombeiros  ~ ^3 
Hospital de Plantão (Geral)  ~ J 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria)   721-8174 
Aeroporto : 721.0662 

Estação de Trem  723-2260 
Hemomar    799 9797 

Tropigás IIIH 721-4528 
Paragas i 721-1795 

Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal ZIL~ 722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque   721-0404 
Disque Boi na Moita ZZIj 722-1956 

Defesa do Consumidor  19g 
Cemar ZZZZZZZZ 196 
Caema   722-2505 
Correios    721.0136 

Receita Federal    721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal  722-1071 

Polícia Rodoviária Federal  ~ 722-3048 
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FUPERMASUL desenvolve projetos na região 

A entidade de defesa do meio ambiente quer despoluir os riachos que desaguam no Rio Tocantins. 

O meio ambiente da Região 
Tocantina é uma grande 
preocupação da 
F U F F R M AS U L- F u n d aç ào 
para Proteção, Defesa, 
Recuperação e Educação 
Ambiental da Região Sul do 
Maranhão. 

Segundo o presidente da 
entidade, Sérgio Alves, 
projetos como. rearborização 
das matas do Rio Tocantins, 
além da despoluiçào dos 
riachos que deságuam no 
Tocantins, estão sendo 
desenvolvidos, para ele, estas 
atividades são de fundamental 
importância para manter o 
equilíbrio e a sustentação do 
meio ambiente na região, 

assim como garantir uma 
melhora qualidade de vida da 
população. 

A FDPERM ASUL, apesar de 
pouco conhecido é uma 
entidade que já atua há quatro 
anos e suas ações tem 
representado um grande efeito 
na preservação da natureza 
tocantina, a equipe de 
coordenação da Fundação para 
Proteção, Defesa, 
Recuperação e Educação 
Ambiental da Região Sul do 
Maranhão, apesar dos 
esforços, os resultados ainda 
são pouco satisfatórios, "e tudo 
isso, deve-se a falta de 
consciência quanto a 
necessidade de se preservar o 

meio em que vivemos" afirmam. 
A entidade é aberta a quem 

tiver interesse em lambem lutar 
na causa a que ela se destina, e 
o candidato não precisa ter alto 
grau de instrução, ou poder 
aquisitivo, para a 
F1JPERMASDL, o importante é 
que mais pessoas estão 
preocupadas com os crimes que 
se praticam contra o meio 
ambiente, e sentem-se 
sensibilizadas. 

Em Imperatriz a entidade 
está localizada ã rua 1!1 de maio, 
(>4 no centro, e contatos devem 
ser mantidos pelo telefone 721- 
1341, um espaço também 
destinado como disque 
denuncias. 

Si 
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FUPERMASUL uma preocupação com meio ambiente 

Vacinação da SEMUS apresenta bom desempenho 

Nos Postos e Centros de saúde de Imperatriz, registra-se grandes índices de imunização 

■ 

iv 
v, 

mm) 

Carlos Amorim, satisfeito com desempenho de sua pasta 

Nos dez Postos e Centros 
de Saúde da rede municipal 
supera expectativas 

Legenda: O serviço de 
vacinação de rotina prestado 
pelos dez Centros e Postos de 
Saúde da rede municipal está 
apresentando bom 
desempenho e até superando 
as expectativas. De acordo 
com o mapa mensal 
elaborado pela divisão de 
Imunização da Secretaria de 
Saúde do município, o índice de 
conscientização dos pais 
quanto a importância da 
imunização na vida de seus 
filhos está aumentando 
significativamente. 

O setor de imunização de 
cada Posto ou Centro de Saúde 
registra a produtividade em 

formulários específicos de 
acordo com a procura da 
comunidade. E no final do mês 
a chefe da Divisão de 
Imunização, Marias das Graças 
Jorge Bezerra computa esses 
resultados e confecciona o mapa 
que é repassado a Secretaria de 
Estado da Saúde. 

No mês de agosto, o serviço 
de vacinação de rotina registrou 
18.528 (Dezoito mil, quinhentas 
e vinte e oito) doses de vacinas. 
A campanha de M ulti vacinação, 
realizada no dia 17 de agosto 
obteve o seguinte resultado 
geral: 31.897 (Trinta e um mil, 
oitocentas e noventa e sete) 
crianças mer ■ »res de cinco anos 
vacinadas m s postos fixos e 
volantes instalados pela 
prefeitura. 0 total de menor de 

uma ano, 4.407 (Quatro mil, 
quatrocentas e sete) atingiu 
100,29% e superou a meta 
exigida pela Secretaria de 
Estado da Saúde. 4.394 (Quatro 
mil, trezentas e noventa e 
quatro). 

E além da vacinação de 
rotina, e da campanha de 
Multivacinação, vale registrar 
que a Secretaria municipal de 
Saúde está vacinando em todas 
as edições do "Sábado Cidadão", 
imunizando milhares de 
crianças nesse programa 
idealizado e executado pelo 
prefeito Fldon Marques para 
facilitar o acesso da população 
aos serviços de saúde, entre 
tantos outros benefícios 
oferecidos: lazer, expedição de 
documentos, etc. 

Marcação de consultas ganha novo sistema 

Adotada pela Secretaria municipal de saúde, a medida entrou em vigor nesta segunda feira 

A Secretaria de Saúde do 
Município, lançou novo 

tema de marcação de 
• nslullas, nos centros e 
gostos de saúde da rede 
municipal. Segundo 
informações do técnicos 
responsável pela elaboração, 
distribuição do material 
gráfico e treinamento dos 
funcionários está tudo pronto 
para que a medida entre em 
vigor.. Foi definido que a 
partir do dia Io de setembro, 
as oito unidades de saúde 
que prestam atendimento 
médico irão utilizar esse novo 
sistema. 

O novo sistema trata-se de 
uma medida que objetiva 
descentralizar o atendimento 
básico dos postos e centros de 
saúde, com a adoção de um 
cartão de indentificação do 
usuário (paciente). E cada 
unidade terá cor e cartão 
diferente para melhor 
identificar o paciente de cada 
bairro. A secretaria de saúde 
recomenda que a comunidade 
deve procurar o posto ou 
centro de saúde mais próximo 
de suas casas no bairro de 
origem.E depois do 
preenchimento do cartão ou 
"carteirinha" de identificação. 
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amarela e código 04; Centro de 
Saúde de Santa Rita código 05 
e ficha preta; Centro de Saúde 
de Nova Imperatriz, código 06 
ficha marrou escuro; Posto de 

Saúde Camaçarí ficha laranja 
e código 07 e finalmente o 
Posto de Saúde Lagoa Verde 
com o código 08 e ficha 
marron claro. 

§m 
Códipos e côres serão usados marcaçao consultas 

prosseguindo aunidade emite 
uma ficha "Sistema de 
Referência", onde constarão 
dados do paciente, provável 
diagnostico e responsável pelo 
atendimento.Essa ficha deverá 
ser encaminhada a uma central 
informatizada do município. F. 
nos ppostos e centros de 
saúde ficarão as fichas 
denominadas SAMF- Serviço 
de Atendimento Médico onde 

constarão todas as 
informações do paciente para 
posterior retorno. 

O prefeito lldon Marques 
está lutando pela melhoria da 
qualidade de vida da população. 
A secretaira de saúde do 
município já deu início ao 
processo de mudanças, 
elalx irando e executando vários 
projetos e programas para 
ampliar o atendimento. 

A partir desta segunda feira, 
já com o novo sistema de 
marcação de consultas, o jiposto 
Gumarú terá o código 01 e a 
ficha a ser usada terá a cor 
vermelha; Centro de Saúde Vila 
Nova recebrá o código 02 e a 
ficha decor azul; o código 03 
será usado pelo Centro de 
Sáude Três Poderes com uma 
ficha verde; já o Centro de 
saúde de Vila I-obão terá ficha 

Vende-se uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá, 2509, 

próximo ao conjunto Central 

Parque, com garagem para vários 

carros, 2 salas, 1 copa, cozinha 

com armários embutidos, 2 

suites, 3 quartos, sendo ura com 

armários embutidos, banheiro 

social, 1 dependência de 

empregada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área de 

lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Área total: 1.032 metro 

quadrados. Área construída: 330 

metros quadrados 

A;' 

Hospital Santa Maria 

DI . WmaJIÁO, 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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"Açailândia" 

Jorge Quadros 

Serenidade 
Sereno e tranqüilo. Foi 

assim que se comportou o 
vereador Vicente (íomes no 
programa Ronda da Cidade, 
do amigo Osmar Filho. O 
vereador respondeu a 
dezenas de perguntas e 
acatou todas as críticas que 
lhe foram feitas com um 
comportamento respeitável. 
Vicente deu um verdadeiro 
exemplo de como fazer 
oposição com 
responsabilidade. O nobre 
parlamentar faz parle do 
bloco oposicionista ao 
governo "A FORCA DO 
HROGRFSSO". 

Saúde 
Não é dos melhores 

quadros clínico de saúde da 
vila lldemar . Para se ler uma 
idéia , a Vila lldemar é uma 
das mais populosas de nossa 
cidade, fica distante do centro 
e tem apenas uma agente de 
saúde. 

Esta senhora (em a 
responsabilidade de atender 
na prevenção de doenças, 
orientar as grávidas e fazer o 
acompanhamento médico , 
nas visitas esporádicas dos 
profissionais da área . O certo 
e este PS ter pelo menos 
quatro agentes para atender a 
demanda de pessoas que 

moram na vila. 
Saúde II 

Outro problema sério é 
com o posto de saúde da vila 
Capelosa. I.á , a responsável 
pelo posto brigou com o 
Secretário de Saúde . entrou 
em greve juntamente com o 
resto de funcionalismo 
público , foi afastada do 
cargo mais disse que não 
entrega a vaga , foi a 
televisão e fez uma série de 
denúncia e se mostrou 
irredutível. 

Como há uma indefinição 
da administração com 
relação ao funcionalismo, 
principalmente no que 
cocerne no pagamento, não 
se sabe que posição tomará 
o secretário de saúde. 

CPI 
Foi formada a comissão 

parlamentar de inquérito que 
irá fazer uma devassa nas 
contas da administração 
passada - governo lldemar 
Gonçalves - e ficou assim 
constituída : Presidente . 
vereador Antonio Ferreira . 
relator vereador Jeová Sousa 
. membros . vereadores 
Eulália do Norte. Valdécio 
Ferras e Marcos Lucena . A 
comissão começará a sua 
investigação na próxima 
quinta - feira . 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTRÉIA, 

A PARTIR DAS OBHOO 

Domingo 
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o oue me hoje 

Ficou tícH dizer; 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefonei: 
b I 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: FRANCISCO DO VAIE 
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Asfalto 

Prefeitura prioriza bairros humildes 

O critério que a 
Prefeitura de Imperatriz 
utilizou, na definição das 
ruas que serão 
—eneficiadas com o 
Programa de Asfalto, do 
Governo do Maranhão, foi 
o de beneficiar os 
trabalhadores que moram 
nos bairros mais 
humildes. No geral, em 
parceria com a Prefeitura 
de Imperatriz, o Governo 
do Kstado asfalta !í() 
quilômetros de ruas e Vereador João Macedo 

avenidas. 
Ontem (1°), acompanhado 

do vereador João Macedo 
(PPB) v dos secretários da 
Infraestrutura, Jairo de 
Oliveira, e do Governo, 
Sérgio Macedo, o prefeito 
lldon Marques realizou visita 
de inspeção ãs obras de 
terraplanagem que são 
realizadas na rua Osvaldo 
Cruz, no Bacuri, e na avenida 
Silvino Sanlis, passando pelo 
bairro Ouro Verde e Vila 
Macedo. 

"São bairros como a Vila 
Macedo que nós 
beneficiamos, com esse 
programa, em parceria com 
o Governo do Estado. Aqui 
mora uma massa muito 
grande de trabalhadores. 
São pessoas humildes que 
precisam se deslocar das 
suas casas para os locais de 
trabalho, no inverno e no 
verão. 

Por isso damos 
prioridades para os bairros 
mais humildes" — disse. 

•c 

Jairo de Oliveira, titular 
da Infraestrutura 

O prefeito disse que do 
Bacuri algumas ruas serão 
imprimadas e asfaltadas, 
embora tenha ressaltando 
que ainda não se trata do 
programa Sábado Cidadão 
e do projeto Cidade 
Limpa. 

"Esse agora é o 
cumprimento da primeira 
etapa do Governo 
Itinerante. A governadora 
havia anunciado e agora, 
em Grajaú. me autorizou a 
contratação os serviços 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

T 
Aries H 

Gêmeos 

A troca de idéias e exj )eri- 
"ncias com os amigos pode 
trazer um novo impulso à sua 
vida neste momento. 

Ny da Sorte: 40 

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

V da Sorte: 27 

Leão n 
Libra Sagitário 

A energia de Júpiter conti- 
nua atuando de forma intensa 
em seu signo, favorecendo a 
coragem. 

\" da Sorte: 13 

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

N" da Sorte: 1 0 

Touro 

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

N,y da Sorte: 54 

Câncer 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Cuida- 
do, não é a hora de se pren- 
der ainda. 

Ne da Sorte: 13 

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

N- da Sorte: 29 

rü) 
Virgem 

tíl 
Escorpião 

K 
Capricórnio 

Encontros, contatos e até 
mesmo discussões podem ge- 
rar mudanças. Mas tome cuida- 
do. 

Ne da Sorte: 60 

E hora de mostrar sua capa- 
cidade de comunicar-se, de fa- 
zer novos contatos, aprender 
coisas novas. 

N9 da Sorte: 33 

Você pode ter uma nova 
idéia e conseguir o que deseja. 
Basta ter um pouco de fé e verá 
como as coisas mudam. 

N9 da Sorte: 40 

Aquário 

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

N9 da Sorte: 23 

P Q Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente. tudo continue na 
mesma. N9 da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF . IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

c/ 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
10:00 Supermarkel 
10:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cim- Star 
00:30 Jornal 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 Por no e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imjieratriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - L' Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2;' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03.30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no l.ar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa . 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Ix ila 
Richers) 
20:15 Serie Ilardball. Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Sífvia liórneo, %ita Stíveira ao íado do secretário de 

Infraestrutum, 9{or6erto 

>1 bioquímica 'Maria das Çraças e a vereadora 

Sdvana Silvestre 

.»í 

1 

# 

O casal mais romântico da ci+y: Amélia e 

Antonio Pereira 

Trikne Çornes em recente acontecimento 

sociaí na Cidade do ferro 

\ 

ii 

Todo o charme de Paula e Francisco 

(O Boticário) 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Re5srM 

Tv 

Cursos: 

Mediclna/Odontologla/Farmácla & Bioquímica/Direito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoIivía no Maranhão 

09&~ rSB-tOBà 

■HO^íTío 
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Linda Veloso 
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Hojey c\ governadora 1\oseana Sarney 

desembarca em nossa cidade^ onde esfard 

vistoriando as obras gue anunciou durante o seu 

duoverno Jtinerante em CJmperatriz. 

Desejamos Boas Vundas d nossa governadora. 

Êstd previsto ainda para este mes de setembro^ 

o coktail de lançamento da revista jATELA^A-Ly gue 

tem como produtor, o empresário Êlí TVAarinbo, o 
Governadora Roseana Sarney, ladeada pelas amigas Teka, Elene e a 

mesmo jd se encontra na capital paulista, onde peimeira dama Shirley Marques 

joi levar a revista para ser impressa, e, não 

esguecendo gue a capa da revista e a bonita 

Bar a Soares. 

O almoço ontem, joi em homenagem d Boosevelt 

jjunior. Seus pais, Doosevelt e Blelena Veloso de 

(SarvalKo, capricharam em um suculento 

churrasco, regado com muitas cervejas geladas 

para os convidados do |iIho, gue completava 

anos. Vai aí um abração especial lindo brotinho, 

grande data. Parabéns! 

-A 

y\ni mo 

D governadora do yVlaranhão, T\oseana 

Mais uma vez nossa governadora dividindo pose com a colunista Maria Sarney, recebeu dia 21 de agosto uma pesguisa 

Leônia e Tena 

feft , 

da /vA.C-.B., sobre sua po-pu-la-ri-da-de. no 

(Sstado. O resultado so veio anima-la a disputar a 

reeleição. 

A) ei ra Si mão, trao d Bmperatrio a primeira 

Sxposição de Bo los pvrtísticos, nos dias Oó e 08 

de setembro, no Shopping Ximbira e, convida a 

todos para participarem desta exposição, e logo 

em seguida serã realizado o curso de confeitaria 

avançada com ^Alexondre Bi spo 37-M-Xv maiores 

informações sobre o curso, ligue 721-d-879. 

jAIguns flashes da nossa governadra, guando em 

sua ultima visita d nossa cidade. 

;ss; 

: 

O bonito Júnior, diretor presidente do grupo LiUiani, fez também uma 

pose ao lado da governadora Roseana e da colunista Linda Veloso 

fértik 

CÚnica de Çinecoíogia e Obstetrícia 

IPré-Nait-ail, Esteiriiliidladle Coinijiuig-al, IPirevemição do Câimcer 

Giimecológ-íicoi, Víseolapajposcfâtpía# Vídieocolposcopila, 
Vídl eoh lis teiroscop ia, lUl 11 ir .ai so im o 'gpca fta- Ateinude todos os coimvêinuios.. 

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

Dr. Amélio Marques 
CRM-MA. 3055 

Dra. Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2919 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS. 
CONHECER TODA A UNHA FORD 97. '«K"™ 

* PREÇOS PHÜMÜCÍON;\IS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPLCLA1S. 

* CONSORC10 NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 
 g Fp.ie (098) 722-2122 Fa\: (09») 721-2666 
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Francisco do Valle 

Vila Davi 
A cidade de Imperatriz 

terá de volta o bairro Vila 
Davi. A afirmação é do 
vereador João Macedo que 
garantiu no programa 
Imperatriz 24 horas, edição 
da última segunda-feira que 
a iniciativa e do deputado 
Davi Alves Silva. 

De acordo com João 
Macedo o deputado federal 
estará em Imperatriz no 
próximo dia 20 de setembro 
para a entrega oficial dos 
lotes que serão distribuídos 
através de uma ficha que 
será fornecida pelo 
vereador J<)ã() Macedo. 

Vila Davi II 
De acordo com João 

Macedo, só irão receber os 
lotes aquelas pessoas que 
tiverem em mãos a ficha de 
inscrição. Até o final do ano 
o deputado federal Davi 
Alves Silva deverá entregar 
cerca de 10 mil terrenos. 

Os interessados deverão 
comparecer no gabinete do 
vereador Macedo no 
horário normal 
(expediente) levando todos 
os documentos pessoais. O 
trabalho está sendo 
efetuado dentro da maior 
seriedade para que não haja 
nenhum desentendimento 
no futuro. 

Vila Davi III 
Mediante esta medida a 

marca do deputado federal 
Davi Alves Silva deverá 
permanecer em Imperatriz 
já que a antiga Vila Davi, 
passou a se chamar 
Davinópolis. A 
emancipação fez com o 

deputado colocasse em prática 
este projeto. A Nova Vila Davi, 
fica na marginal direita da 
Belém Brasília, e em frente ao 
Vonjunto Vitória. 

Se armando 
Quem for fraco que se 

segure. Os políticos da região 
locantina já estão se definindo 
com relação as próximas 
eleições. João Macedo (ITB) 
aliado numero (um) do 
deputado federal Davi Alves 
Silva já sabe onde vai buscar 
seus votos para garantir o 
pleito. Os currais eleitorais 
estão sendo montados com a 
maior transparência possível. 

Roleta russa 
A roleta da morte fez mais 

uma vítima em Imperatriz. A 
jovem, Josemeire que 
retornava de um baile na 
companhia de amigos e do 
namorado conhecido apenas 
pelo prenome de Michel foi 
vítima de um balaço na cabeça. 
O fato ocorreu na madrugada 
do último domingo (31) 
quando ela estava a cerca de 
cinco quadras de sua 
residência. Com apenas uma 
bala no tambor do revolver o 
elemento vinha testando todos 
os amigos que o acompanhava. 
Após o teste fatal que culminou 
na morte de Josemeire o 
elemento evadiu-se do local 
tomando rumo ignorado. 

Sena 
A Sociedade Esportiva 

Nobre Armações derrotou no 
último sábado a equipe do 
Comercial de Dom Elizeu pelo 
placar de S a 0. A primeira 
vitória e de forma elástica do 
Copão Maranhão do Sul. A 

Deu na Imprensa 

•1' 

A 41- Expoema, aberta pela governadora 

Roseana Sarney, na noite de sábado, é a 

melhor das regiões Norte e Nordeste. A 

afirmação é do presidente da Associação 

de Criadores, Cláudio Azevedo. Durante 

toda a semana os leilões marcarão a 

semana. 

m 

Deputado Estadual João Paiva também é leitor assíduo do Jornal Capital 

decepção mesmo ficou por 
conta da torcida que 
compareceu de forma reduzida 
no Estádio Frei Epifânio D' 
Abadia para assistir a estréia 
do representante de 
Imperatriz no Copão dentro de 
casa. 

Desorganização 
Os responsáveis pela 

divulgação do evento ainda não 
conseguiram explicar o 
fracasso que foi a renda no 
Municipal. Os prêmios 
distribuídos na festa de 
apresentação de seus 
jogadores a torcida deve um 
sabor amargo para os 
dirigentes que tiveram que 
meter a mão no bolso para 
pagar as despesas do jogo e da 
premiaçào. 

João Lisboa 
O prefeito Sálvio Dino ainda 

aborrecido com a medíocre 
apresentação da Seleção da 
Cameleira promete fazer 
reformas. O primeiro a ser 
demitido foi o técnico Edmar 
Pereira que não vinha 
agradando os torcedores da 
Cameleira. 

Duilio 
O veterano Duilio um dos 

mais experiente jogadores em 
campo de acordo com às 
primeiras informações 
chegadas a nossa redação é um 
dos mais cotados para assumir 
o comando técnico da equipe. 
Caso isso venha acontecer a 
Seleção de João Lisboa irá 
perder um das grandes 
lideranças dentro de campo. 
Sálvio Dino deverá apresentar 
o novo treinador da Seleção de 
João Lisboa ainda hoje. 

Ondas Curtas 

® Esta escrito na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

® Se você não ê eletricista... 

® Não se meta com serviços de eletricidade. 

® Foi o que aconteceu com a diretoria do Sena. 

® Se os diretores não entendem de Marketing 

® Contrate pelo menos quem é do ramo... 

® Se preferir ficar arcando com os prejuízos... 

® Parabéns pela escolha dos marketeiros. 

® Vem ai a Vila Davi... 

® Adquira seu inscrição com o vereador Macedo 

® A nova Vila Davi é mais um dos bairros... 

® Que tem a iniciativa do deputado federal Davi Alves Silva 

® Maiores informações do gabinete do vereador. 

® Chegou a vez dos sem teto. 

® SUS... 

® Sistema Único do Susto 

® E uma realidade. 

® Cameleira... 

® O Caldeirão da Cameleira está fervendo... 

® Edmar Pereira já dançou. 

® Só espero que não deixe no comando o Rei e nem o Xerife 

® João Lisboa merece coisas melhores. 

0 

( !| 

ôallett+iaanndo 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

i 

Os FantcasM&mlnhas 
Gosto - O Pensador 

Vendedores 

externos 

01 

Representante 

01 

Cozinheira 

01 

Encarregado 

armação 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

posição a respeito. 

OtlINA 

Secretaría dE Transportes, 

LÍVIA boA idÉÍA PARA lldoN 

Idéia lançada pelo companheiro 'ITiompson Mota em seu 
programa na telinha da TV Capital, Canal 5, e na coluna "Rota 
2()()()". neste jornal, a criação da secretaria de Transportes do 
município vem obtendo excelente repercussão junto aos 
segmentos sociais da cidade. Formulada ao prefeito Ildon 
Marques de Sousa em caráter informal, a sugestão de 'ITiompson 
Mota é sem dúvida válida e merece a atenção do chefe do Poder 
Fxeculivo Municipal. 

Atrelado ãSINFRA (Secretaria de Infra-Fstrutura) ede mãos 
amarradas, sem autonomia, o DMT (Departamento Municipal 
de Trânsito), não tem poderes para disciplinai; o caótico sistema 
de Iraiwild de Imperatriz, sobretudo no momento em que o 
poli m o serviço de moto táxi gera tantas dúvidas, divide 
opinióes, e se torna em um grande problema social ante ã 
indefinição quanto ã sua regulamentação por quem de direito. 

A segundo maior cidade do Maranhão depois da Capital, São 
Luís, precisa de uma secretaria que. aliada aos organismos 
estaduais e federais, administre com mãos fortes e absoluto 
poder de decisão, o desorganizado setor de transporte e de 
trânsito de Imperatriz. 

Fssa é também a nossa opinião, endossando a idéia do 
companheiro Thompson Mota. 

Cabe agora ao prefeito Ildon Marques de Souza, tomar a sua 

Merccuío- 

FDoonceém- 

PoupANÇA 

Hoje 1,15% 

Amanha 1.18% 

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

UFír (FecíeraI) 

Setembro/97 RS 0,9108. 

r UrFí (MunícípaI) 

Setembro/97 RS 09.11 

UFr (EstaíIuaI) 

Setembro 97 R$20.21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro 97 RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.13 

* Turismo RS 1,10 

* Comercial RS 1.09 

Cotações de 01 0C) C)7 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 01.09.97 

  11,40 
SaLárío Mínímo 

Setembro/97 R$.120,00 

SaUrío FamíUa 

Julho/97 ■ R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60): RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Dezenas sorteadas para o concurso 328 da QUINA: 
17, 23, 52, 70, 71 

Repórter FoToqRÁFIco 

Comemora-se hoje, o Dia do Repórter Fotográfico. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

o comando do Dr. Carlos Tadeu B. Matos (721-8921 e 722-2930) 

MEqASENA 

Dezenas sorteadas para o concurso 078 da MegaSena: 
12,22,25,31,32,46 

;Í 
f 

üi 

Destaque especial hoje para o aniversário do Comandante 
maior do Sistema Tucanu 's de Comunicação, Conor Farias. 
Empresário dos mais arrojados, empreendedor e sobretudo 
um comunicador polêmico e vibrante, o aniversariante é 
merecedor de todas as homenagens e o reconhecimento 
da sociedade pelo laborioso trabalho que vem 
desenvolvendo em prol do desenvolvimento desta região 
na área das comunicações, do esporte, do lazer e do 
entretenimento. Sócio especial do Mar wel Esporte Clube, 
Conor Farias recebe também os parabéns da primeira 
escolínha de futebol da cidade, presidida peloJncansável 
Moreira Silva. Vale o registro com o nosso tim-tim. 

Hlivior 

Mariazinha e Aninha são duas priminhas que 
gostam de competir em tudo. Um dia estavam 
tomando banho juntas, quando Mariazinha mostra a 
sua bocetinha e diz: 

- Olha só! A minha macaquinha tá ficando 
peludinha! 

- E a Aninha: 
- Pois a minha já tá comendo banana! 
(Willian S.E/Petrópolis-RJ p/ a revista Brazil Sex 

Magazine). 

Aimíversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

D/A € fiOlTC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

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

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

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

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ESTACAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua Joào Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721,7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av, Bernardo Savào 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 Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio, 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007, 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone; (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora dc Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAN1A 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luié Domingucs. 1599. fone: (098) 721.7182. 

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

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

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque dc 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 doeumentos e textos em geral 
 S 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

Fundada no dia 3 de agosto de 1924 pelas Irmãs Capuchinhas Judite, Eleonora, Âgueda e Júlia, a Escola Santa Terezinha está comemorando 73 anos de existência, 

contribuindo para o crescimento da cidade através de sua rígida mas sempre inovadora ação voltada para o ensino e o aperfeiçoamento contínuo do homem. 

Sob a Direção da dedicada e experiente Inpã Janice (com o apoio de suas auxiliares Iara Paiva, Mônica Marques e Vilma de Lima Silva), e responsável pela base 

educacional de várias gerações de homens e mulheres se destaque na Região e no País, a Escola Santa Terezinha merece todas as nossas homenagens e o reconhecimento 

da sociedade pelo laborioso trabalho realizado em Imperatriz durante essas quase oito décadas. 

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Caixa recorre à justiça contra reajuste do FGTS 

Para a Caixa Econômina, reajuste de 44,8% é uma ameaça à sociedade brasileira 
A Caixa Econômica Federal 

informou que o Supremo 
Tribuna] de Justiça deu 
provimento ao Agravo de 
Instrumento por ela interposto 
em ação onde se discute a 
correção do FGTS- Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
no percentual de 44,80%, 
referente ao Plano Cbllor de 
abril de 90. O Agravo, de n0 

149.743, originário de São Paulo, 
refere-se a um processo 
envolvendo 10 autores. O 
Tribuna] Regional Federal- 3a 

Região havia dado ganho de 
causa aos fundistas. A Caixa 
ingressou com Recurso Especial 
que não foi admitido pelo TRF 
da 3a Região. 

Contra a decisão do Tribunal 
Regional de São Paulo a Caixa 
ingressou com Agravo de 
Instrumento alegando que 
precedeu em conformidade com 
a legislação vigente não se tendo 
que falar em direito aderido a 
qualquer outro índice diferente 
ao que foi aplicado nas contas do 
FGTS. Argumentou, ainda que 
apenas agente operadora do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, sendo a União, na 
qualidade de gestora, quem 
determina os índices fixados nas 

correções do Fundo. 
O Ministro Adhemar 

Ferreira Maciel, do STJ, 
apreciando o interposto pela 
Caixa, determinou o 
prosseguimento do Recurso 
Especial, entendendo que a 
matéria merece exame por parte 
doTribunal. 

A decisão abre precedente 
para todas as ações envolvendo 
a correção do FGTS venham a 
ser apreciadas pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 

A Caixa tem assinalado 
através de sua Gerência de Área 
Jurídica, GEAJU, que a 
pretensão de verem-se as contas 
vinculadas do FGTS acrescidas 
do índices decorrentes de 
111,0%, inclusos os 44,8%, de 
abril de 90, além de resultar num 
grande volume de feitos 
judiciais, 90 mil. com mais de 900 
mil fundistas, "constitui grave 
ameaça do FG'1"S e à sociedade 
brasileira" que, em última 
análise, seria chamada apagar 
uma conta fantástica de R$ 49,5 
bilhões de reais "para dar 
cumprimento a decisões 
judiciais de tal magnitude". 

A Caixa reafirmou que 
continuará recorrendo de todas 
as decisões, até que haja um 

pronunciamento definitivo do 
Supremo Tribunal Federal, 
sustentando que há decisões 
favoráveis e contrárias, o que 
reforça o controverso, 
responsabilizando certos 
setores de gerar e alimentar 
expectativas, com ganhos 
fabulosos, que inviabilizaria o 
FGTS, cujo patrimônio não 
cobriria a despesa, e que 
obrigaria ao Tesouro Nacional a 
examinar alternativas para ir 
buscar junto à sociedade 
recursos destinados ao 
pagamento da suposta dívida 

A Cabia sustenta, que toda 
correção monetária oficial foi 
paga tanto no Ativo quanto no 
Passivo e que não há perdas de 
44,8%; sustenta ainda, que se 
fosse verdadeiro o direito à 
reposição, o SF11 iioderia aplicar 
o mesmo índice nas prestações 
e nos saldos devedores dos 
mutuários, inclusive aos que 
quitaram suas dívidas. 

A Caixa informa que vem 
posicionando o Conselho 
Curador do FGTS sobre as 
demandas judiciais que 
caracterizara como 
"extremamente preocupante, 
colocando em risco o partimônio 
doFGPS. 
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Plano Collor resulta em briga entre trabalhadores e Caixa Econômica Federal 

Crédito rural é tema de encontro 

Durante três dias, pequenos produtores discutem sobre as linhas de crédito do governo federal para o setor 
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Sitônio. "As burocracias precisam ser quebradas 

As linhas de crédito rural 
foram o lema de debate entre 
pequenos produtores da região; 
num encontro de três no 
CETRAL- Centro de Estudos do 
Trabalhador no Pé de Galinha 
município de João Lisboa, 
representantes de diversas 
comunidades puderam obter 
conhecimentos sobre os 
financiamentos do governo 
federal destinado a este setor. 

Assessorados pela Cáritas, 
uma entidade ligada a igreja 
Católica, os pequenos 
produtores tiveram todas as 
dúvidas esclarecidas quando a 
programas como o PROGER, 
PROER, PROCERA e outros. 

Para Antônio Alves Lima, 
assessor da Cáritas, o encontro 
foi muito proveitoso, por que 
alcançou o objetivo, ele disse que 
durante o encontro percebeu-se 
que muitos produtores não 

conheciam as linhas de créditos 
v outros não sabiam como ter 
acesso aos financiamentos. 

Sitônio como é 
popularmente conhecido o 
assessor, enfatizou que a 
Cáritas não assume a função de 
facilitar a liberação de créditos 
junto aos bancos, mas sim de 
acompanhar às comunidades 
prestando um serviço de 
esclarecimento que resulte no 
desenvolvimento destas 
comunidades. 

No encontro do ultimo fim de 
semana aberto na sexta feira e 
concluído na tarde domingo, 
diversos municípios estiverem 
presente; da comunidade de 
Serra do Odílio, João da Cruz foi 
um dos representantes, em 
entrevista concedida ao Jornal 
Meio Dia de Noticias da Rádio 
Capital AM, ele assegurou que a 
partir do encontro, se descobriu 

alternativas de viabilização de 
recursos junto aos bancos que 
trabalham com as linhas de 
créditos destinadas aos 
pequenos produtores. 

Para José Brito de Senador 
I-a Rocque, o evento foi uma 
oportunidade para conhecer 
métodos de combate a 
burocracia ini| )osta i>elos bancos 
para a liberação de verbas por 
meios de empréstimos a médio 
e longo ] trazo com taxas de je 
que asseguram tranqüilic: 
para que as conné 
possam desenvolver seus 
projetos. 

A Cáritas durante o encontro 
agendou diversas visitas ás 
comunidades da diocese de 
Imperatriz, onde na 
oportunidade dará continuação 
aos debates e iniciará novas 
discussões de temas ligados aos 
pequenos produtores. 
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Trabalhadores elegem direção sindical em Senador La Rocque 

Por meio de voto direto, os trabalhadores rurais elegerão uma diretoria com mandato até o ano 2.000 

Os trabalhadores rurais dt 
Senador La Rocque elegerão no 
próximo dia 14, a comissão de 
fato e de direito da entidade que 
atualmente é dirigida por uma 
comissão provisória presidida 
por Manoel Joaquim Farias. 

Para a eleição que 
acontecerá às 10h30 no colégio 
Costa e Silva, ao contrário do 
defendiam alguns, apenas uma 
chapa irá concorrer, essa 
inclusive era a idéia do sindicato 
mãe presidido por Cosmo 

r Rodrigues de Araújo em João 
Uaboa 

A princípio discutia-sc 
formação de duas ou dê três 
chapas, o que terminou por ser 
descartada tendo em vista que 
não havia necessidade a se 
mostrar pela união existente 
entre a categoria, que aceitou 
por fim a unidade. 

A chapa a ser eleita e 
empossada no mesmo dia será 
encabeçada por Manoel 
Simplício candidato a 
presidente. Messias do 
Genipapo como Vice- 
presidente, o ex-vereador Lirí 
do Cumarú como tesoureiro e 

Manoel Pedrosa como 
secretário geral, tendo ainda, 
outros integrantes dentro dos 
conselhos a serem na mesma 
data empossado, no total, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Senador La Rocque 
será dirigido por uma comissão 
de 24 pessoas. 

O sindicato de João Lisboa, 
desde que emancipou-se 
Senador La Rocque se manteve 
empenhado na estruturação do 
órgão na nova unidade, esta 
afinal, foi uma determinação de 
Cosmo Rodrigues e de toda a 

diretoria, que também 
assessora os trabalhadores 
rurais de Buritirana para esta 
mesma finalidade. 

O presidente da comissão 
provisória do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Senador Ia Rocque, Manoel 
Joaquim, disse que a diretoria a 
ser eleita terá grandes desafios, 
ele lembra que o município fica 
situado numa região de muitos 
conflitos agrários, mas diz está 
confiante na união dos 
trabalhadores rurais daquela 
cidade. ( osmo Rodrigues, apoio a entidade larrocquense 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, èfereco 
Iam bom o trahporte de carga o oncorríendas no Maranhão o outros 

ao Cliente Estados do Pais. 
Expresso Açailândia, trarjportando cargas o encomendas com 

"   pontualidade, segurança e responsabilidade. V SSíSí:* 
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BIC " O poisT do seu FínaI ds semana 

Restaurante BIC 

con CARDÁPIO 

pisam e emne mcdico 

GRATUITO 

ATENÇAO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNE DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

REMIDO A PARTIR DA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 1997. 

IMPERATRIZ, 1o DÊ SETEMBRO DE 1997. 

mmm* 
ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 
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De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS n h 

ím 

S . > 

mm 

QUE MARCAM A CIDADE E 

Conor Farias Frederico Luiz REGIÃO 

(k 

:-.L  L • • 
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Cidade Agora das 08h00 às 1 IhOO - Conor Farías e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás 12h00 

Francisco do \ alie, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Aurino Brito 

pi 

mm 
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Rádio Capital AM - 950 Khz 

wats de potência 
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Galletti vence selação da Gameleira 

O Bom 

de Bola 

Renílson Sousa 

Placar Geral 

Sábado/30 

Campeonato Brasileiro 
Série " A " 

Palmeiras Ox 1 Criciúma 
Fluminense 1 x 0 Santos 
Sport Recife 2 x 3 Vasco da 

Gama 
Campeonato Brasileiro 

Série "B " 
ABC o x 0 Ceará 
Vila Nova 3 x 0 Náutico 
Campeonato Brasileiro 

Série "C " 
Baré 1 x 1 São Raimundo 
Juventus 1 x 1 Rio Branco 
São José 1 x 0 Brasil 
Campeonato Paulista 

grupo B1 - A 
Jabaquara 1 x 1 

independente 
Campeonato Alagoano - 2 

Turno - 2 Fase 
Capela 1x0 C.R.B. 

Campeonato Brasileiro 
Série B" - 7 Rodada 

Tuna 1 x 0 Remo 
Central 1 x 2 Santa Cruz 
Sergipe 4x0 América 

MG 
Americano 0 x 0 Ponte 

Preta 
Goiatuba 0 x 1 Desportiva 

(RS) 
Londrina 0 x 1 Joinville 
Campeonato Brasileiro - 

Série - "C " 
Santa Rosa 0 x 0 Sampaio 
River 3x34 de Julho 
Potiguar 0 x 0 Ferroviário 

(CE) 
Quixadá 1 x 0 Picos 
Fortaleza 1 x 1 Porto 
Vitória (PB) 1 x 0 CS 

Alagoano 
Asã 3 x 1 Flamengo 
Limoeirense 1 x 0 

Juazeiro 
Galícia 1 x 3 Confiança ( 

SE) 
Itabaiana 1 x 1 Caluense 
Goiania 2x0 Operário 

(MG) 
Palmas 0 x 1 

Tocantinópolis 
Brasília 4 x 1 Ceilandense 
Rio Branco 0x1 Tupi 

(MG) 
Campo 0x0 América (1<J) 
Portuguesa 0 x 1 Atlético 

Sorocaba 
Montes Claros 1 x 0 

Domingo/31 

0 

1 XV 

x 0 

Anápolis 
Uberlân dia 

Itumbiara 
Vila Nova 1 x 0 Social ( 

MG) 
Maringá 1 x 2 União 

Bandeirante 
Francana 1 x 0 América ( 

SP) 
Internacional 2 x 

Novembro 
Ponta Grossa 1 

Chapeconse 
Caxias 1 x 1 Havaí 
Blumenau 2x0 Paulista 
São José 1 x 0 Brasil 
Figueirense 3x2 

Tubarão (SC) 
Campeonato Brasileiro - 

Série "A " 12 Rodada 
Corinthians 0 x 1 São 

Paulo 
Portuguesa 5 x 0 Guarani 
Bragantino 3x2 Atlético 

PR 
União São João 0 x 1 

Coritiba 
Paraná 1 x 2 Juventude 
Inter 1 x 1 Atlético MG 
Vitória 1 x 1 Grêmio 
Flamengo 0 x 0 Botafogo 
Cruzeiro 3 x 1 Bahia 
América RN 1 x 0 Goiás 
Copão Maranhão do Sul 
Carolina 3 x 3 Balsas 
Galletti 2x1 João Lisboa 
Edson Lobão 2x2 

Juventus 

Assista de segunda a sexta 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

r 

O Campeão Açailandense de 
97, conseguiu a sua primeira 
vitória no Campeonato 
Maranhão do Sul, deste ano. O 
time comandado pelo ex- 
jogador Paulo César , 
apresentou um bom futebol e 
conseguiu superar a Seleção da 
Gameleira, que tentou o 
empate , não obteve e perdeu 
pelo 

placar de 2 x 1 . O Time do 
Galletti , vinha de um empate 
em 1 x 1 com o Comercial de 
Dom 

Elizeu , mas o jogo foi 
realizado fora dos seus 
domínios na Cidade Paraense. ■ 

O Técnico Paulo César após 
0 jogo disse a imprensa 
esportiva , que o seu time não 
apresentou o futebol esperado 
,mas que rendeu o suficiente 
1 )ara v< Micer o j( )g<) e conqu i st ar 
três pontos. que são 
fundamentais para seguir firme 
em busca tio título do 
Campeonato. 

O Volante Robson , foi um 
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João Lisboa perde para o GaUetti 
dos melhores jogadores em um bom jogador. com um ponto ganho , em dois 
campo e mostrou que tem 
talento para jogar em qualquer 
time da Região . Robson 
sempre jogou contra o Galletti, 
estava no Realce e depois 
transferiu para o Pontal. A 

tom a vitória de domingo 31 jogos , um empate e uma 
, sobre o selecionado de João derrota. -> 
Lisboa . o time do Galletti está 
na liderança da chave "C com 
quatro pontos ao lado do Sena. 
ambo> venceram um jogo e 

contratação do jogador para o empataram outro. João Lisboa 
Copão deixou a diretoria do e Comercial de Dom Elizeu 
time satisfeita, pois trata-se de estão nas últimas colocações , 

No próximo final de semana, 
teremos Sena x Galletti e João 
I i<boa x Comercial de Do- 
Eli/eu. 

Vale ressaltar que somenu 
dois times da chave , irão para 
a próxima fase. 

Edson Lobão empata com Montes Altos 

Time consegue empate nos minutos finais 
O Estádio Municipal Frei 

Epifânio , foi palco de mais um 
jogo válido pelo Copão 
Maranhão do Sul, no último 
domingo 31 , Edson Lobão 
(Antiga Ribciràozinho) e o time 
do Juventus de Montes Altos. 

O Técnico Nonato Calção de 
Edson Lobão , não conseguiu 
contar com todos os seus 
titulares para o jogo , alguns 
machucados ; Lamartine, 
Adãozinho e o zagueiro Codó 
que cumpriu suspensão 
automática. 

O Juventus de Montes Altos 
, também Toi ao Estádio 
Municipal , sem os seus 
principais jogadores , pois o 
time jogou no domingo no 
mesmo horário pelo 
Campeonato de Montes Altos 
com o time do Goiás , Segundo 
o presidente do time Zé do 
Padre, tentou juntamente com 
o presidente da Liga de Futebol 
, Sérgio Belfort o adiamento do 
jogo ,nias lhe foi negado, 
prejudicando assim o time nas 
duas competições. Mesmo sem 
os seus titulares , o Juventus 
conseguiu mostrar dentro de 
campo no jogo com Edson 
Lobão , que entrou na 
competição para chegar na reta 
final, conseguindo um empate 
no campo do adversário. 

No jogo de domingo, Edson 
Lobão saiu na frente ,mais 
depois o Juventus , partiu com 
garra e determinação e 
conseguiu virar o jogo para 2 x 
1. 

O Técnico Nonato Calção 
usou de todas as táticas e só 
conseguiu o gol de empate aos 
47 minutos do segundo tempo. 

Placar final, Edson Lobão 2 
x 2 Juventus de Montes Altos. 

O Prefeito Ney Bandeira de 
Edson Lobão , liberou os 
portões para o torcedor , que 
mesmo assim compareceu em 
pequeno número nas 
arquibancadas do Estádio 
Municipal. 

V 
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Estádio yiunicipal Frei Epifamo foi palco de mais um jogo no último domingo 

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 

©yi 

Venha e comprove! 

/à 

\ 

VA 
I 
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preto e prazo c» 

MAIS QUENTES 

Freezer Horiz. 220 litros 
R$ 459,00 <7 v/sfa ou 
1+23 Mensais de 

ronsul« 

na compra de 

qualquer produto 

ConsulícH 

lAMA 1>B CAIXA r>6 

rerveja 

(24 LONG NECK) 

m 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 99,20 

m 

05 PECAS 

Mini System 
R$ 579,00 tf vista ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

* Capacidade para 
5 discos (CD) 

* Duplo Deck 
•AM FM 
' Controle Remoto 
* Garantia de 1 ano 

43, 50 

OU 1+4 CHEQUES DE M 125,00 10UND 

Ferro Seco 220V 
RS 17,00 tf vista ou 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

' Design moderno e arrojado 
* Leve: não cansa para passar 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

1 30 

•s 

WASÜA 

OU 1+4 CHEQUES 3,70 
,40 UND 

Liqüidificador Roma 220V 
R$ 47,00 tf vista ou 
1+23 Mensais de 

* 3 Velocidades+pulsar 
* Copo com capacidade total 2 litros 
* Excelente desempenho 
* Baixo nível de ruído 

3, 50 

0C7/+4 CHEQUES DE £$ 10,20 

WALITA 
Faz Com Carinho 

40 UND 

   

Micro computador c/monitor 14" 
RS 2.380,00 tf vista ou 
1+11 Mensais de 

(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 150 Mhz 
Disco Rígido 2.1 GB ' Sync DRAM 16 MB 

* Memória Expansivel até 80 MB 
* Modem 33,6/1 A.AK bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

COMPAQ. 
PR ES AR IO 

WBm 

254 50 

• ■ Jij 
I í 

ou 1+3 cheques \)iR$ 595,00 sem juros 03 PECAS 

Micro computador c/monitor 15" 
RS 2.640,OOtf vista ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

' Proc. Pentium 166 Mhz/ MMX 
■ Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 24 MB 
' Memória Expansivel até 80 MB 
' Modem 33,6/14,4K bps 
' CD ROM 8X 
Som estéreo em 3D 

COMPAQ 

PRESARIO 

282 00 

ou 1+3 cheques de 660,00 sem juros 03 PECAS 

Fogão Essencial Next 
RS 169,00tf K/>/tf ou 
1+23 Mensais de 

' 4 bocas 
* Mesa Inox 
' Botões embutidos 
" prateleiras do forno 
com trava de segurança 

' Tampa de vidro 

Cônsul^ 

12, 70 

OC/i+4 CHEQUES DE £$ 36,50 

na compra de 

qualquer produto 

Cônsul^ 

£>5 

UMA T£6 CAIXA 

cerveja 

(24 iONG NECK) 

''' a ■> 

aecc 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

dÓ 
Ofertas válidas até 06/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 

E lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11) juros de 49% a.m e 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 



12 □ policia □ Terça-feira, 02 de setembro de 1997 Editor rcsponsáveli Francisco do Valle JORNAL CAPITAL 

Roleta russa mata 

estudante na madrugada 

Jovens retornavam de um clube dançante quando aconteceu a tragédia 

A família da jovem 
Josimeire Barreto Silva, 
maranhense, 18 anos de idade, 
aluna da 8a Série "A", do colégio 
São Francisco Xavier continua 
traumatizada pelo bárbaro 
crime ocorrido na madrugada 
do último domingo. 

Josimeire Barreto Silva, 
residia na Rua For tu nato 
Bandeira. 897- bairro Nova 
Imperatriz, e foi assassinada 
quando retornava para sua 
residência por volta das 3h()() 
da madrugada do último 
domingo (31). 

A vítima e os amigos tinham 
saído de casa por volta das 
23h0() com destino a um show 
que estava sendo realizado no 
bairro Juçara. Após o show. 
Josimeire e amigos se 
deslocaram para a May Back de 
onde ficaram até às 2h4() da 
madrugada (de domingo). 

No trajeto o elemento 
conhecido apenas pelo 
prenome de Michel sacou de 
um revolver calibre 38 e vinha 
promovendo a famosa "Roleta 
Russa" , ou seja, com apenas 
uma bala ele girava o tambor e 

Assassino 

continua 

foragido 

Vigilante acusado de ter assassinado 

a jovem Kelly ainda está impune 

O homicida Damião Bento da Silva 

apontava para os colegas. 
A brincadeira que acabou 

em tragédia só terminou 
quando o revolver que estava 
apontado para a cabeça da 
jovem detonou acertando em 
cheio a cabeça da vítima que 
não teve chances de se 
defender. 

A vítima que estava abraçada 
com uma prima foi caindo aos 
poucos, no entanto os amigos 
não acreditavam o que estavam 
vendo. Ao perceber que jovem 
estava morta o elemento 
evadiu-se do local tomando 

m 
V í 

m 

w 
vaSt Jr 

4 

li 
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Há informação de que 
ainda se encontra na cidade, 
desafiando a Polícia, o 
elemento Damião Bento da 
Silva, que é o principal 
acusado de ter assassinado 
friamente a jovem Kelly 
Cristina Cardoso, na 
madrugada do dia 17 

rumo ignorado. 
A Polícia Civil só tomou 

conhecimento do crime por 
volta das 9h00, quando o perito 
Mário Amorim se deslocou para 
o local do crime. Os amigos da 
vítima ainda transtornados com 
o fato, disseram a reportagem 
que a jovem era de um 
comportamento exemplar. 

O acusado de cometer o 
crime de acordo com as 
primeiras investigações da 
Polícia era amigo pessoal da 
família, chegando até a 
considera-la como irmã. 

Eletricista denuncia 

tentativa de homicídio 

A ocorrência foi registrada no livrão 

da Depol na manhã de ontem 

A primeira semana de 
setembro iniciou com o 
registro de várias ocorrências 
no livrão das Delegacias de 
Polícia local. O jovem Edvaldo 
da Silva Lifna, maranhense, 
solteiro, 25 anos de idade, 
residente na Rua Paraíba, 1296 
- Nova Imperatriz esteve na 
Depol para comunicar que 
sofreu ameaças de outro jovem 
identificado como Ivaldo Santos 
Viana, maranhense, solteiro, 
20 anos de idade, residente na 
Rua Alagoas - Nova Imperatriz. 

De acordo com o queixoso 

o acusado apareceu em sua 
residência por volta das 9h30 
com uma faca tipo peixeira lhe 
ameaçando de morte, e só não 
conseguiu o intento porque o 
mesmo evadiu-se do local. 

A origem da tentativa do 
homicídio até o fechamento 
desta matéria não tinha sido 
divulgada pelo acusado que 
pediu proteção a Polícia Civil. 
De acordo com o que foi 
apurada naquela especializada 
a Polícia Civil irá ouvir o 
acusado para se certificar da 
ocorrência. 

Ocorrências 

Ciclista embriagado 

provoca acidente na 

Belém-Brasília 

Por pouco um homem não identificado 

não foi atropelado e morto na BR-010 

passado, por motivo fúrtil. 
Ele é natural de 

Diamante (PB), tem 21 anos 
e é filho de Benedito Bento 
da Silva e Francisca 
Constância. A Carteira de 
Identidade de acordo com 
às primeiras investigações 
da Polícia tem o n0 2033563. 

Elder de Souza Freie, goiano, 
solteiro, 32 anos de idade, filho 
de; Evaldo de Souza Freire e 
Alde Rosa Freire, residente na 
Rua Monte Castelo, esteve na 
Delegacia de Polícia (Plantão) do 
último domingo para comunicar 
que um homem não identificado 
se jogou na frente do seu veículo 
Kadet, cor branco, ano 97, placas 
KCT3041. 

O fato ocorreu por volta das 
13h45 do último domingo 
quando o condutor do veículo 
trafegava no sentido Açailândia 
Imperatriz. De acordo com o 
comunicante o elemento que 
também trafegava no mesmo 
sentido atirou sua bicicleta para 
frente do veículo obrigando o 
condutor do Kadet a fazer uma 
arriscada manobra. 

O Kadet chegou ainda a tocar 
no guidon da bicicleta, no 
impacto a vítima de identidade 
desconhecida caiu sobre o 
veículo movido a pedaladas 

sofrendo vários ferimentos 
leves. De acordo com Elder que 
prestou socorro imediato, à 
vitima se negou a ser levada a 
um posto médico. 

Edmilson Oliveira Silva, 
maranhense, casado, 23 anos de 
idade, residente na Bernardo 
Sayão, 1090- Nova Imperatriz 
também compareceu a 
Delegacia de Polícia (Plantão) do 
último domingo para comunicar 
que na tarde do último domingo 
quando trafegava pela Avenida 
Bernardo Sayão em sua moto G 
100 Drean, cor vermelha, placa 
HON 8058, ano 95. foi 
abalrroado jxír um cachorro. 

De acordo com Edmilson a 
moto G100 Drean que feio a cair 
sobre o solo sofreu vários danos 

PHOTO PINHEIRO 

Fotografanfüs aniversBrlo, casamaitcs, batizados e eventos on geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Denúncia 
Raimundo Nonato de 

. esus Soares, maranhense, 
casado, 29 anos de idade, 
eletricista, residente na Rua 
Dom Pedro 11- Parque 
Alvorada, esteve na 
Jelegacia de Polícia para 

comunicar que seu vizinho 
conhecido apenas pelo 
apelido de índio, fez uma 
caeira em plena rua e que a 
mesma está incomodando os 
vizinhos. O fato foi levado ao 
conhecimento do delegado 
[rara que tome as devidas 
providências. 

maranhense, solteiro, 
estudante, residente na Rua 
General Gurjão comunicou 
que perdeu uma bolsa tipo 
poxete contendo sua 
Carteira de Identidade Civil 
e uma nota fiscal de sua 
Moutain Bike, cor cinza, ano 
97, adquirida no Magazine 
Lilliani. 

Furto 
Salustiano Vieira Silva, 

maranhense, casado, 55 anos 
de idade, advogado, 
residente na Rua Ceará, 
1726, compareceu na Depol 
comunicando que elementos 
desconhecidos furtaram de 
dentro do seu veículo V W- 
Gol, cor azul, placas IlOZ 
4075, um toca-fitas e várias 
fitas. De acordo coin o 
queixoso o fato ocorreu por 
volta das 1 lhOO desta última 
segunda-feira quando o 
veículo estava estacionado 
em frente a Diagcentro, na 
Rua Paraíba com Rio Grande 
do Norte 

Perda 
de documentos 

Jonas da Silva Carvalho, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Dom Pedro 
II- Parque Alvorada II - 
comunicou que perdeu todos 
seus documentos pessoais, 
tais como Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. Carteira de Identidade 
Civil e outros. Fato ocorrido 
quando o comunicante 
trafegava pela Avenida 
Bernardo Sayão na manhã 
desta última segunda-feira. O 
comunicante disse a 
reportagem que dentro da 
bolsa havia ainda cerca de 
Cinqüenta reais em espécie. 

Perda de documentos 
Diocleciano Batista dos 

Reis, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Bom 
Futuro, bairro Juçara 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como, Carteira 
de Identidade Civil, CPF, 
Título Eleitoral e outros. 

Fiirto 
bike 

Joel Viana da ' 
maranhense, soltei , 
promotor de vendas, 
residente na Avenida 
Industrial próximo ao 
CEFET, comunicou que teve 
sua bicicleta Moutain bike 
roubada por elementos não 
identificados. 

Perda 
de documentos II 

Valquíria dos Anjos Dias, 
maranhense, solteira, 
doméstica, residente no 
bairro Boca da Mata, 
comunicou perdeu uma bolsa 
contendo sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. Fato este ocorrido na 
tarde da última sexta-feira. 

Perda 
de documentos III 
Osvaldo Texeira Jr 

Tentativa 
de homicídio 

Advaldo da Silva Lima, 
maranhense, solteiro, 25 
anos de idade, residente na 
Rua Paraíba, 1296- bairro 
Nova Imperatriz esteve na 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito na manhã 
desta última segunda-feira 
para comunicar que 
ameaçado de morte p ^ 
elemento Ivaldo Sam s 
Viana. De acordo com a 
vítima, o acusado foi até sua 
residência de posse de uma 
faca tipo peixeira tentar 
contra sua vida. Os motivos 
da agressão não foram 
revelados pela vítima que 
teme ser moto por Ivaldo. 

PLAMTAO 

Terça-feira, 
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materiais, assim como o 
queixoso saiu com ferimentos 
leves. O acidente ocorreu por 
volta das 10h40 quando ele 
retornava para sua residência no 
bairro Nova Imperatriz. 

2° Distrito 

Delegado 

Gentil Ferreira 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Eliana e 

Wallace 

Perito 

Joacillo 

Magalhães 

Telefone de Plantão 

722-1502 

Fone: 

721-7090 


