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Acumputura é usada com sucesso em capital0" 

Havana para cirurgia de hérnia e catarata 1 

Metodologia deve beneficiar municípios maranhenses 

que possuem convênio com governo cubano 

O médicos do Complexo 
Comunitário de Saúde 
Interdiciplinar, baseada em 
Havana, capital cubana, 
divulgaram ontem, extenso 
relatório sobre a chamada 
"medicina alternativa". 

O Jornal Capital publica 
parle do relatório na Revista 
de Domingo. Página 2-2. 

A crise financeira 
provocou a bem sucedida 
inveslida dos cubanos da 
área "alternativa 

Com o fim do dinheiro 
fácil de Moscou, os cubanos 

jtiram pesado em 
ds, antes 
:inável para o 

fque científico da 
■ina local, 

estudos cubanos 
devem beneficiar 
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Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra 1,1350 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compia  R$1.0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,0350 
Ouro (g) 
Venda   RS 11,95 | 

■ 1.1275% 

Bic, no projeto DommgUitím Dançante promovido peh \ 
RS 4,00 e o Jenmtm RS 2,00. A entrada mascai ma dá éreiip \ 
na Coca-Cola em lata. 

Poupança 
Rendimento — 
Ufir 
Vilor   RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Julho  — RS 120.00 
Salário Família 
Valor R$ 7.66 

■ Opinião 

Forque hoje 

é domingo 
Páginn 2A 

(>aema 

anuncia 

i 
.everá se reunir nos 

próximos para definir a 
situação do Campeonato 
Dente de I.eile versão 1997 
que foi paralisado no início do 
mês de junho devido o 
jogador \\ illfam da Sot iedade 

irregular contra a equipe do 
Askem Putebol Clube na qual 
o Jandur venceu por 4 a 1. Os 
problemas ocorridos na 
entidade fez com que a 
eompelieao fosse paralizada. 
Amem .i ia garantido na final 

^ r-rtTade Esportiva 
Janduí joga amistosamente 
hoje ás 9b()(), contra o Marwel 
Futebol Clube, no 
Brasileirmho. 

Mais esporte na 
Página 1 10. 

A Companhia de Águas e 
Esgotos do Maranhão, 
Caema. anunciou a constru- 
ção da primeira Estação de 
íratanKiito de Água de gran- 
de pi >rte para 1 mperatriz. 

O engenheiro João 
Alberto Foques disse que 
serão instalados 
interceptores com o objetivo 
de eliminar o esgoto, que 
atualmente é jogado nos rios 
Hacuri. Cacau e Buriti. 

Página 3A 

Polícia Militar com 

mais determinação 

nas ruas 

A Polícia Militar de 
Imperatriz esta agindo com 
mais determinação nas ruas 
de Imperatriz. O 
comandante interino Major 
Melo conseguiu em poucos 
dias deixar a PM mais 
atuante. As blils estão sendo 
realizadas no centro e na 
periferia muna verdadeira 
operação desarmamento. 

No decorrer da última 
semana foram feitas várias 
prisões de elementos 
considerados pela Polícia de 
alta periculosidade. A 
atuação da PM também fez 
com a Polícia Civil desse 
uma sacudida geral em sua 
linha de atuação. 

Mais polícia na 
Página 1-12 
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cíot&síúc&r à equipe para duma da Copa D&ttto da Leite, pela g&gttWÊà «eíf» ■$& 
Campeonato anterÍorx o América Ltcou em segundo Jugar (vioe-oampeâo) 

perdoado o títolo para a Sociedade Csportíva Janduí* 

Lagoa 

recebe 

cidadania 

Onlera, a Prefeiturâ 
Municipal dc Imperatriz 
cumpriu mais uma etapa do 
Projeto Sábado Cidadão. 

Dessa vez. o bairro 
beneficiado foi a Lagoa 
Verde 

Uma multidão: 
compareceu para retirar os 
documentos de identidade, i 
carteira profissional, 
registro de nascimento e 
certidão de casamento. 

Na segunda etapa do 
projeto, será concluída a 
Operação Tapa Buraco que 
recupera a malha viária do 
Bairro. 
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Esclareça suas dúvidas sobre todos os assuntos 
que mais lhe incomodam nas Páginas 

2-1,2-2, 2-3 e 2-4, 
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O céu 

do Brasil 

ATERRA 

Imperatriz Claro | 23 30 

São Luis 
v Chuva i !iüi(!t:;:Vi Fraca ■ 21 27 

Teresina ,2^4Pancad» «SífffSr.d» Chuva 23 29 

Belém     ^Nublado j 19 32 

Palmas 
Chuva : »>«<::»>•<- Fraca t 24 31 
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ueiro 

Localizado no povoado Pé de Galinha, o espaço é reservado para as vaquejadas 

Foi inaugurado neste sábado 
o Clube do Vaqueiro, um espaço 
reservado para as festas dos 
peões de João Lisboa. 

O Clube do Vaqueiro fica 
localizado no povoado Pé de 
Galinha, e sua inaguração levou 
ontem centenas de pessoas ao 
local para vê uma programação 
que teve início às duas horas da 
tarde com a apresentação de 
artistas da terra e a presença do 
prefeito Sálvio Dino, a primeira 
Dama lolete Dino, secretários e 
vereadores. 

Na oportunidade, o vereador 
Xandü, falou de sua alegria em vê 
realidade, o seu requerimento 
que soliocitava do executivo 
joáoLsboense, um espaço onde os 
vaqueiros e peões de seu 
município pudessem mostrar o 
que sabe, para Xandu, "desta 
forma, prefeitura e câmara, estão 
de fato, valorizando os valores 
culturais da região. 

O Assessor de Imprensa da 
prefeitura de João Lisboa, o 
Jornalista e Radialista Renilson 

v • •:::- 
*mm ü m 

u 

9 ■ 

m 

LA v: 
N;: 

SAlvio Dino 

Sousa, disse que o prefeito Sálvio 
Dino, ao entregar o Clube do 
Vaqueiro, "estava apenas dando 
início, a execussão de um extenso 
calendário de entrega de obras na 
cidade, ainda segundo Renilson 

entrega Clube 

Sousa, emi um curto período de 
tempo, a prefeitura estará 
anunciando a conclusão de vários 
serviços que visam a melhoria da 
qualidade de vida da população 
daquela cidade vizinha 

dos \ aqueirus 

No Clube; do Vaqueiro, a cada 
fim de semana haverão 
apresentações de vaquejadas e 
rodeios, todas as apresentações 
serão abertas ao ]lüblico ck1U k la a 
região. 

Manifestações 

preocupam o governo 

Vindas de várias regiões do país, 

manifestantes ocuparam Brasília 

em protesto contra a política de 

FHC 
Como se não bastasse as 

manifestões de greves da 
Polícia Militar em 16 Estados, 
Sindicatos, Associações, 
Partidos de Esquerda e 
setores progressista da 
Igreja decidiram de vêz 
"infernizar" a vida de 
Fernando Henrique Cardoso; 
são manifestos de entidades 
que deixam suas regiões não 
importa a distância que às 
separa da Capital Federal e 
decidem caminhar rumo a 
Brasília numa forma de 
"gritar" fazendo com que 
FHC ouça as vozes roucas 
das ruas. 

Muito embora a 
Assessoria de Imprensa do 
Palácio do Planalto, ou o 
próprio presidente Fernando 
Henrique Cardoso, diga que 
tudo isso "é apenas uni fato 
isolado ou politico". a base 
governisla está por demais 
preocupada. 

Com a popularidade do 
presidente em queda, num 
momento em que se pensa 
em reeleição, os episódios 
de manifestações popular 

merecem uma atenção, e a 
base de sustentação política 
do governo sabe muito bem 
disso; é preciso, ouvir e 
considerar as reivindicações 
do povo, afinal, é essa mesma 
gente que em 98 vai às urnas, 
e a força da consciência 
política é capaz de tirar do 
trono qualquer governo. 

Na última sexta feira, 
oportunidade em que se 
comemorou o dia do 
Trabalhador Rural. Brasília foi 
palco de mais uma grande 
manifestação, em protesto 
contra uma política de 
favorecimenlo dos mais ricos 
e de opressão aos mais 
pobres. 

O povo brasileiro, a cada 
dia o povo st' transforma, 
reclama com mais facilidade, 
com se diz: "Põe a boca no 
mundo ' catualmente os carns 
pintadas aparecem n.K 1 ua< 
do país com mais frequem ia. 

Ou Fernando Henri 
pensa numa política vol 
para a "massa sobranle". ou 
correrá o risco de perder a 
eleição do ano que vem. 

100 ■X-v 

1, 2, 3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA A ILHA DO AMOR. 

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

ESCOLHA O SEU E ÈQA VJA^FL 

Comunicado importante 

O apresentador Orlando Menezes pede para quem 

tiver informações sobre uma Moto Honda Today, 

placa HON-O6O6, Imperatriz (MA), Vermelha, entrar 

em contato através do telefone 738-2066, em 

Açailândia. 

Pela informação, a pessoa receberá uma 

gratificação de R$ 1.000,00 

WM. 
A informação terá 

validade, se a pessoa conseguir 

localizar a moto. 
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Caema inicia obras para tratar esgotos de Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo » 4 

Conor Farias 

Bom 
dia 

Dois anos, sete meses e 
vinte e sete dias. 

Até hoje, nenhuma obra 
anunciada por Roseana 
Sarney ainda foi construída na 
Região Tocantina. E o jíovo? O 
povo, fica no esquecimento. 

PCdoB 
Suprir uma organização 

como o Rarlido (do 
H: asii dos n cursos financeiro^ 
necessários para a sua atuação 
exige uma atividade de 
finanças múltii )la, diversificada 
e ousada. A atividade política 
em geral é cara, em especial 
quando enfrentamos uma 
ofensiva ideológica anti- 
marxista como nunca vista na 
história. No conjunto das 
-atividades que envolvem o 9" 
Congresso do nosso Partido, 
é fundamental o trabalho de 
convencimento e de 
organização que garanta a 
sustentação material do 
PCdoH. 

A política se faz cora 
dinheiro. No próximo ano, 
novamente estaremos em 
campanha eleitoral e c um 
desafio nacional aumentar a 
nossa bancada parlamentar, 
além de garantir a eleição de 
governadores e do presidente 
da República que ampliem a 
resistência ao neoliberalismo. 
Desde já, as direções 
partidárias devem elaborar um 
plano de finanças que envolva 
a contribuição militante e 
atividades variadas que 
possibilitem angariar recursos 
ao partido, 

Raspadinha 
na área 

O PCdoB acaba de lançar a 
Raspadinha do 9" Congresso. 
() objetivo é angariar recursos 
liiiant eiro-> para n Congresso. 
Este é um instrumento 
po| nilar | )ara a sua divulgação. 
Serão colocadas à venda um 
milhão de cartelas, no valor de 
R$ 0,90 cada. 

Perguntar 
não ofende 

Por onde anda o dinheiro 
destinados as obras de 
Imperatriz? 

Nova 
Coca 

Imperatriz já tem a Coca- 
Cola Light. O coquetel de 
lançamento foi realizado às 18 
horas de sexta-feira, no Hotel 
Anápolis. 

O gerente geral da 
Tocantins Refrigerantes, 
Ovídio Sebastião, informou 
que o investimento total para 

o lançamento no Brasil de 
Coca-Cola Light é de cerca de 
IJS$ 90 milhões, entre 
pesquisas, embalagens, 
produção, mídia e ações 
promocionais. O novo produto 
será apresentado, 
inicialmente, nas embalagens 
de 600 ml; lata; 290ml; 2 litros, 
copos de post-mix (máquinas 
de refrigerantes) e multipacks 
(embalagens fechadas com 
seis unidades de latas ou 
garafas plásticas de 2 litros). 

Ovídio Sebastião destacou 
que Coca-Cola Light contará 
com uma campanha de 
comunicação de alto impacto, 
que ocupará mídia, pontos de 
compra, máquinas de 
refrigerantes e até caminhões 
da Coca-Cola. O comercial, 
chamado "Esquinas", será 
veiculado a partir do dia IS de 
agosto e mostra o produto 
sendo consumido por pessoas 
com diferentes estilos, mas 
todas de "bem com a vida" 
compondo a personalidade da 
marca. O ponto alto do filme é 
a trilha sonora, com música e 
letras empolgantes, sobre o 
tema desenvolvido para a 
marca: "Bem Mais Você". 

Coca-Cola Light foi 
lançada, em abril, nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul e. em maio, 
nos estados de Santa Catarina, 
Paraná, Minas Gerais e 
Espírito Santo. Em apenas 
dois meses (maio/junho), 
foram vendidos nesses 
mercados mais de 23 milhões 
de litros do novo produto/um 
resultado 20% superior às 
expectativas da Coca-Cola. 

A fábrica de São Luís 
atende a todo o Estado do 
Maranhão, onde a Coca-Cola 
detêm 39,3% (Nielson - abril/ 
maio 97) do mercado de 
refrigerantes. 

Projeto 
legal 

0 planejamento familiar 
desenvolvido pela Secretaria 
de Saúde do Município já vem 
conseguindo alcançar 
resultados positivos. O 
secretário Carlos Amorim, 
titular da Semus, anuncia que 
continuará investindo alto no 
setor. 

Pinduca 
e S/c 

1 loje, às 13 horas, o som vai 
rolar para Iodos os lados lá 
Balneário late Clube. Pinduca 
e banda estará mostrando, 
outra vez, o que de melhor 
existe em termos de carimbo. 
O ingresso masculino custa R$ 
4.00 com direito a uma Kaiser, 
geladíssima. 

Projeto visa melhorar a.qualidade de vida da população, 

fazendo reduzir a incidência de doenças ligadas à falta de saneamento básico 

Com cerca 
de 231 mil 
habitantes, a 
cidade de Imperatriz 
terá concluída até maio di 
1998 a primeira estação de 
tratamento de esgotos sanitários 
de grande porte do Estado. 
Trata-se de obra pioneira 
no Maranhão, onde 
irá coletar e tratar ^ 
os esgotos de ' 
Imperatriz que vêm - 
sendo lançados no rio 
Tocantins "in natura". 

Diariamente, cerca de 172 
mil pessoas serão beneficiadas. 
Além disso, a conclusão desta 
obra irá contribuir para a 

.vxL.-. .x:::::::-* 

melhoria da qualidade de 
vida de toda a população, 
diminuindo a incidência de 
doenças ligadas à falta de 
saneamento. Além disso, irá 

melhorar consideravelmente, 
a qualidade das. águas dó rio 
Tocantins. Os.benefícios 
serão estendidos, também, 
às populações ribeirinha rio 
abaixo. 

Através da Companhia 
de Águas e Esgotos do 
Maranhão — Caema o 
Governo do Estado já deu 
início a essa grande obra, 
implantando os 
interceptores e 

emissários nas ruas 
Floriano Peixoto, Simplício 
Moreira, Aquiles Lisboa, 
Leôncio Pires Dourado e D. 
Pedro 1 e 11. Serão instalados 
cerca de 10 mil metros de 

interceptores e emissários 
desde â BR-010 até o rio 
Tocantins. 

Segundo o engenheiro da 
Caema, João Alberto Feques, 
esse interceptores têm o 
objetivo de receber os esgotos 
das redes coletoras que estão 
sendo lançados, atualmente, nos 
rios Buriti, Bacuri e Cacau que 
cortam a cidade. 

Os interceptores farão o 
transporte dos esgotos por 
gravidade até as suas 
respectivas elevatórias. Estas, 
por sua vez, bombearão o 
material para a estação de 
tratamento, através de 
emissários.. 

Obra maiúscula 

construídas quatro 

elevatórias de esgoto 

A Caema construirá quatro 
estações elevatórias de esgoto 
em Imperatriz e concluirá a 
elevatória EK •">. na rua 
Floriano Peixoto, que icve sua 
construção úmiada em gestão 
passada. 

Os trabalhos para 
implantação das redes 
coletoras, que somam cercade 
11 mil metros, estão sendo 
feitos, inicialmente, nos 
bairros Santa ínês. "A Caema 
enfrenta aqui. um sério 
problema — alerta João 
Alberto—Já que estes bairre>s 
jwssueni lençol freátieo muito 

elevado, ne cessitando cravar 
ponteiras para o rebaixamento 
dolencoF. 

João Alberto explica, ainda, 
que a Caema ira utilizar toda a 
rede coletora existente. "Essas 
redes foram implantadas cm 
gestão anterior". Entretanto, no 
centro da cidade, será 
necessário realizar o 
remanejamento de 7 mil e 800 
metros de rede, "A Caema 
desativará duas estações 
elevatórias existentes — ressalta 
João Alberto — devido a 
formação e sedimentação de 
todos e conseqüente 

desprendimento de gases 
oriundos da oxidação anaeróbia ; 
da matéria orgânica, liberados 
nas principais ruas do centro, 
através das bocas de lobo das 
drenagens de águas pluviais, 
cmde inadequadamente, estão 
ligados os coletores de esgotos", 
concluiu o engenheiro. 

De acordo com dados do 
engenheiro da Caema, csíá 
{^revisto, ainda, um acréscimo na 
implantação da rede coletora ao 
longo do rio Buriti, Isso significa; 
que mais {wssoas poderão ser 
beneficiadas diretamente com 
esta obra. 

O governo Rose ana Sarney J 
demonsTa, mais uma vez, | 
sensibilidade ao se preocupar 
com a quaMaae de vida tua 
população e a preservação do 
meio ambiente. Além do 
Governo dó Fsiade, casa o ,ra 
conta som recursos tia Caixa 
Econômica Federal — Ceí, 
orçada em K$ 9,2 mShdt t- 

Como toda obra de 
saneamento, a imphmtaçáo 
-destes serviços cai -irá 
transtornos passageffosTys; 
moradores Mo eataqto, «>$: 
benefícios serão definitivos 
isira Imperatriz. 

Frota 

Reforma reduz custos na coleta de lixo 

"A Secretaria da 
1 n fraest r u tu ra conli nua 
investindo na reforma da sua 
frota de caminhões" - informa o 
diretor do Departamento de 
Patrimêmio da Sinfra, Fernando 
Logrado. Segundo ele, o 
objetivo é ampliar a capacidade 
de atuação do órgão junto à 
comunidade, tornando mais 
eficientes as ações 
desenvolvidas jiela Sinfra. 

No início da administração 
lidou Marques, em janeiro deste 
ano, a Sinfra tinha pelo menos 
cinco caminhões da sua frota 
inativos. "Eles estavam no pátio 
sem condições de trabalhar, 
aguardando por reformas" - 
informa Logrado. 

Foi então que, de acordo com 
determinação do prefeito Ildon 
Marques, o secretário Jairo de 
Oliveira orientou ao 
Departamento de Patrimônio a 
total recuperação destes 
caminhões. Atualmente, 80 por 
cento deles já se encontram cm 
atividade. Isso significa que o 
patrimônio público volta a ser 
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A idéia é colocar 
valorizado. 

Além de ampliar a cajladdade 
de atuação da Sinfra, a reforma 
procedida também simboliza 
economia para os cofres 
públicos. Agora, ao invés de 
gastar com aluguel ou compra de 
caminhões, a Prefeitura utiliza 
sua própria frota. 

Os caminhões são de coleta 
de lixo, cujo serviço constitui 
mimadas maiores prioridades da 

carros preparados 

administração atual. Também há 
um basculante e outro de lama 
asfáltica, já recuperados. 

Outro trabalho desenvolvido, 
sob a orientação do secretário 
Jairo de Oliveira e determinação 
do prefeito lldon Marques, é a 
recuperação dos reboques de 
jericos que também servem à 
coleta de lixo. 

A Sinfra dispõe de uma frota 
de onze caminhões, incluídos os 

nas ruas da cidade 
que agora foram recuperados. 
Seis destes servem à coleta de 
lixo. 1 lá. ainda, duas caçambas, 
um espargidor e dois caminhões 
pipas.Com essa política, a 
Prefeitura barateia os custos que 
teria se adquirisse caminhões 
novos ou alugasse outros. 
"Reformar e utilizar a frota antiga 
significa baixa de custos" - 
lembra o secretário Jairo de 
Oliveira. 
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VALE TRANSPORTEI 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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OPI honzonlo. . 
É dia de ir à domingueira 

dançante do Bic. E mais 
hoje, com Pinduca e Banda. 

Mas, se nfeierir. Tem o 
Clube Tocantins. Tem o 
Juçara Clube. Tem a 
avenida B.eira-Rio, que no 
verão, transforma-se de 
Sonrisal para Cibalena. 

Domingo é dia de cultura. De páginas que ^eni niuita coisa pra 
farra. De caderno de fazem pensar além do fazer. 

OflPtTflL 

Porque hoje é domingo 

Ka telinha é dia de F-l. 
De torcer pelo impossível. 
E querer demais. Já 
imaginou, Rubinho, 
Pedrinho. ou Tassinho no 
Pódio? É mais que um 
sonho. Com os carros que 
eles andam, é uma doce 
ilusão. 

Ah! Também tem 
cinema, tem compras no 
shoping center. Tem 

pagode no Espaço Aberto. 
Tem cachaça com 
mortadela no botequim. 

Tem até paciência para 
ler editorial com atenção. 
Tem Revista de Domingo. 

Sem falar na famosa 
visita dominical. Pais, 
irmãoes, os amigos do peito. 
O vizinho. A namorada. 

Domingo é dia de 
missa. E dia de culto. E 

dia de fé. 
Deus fez o mundo em 

seis dias. No sétimo 
descansou. 

Os mortais querem 
construir seu mundo em 
seis dias. E por vezes 
esquecem do descanso. 

E bom imitar o Deus 
imortal. 

Porque hoje é 
domingo. 
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Mais uma domingSeira 

dançante no BIC. Pinduca e 

Banda, domingo, dia 27, a 

partir das 13h00. 
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Ingressos: 

Masculino: 4,00 

ganha uma cerveja 

Feminino; 2,00 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Garota Cantante 
Quem esteve visitando 

recentemente a TV Capital foi 
a bela morena Rinna a rainha 
do forró. A moça que reside 
em Goiânia esteve pela 
segunda vez fazendo a 
divulgação do seu mais 
recente CD, c já retornou para 
sua cidade e onde tem 
marcado vários shows. Rinna 
(foto) já está no seu quarto 
CD, sendo que os três 
primeiros foram gravados em 

dupla com outra garota, a dupla 
se chamava irmãs Rodrigues e 
fez várias apresentações no 
programa clube dobolinha que 
era apresentado pela rede 
Bandeirantes de televisão. A 
morena no pouco espaço de 
tempo em que esteve na cidade 
conseguiu fazer várias amizades 
e prometeu que em breve estará 
de volta, inclusive para realizar 
muitos shows jKír toda a região. 

Novo Empresário 
Júlio Nascimento o cantor dos 
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apaixonados segundo se 
comenta está agora sendo 
empresariado pelo competente 
Clélio Silveira E por falar no Júlio 
agradeço o convite que recebi do 
mesmo para passar um final de 
semana na sua residência 
curtindo com a família a sua 
piscina. Quando tiver um 
tempinho estarei aí. Sucesso 
sempre. Você merece! 

Chupa Cabras 
Um funcionário daTv Capital 

está sendo chamado pelos 
colegas de chpa cabras, 
simplismente uma brincadeira 
de mal gosto, pois o rapaz em 
nada se parece com o estra- 
terrestre. A não ser pelo 
"cheirinho". Apenas 
coincidência. 

Tá Diferente 
Não sei o que está 

acontecendo com o 
companheiro Luiz Duarte que 
não está mais comentando as 
matérias policiais do programa 
Cidade Alerta. Alguns 
telespectadores também já 
perceberam. Já esteve melhor. 

Brinquedo Assassino 
Este foi o apelkio escolhido 

pelos companheiros de 
trabalho para colocarem no 
grande Baltazar operador de 
master naTv Capital. Como se 
trata de uma brincadeira o 
garoto nunca levou a sério, até 
porque cada um tem um 
apelido mais esquisito que o 
outro. 0 meu por exemplo, é 
robocop. Será porque? Dissem 
que ando muito duro e ainda 
tenho umas botas que 
parecem as do rambo. Galera 
de televisão é fogo. 

Gêmeos 

O momento é 
especialmente favorável. 
Com as energias renovadas, 
você pode se aventurar à 
vontade. N-da Sorte: 10 

Influências astrais positivas 
aumentam suas chances de 
conhecer gente nova e ampliar 
seus contatos. 

Ng da Sorte: 23 

- PROF° ZBN 

Leão Libra 

Touro 

Uma conversa 
esclarecedora no ambiente de 
trabalho vai colocar as coisas no 
seu devido lugar. 

N- da Sorte: 43 

Câncer 

Estar com amigos e 
1 relorçar os laços entre vocês 
i agora c uma necessidade. 
Esqueça os defeitos. 

N- da Sorte: 50 

Você está sensível e isto 
lacilita a expressão dos 
sentimentos, diga tudo que íor 
preciso e sem. rodeios. 

N2 da Sorte: 40 

Questões familiares que há 
tempos vinham incomodando 
podem agora ser 
definitivamente resolvidas. 

N2 da Sorte: 33 

Sagitário Aquário 
xW\ 

Virgem 

Aproveite as vibrações 
astrais lavoráveis para iniciar 
seu (lia fazendo contatos 
profissionais importantes. 

N2 da Sorte: 49 

m. 

O excesso de sensibilidade 
vai deixá-la um pouco irritada. 
No trabalho, aja objetivamente, 
liara dar certo. 

N2 da Sorte: 22 

Escorpião 

Aproveite a manhã para 
cuidar dos negócios e fazer 
investimentos. Um lucro 
inesperado pode chegar. 

N2 da Sorte: 45 

Capricórnio go Peixes 

Lua, Urano e Netuno lhe 
garantem mais agilidade e até 
mesmo sorte para resolver 
situações. 

N2 da Sorte: 34 

PROGRAMAÇÃO 

TV TV 

Capital 
Canal CRC Canal 

Você se sente agora 
renovada e com mais 
d', posição para enfrentar as 
barras do dia. 

N2 da Sorte: 12 

Tudo o que se refere à 
sua vida afetiva ganham 
agora as vibrações positivas 
da lua. Abra-se para um 
romance. N2 da Sorte: 23 

Canal 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07.00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10; 15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12;30Esporte Total 
13:00 Prog. Tompsom Mota 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Super market 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- V Edição 
18.2.) Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 t ampeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

7 TV 

g Difusora 

- imperatriz 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 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 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onzee Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

21 

TV 

Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Qmega 
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 Leila 
Richers) 
20.15 Série Hardball, Forca 
Bruta 
21.T0Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
no no m.,, m 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Cristiane Coííer em pose especiafpara esta coíuna 
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A charmosa Débora Borneo dá um 

toque de charme para a coluna 

Musa Verao/97 Incrições: no 

'Boticário 

'Dia 16 de agosto no Cjigantão corru 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vítor Xavier 

m 

■ 
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A vereadora Eulália Dias do Norte ladeada 

pela colunista e Jane Vasconcelos 

Emodulrando a coluna Ediana Férrer, 

Carolina, Mônica, Gabriela e Bertone 

O colega Jorge Quadros com sua amada em 

noite festiva 

sua timidez 

Seja um 

Fale para pequenos e grandes 

grupos conquiste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 
T"do isso em apenas 15 horas 

WAR - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FACILTTADOR: DR. ORLANDO AUGUSTO JR. 

227-1191 981-7681 
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CONTANDO O VÍRUS FELINO 

Cerca de 11% dos gatos sofrem de uma doença 

muito semelhante à Aids humana, o vírus da 

imunodeficiência felina (FIV). O total de animais 

afetados em todo o mundo é de 45 milhões. 0 cálculo 

foi feito na França, em pesquisa realizada pela 

Universidade de Lyon-1 e pelo centro nacional de 

estudos veterinários e alimentares de Nancy- 

Malzéville. Apesar da enorme semelhança que tem com 

o HIV humano, e de agir praticamente da mesma 

maneira, o vírus dos felinos, descoberto em 1986, não 

é transmitido ao homem. A contaminação entre os 

gatos, enquanto isso, se dá apenas pela saliva. A 

principal preocupação dos veterinários é a 

possibilidade dessa doença se espalhar e atingir 

grupos de felinos selvagens em perigo de extinção. 

LEMBRANÇA DA GUERRA FRIA 

Autoridades americanas encontraram nova utilidade para 

seus tanques de guerra obsoletos: velhos M48 e M60, 

retirados da primeira linha de combate a partir da década 

de 60, estão sendo jogados no Golfo do México, ao largo do 

litoral do Alabama, para servir como recifes artificiais. Os 

dirigentes do programa, chamado Reef-Ex, esperam que os 

tanques sirvam como núcleos para a vida marinha, 

abrigando espécies cada vez mais evoluídas, até chegar a 

cardumes de peixes de interesse esportivo e comercial. 

Devido à sua blindagem, os tanques devem resistir à 

corrosão da água do mar por entre 50 e 100 anos. 0 

governo do alabama vem organizando recifes artificiais 

desse tipo desde 1953. Antes dos tanques, foram lançados 

no fundo do mar desde restos de pontes a navios 

cargueiros desativados. 

PRÊMIOS NO MONITOR 

Estudantes de escolas públicas ganharam os três 

prêmios principais do primeiro Concurso Nacional de 

Informática para Estudantes do ensino Médio (Coni), no 

fim do ano passado. Giselle Tatiane da Silva, da Escola 

Técnica da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba, foi 

a ganhadora em software, com o trabalho "Curitiba - 

Entre no seu Clima", um sistema multimídia dirigido ao 

turismo. 0 ganhador em hardware foi Ernani Durval 

Pereira, do Centro Educacional Elefante Branco, de 

Brasília, com "Teste para Teclado Padrão IBM PC XT/ 

AT", trata-se de um produto inédito, pois não há no 

mercado um equipamento para diagnosticar problemas 

no teclado. Na categoria monografia, o prêmio principal 

foi para Vinícius de Conti, da Escola estadual Bento 

Gonçalves, de Canoas, RS, autor de "Viagem 

Fantástica", sobre a história da informática. 

Participaram do concurso mais de 12 mil escolas 

públicas e particulares. A organização foi do Ministério 

da Educação e da Sociedade dos Usuários de 

Informática e Telecomunicações de São Paulo (Sucesu- 

SP) e o patrocínio da IBM, Banco de Crédito Nacional, 

Editora Scipione e Senac de São Paulo. Para esteano, 

está prevista a criação de uma nova categoria, a de 

Trabalho Técnico de Software Educacional. O total de 

prêmios do primeiro concurso atingiu 100 mil dólares. 

Em software, o segundo colocado foi Pedro Felipe 

Felzenszwald, do Rio de Janeiro , e o terceiro, Jader 

Medeiros Ramalho, de Natal, RN. Ganhou o segundo 

prêmio de hardware o estudante Valber de Aragão 

Bezerra, de Campina Grande, PB. 0 terceiro foi Daniel 

Macedo Pezeta, de São Paulo.-0 segundo colocado em 

monografia foi Thomas de Rossi, de Guaporé, RS, e o 

terceiro, Luiz André Ribeiro Salvério, de Ribeirão Preto, SR 
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por FREDERICO LUIZ 

IDcfa fiel* dtfa 
Dinheiro na mâo é vendaval, é venc/avaf 
(Paulinho da Viola) 

UM 
Um país de raz de homens e livros 

(Coelho Neto) 

Raul 

Ministro 
por aqui 
Jugmann vem a 

Imperatriz no mês de agosto. Vai 
participar das inaugurações no 
assentamento Itacira l. Leia-se, 
antiga Fazenda Criminosa. 
Valdiná Barros e Raimundo 
Oliveira, IT e Incra, fumam o 
cigarrets, t >| is, o cachimbo clapaz. 

Sugestão 
de ocasião 

Fstá certo que a taxa de R$ 

Té/h mais em: 

www.canganco, 

com,br 

Querida, chegou! Finalmente 
o site dos "cabras da peste" foi 
inaugurado. 

10,00 e R$ 30,00 para o 
concurso público é irrisória. 
Mas tem muita gente 
competente sem esse 
dinheiro. Bem que a 
Prefeitura Municipal poderia 
dispensar essa taxa para 
quem comprovasse renda 
inferior ou igual a um salário 
mínimo. Da mesma forma que 
fazem as universidades 
federais em todo o Brâsil, 
quando da aplicação do 
vestibular. Mais do que uma 

O endereço, que trata e forma 
humorada o cangaço e seus 
personagens, jáfoi visitado por mais 
de4.800 internautas. E olha que tem 
somente dois meses de leia. 

E o danado é que a Internet não 
aceita cedilha dos endereços. E 
ficou bonito o nome cangaco. 

O surfista vai encontrar, de 
forma satírica, as principais bandas 
de forró. E tem piadas. E também 
um super-problema para você 
resolver. 

Irônicos, os construtores da site 
montaram uma caveira estilizada 
como símbolo da Homepage. Uma 

medida econômica, é uma 
medida cidadã. 

Morte 
ao Rei 

O Brasil teve 
manifestações em 20 Estados 
da Federação. No embalo da 
crise da Polícia Militar, Cut, 
MST e caminhoneiros 
promoveram protestos. O que 
será que o presidente está 
esperando para diminuir o 
abismo social existente no 
país? 

graçinha, como diria Hebe 
Camargo. 

O endereço também tem link 
liara o E-mafl, onde o "cachorro da 
moléstia" pode opinar e sugeir 
mudanças. 

O texto é em nordestès. Com 
as figuras e muitos, muitos vícios 
de linguagem do último quebra- 
galho do Lácio. 

Vale a pena conferir essa 
tentativa de humor na Internet 

lembrando que arevista Exame 
Informática concedeu ao site, mês 
passado, o título de melhor 
lançamento na categoria humor. 

Curto e Grosso 

20 Estados da Federação em protesto contra FHC. 

Policiais, caminhoneiros, operários, MST e intelectuais. 

Mas FHC faz igual a uma avestruz. Enterra a cabeça no Planalto. 

Estou relendo um romance quentíssimo. "O Quinze". Leia "O Quinze". 

Em breve, Sérgio Macedo assume a comunicação social da Prefeitura. 

É a fusão da Comunic com a Segov. E Ddào enxugando. 

Música para a crise: ei, você aí, me dá um dinheiro aí. 

Aquele abraço para José Parente. Que se preocupa com a economia local. 

Cultura 

de Verniz 

"É tudo aquilo que você 
podia morrer sem saber" 

Volta 
ao mundo 

Não são as traças 
propriamente ditas que 
danificam as roupas, mas sim, 

;s larvas das traças. 

Haja 
músculos 

Há combustível suficiente 
no tanque cheio de umjumbo 
para fazer um carro médio 
dar 4 vezes a volta ao mundo. 

Filho da 
traça 

V-i 

m 

Uma toupeira tem três 
vezes mais músculos no seu 
corpo do que um ser humano, i 

Presidente 
dorminhoco 

Era 1849, david Atchison 
tornou-se Presidente dos 
Estados Unite por apenas 
ura dia (o qual, passou 
quase todo, dormindo). 

Recorde 
roubado 

O Livro Guittess de 
Recordes conseguiu um 
recorde próprio: é o livro 
mais roubado das 
bibliotecas públicas 
britânícâs. 

G«/o no 
Pólo Norte 

Os esquimós compram 
geladeiras (sem o moto) 
para evitar que seus 
alimentos se congdera.. 

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

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

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

trabalho. 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. * 722-3485 

• • i 
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EMOÇÃO, GARRÃ VIBRAÇÃO 

Adriana de Castro 

comanda o Jornal 

Onze e Meia 

Estreou dia 14, o Jornal Onze e Meia, apresentado por Adriana 

de Castro. Com 30 minutos de duração, o jornal vai ao ar de segunda 

a sexta, às 23h45, trazendo os fatos que marcaram o dia e as 

manchetes da manhã seguinte. Sob a direção de James Rúbio, o 

noticiário reforça a programação jornalística da Record. 

Na primeira edição do jornal, Adriana entrevistou o ator Edson 
Celulari e, quarta passada, conversou com Milton Nascimento, 

dando um espaço maior às matérias de cultura e comportamento. 

A equipe que está com Adriana é basicamente a mesma que fazia 

o Jornal da Record e isso, segundo a apresentadora, facilita. "0 

clima na redação é ótimo e estão todos muito integrados e 

envolvidos no novo trabalho", afirma Adriana. 

Adriana de Castro está na emissora desde março de 1993. Ficou, 

durante 6 meses, no Informe SP e depois, passou a apresentar o 

Jornal da Record. Desde que estreou no comando do telejornal, 

elevou os índices de audiência. Agora, alem de apresentar, ela 

também edita o novo noticiário da emissora. "Há muito tempo, eu 
queria participar da edição do jornal, e isso está me deixando muito 

feliz", completa. 

A programação jornalística da Record começa com o Cidade 

Alerta, apresentado por João Leite Netto, às 18h00.0 cidade Alerta 

é programa de prestação de serviços, com matérias investigativas 

e temas sociais. Logo depois vem o Jornal da Record, ancorado 

por Bóris Casoy, com um jornalismo independente, apartidário, 

imparcial e de credibilidade. E, o no fim de noite, o novo noticiário 

da Record, com Adriana de Castro e as notícias que marcaram o 

dia no Brasil e no mundo e todos os fatos que estão acontecendo 

durante a noite. 

Jornalismo Record. Investigação, verdade, denúncia, análise. A 

notícia sem maquiagem. Os acontecimentos das cidades, do Brasil 

e do mundo, levados até o telespectador com seriedade e 

competência. 

com o acidente do avião da TAM, ainda repercute em todo o 

País e empresa promete investir mais na segurança 

A Polícia Federai já tem 

um suspetU>para sustentar; 

a tese de que a explosão no 
avião da TAM que matou: 

uma pessoa na quarta-feira 

passada (09) foi provocada 

intencionalmente. Segundo 

o Jornal Hoje, da TV Globo, 

traía-se de um dos 

passageiros do vôo 283, um 
professor que ia de Vitória 

para São Paulo com escala 

em São José dos Campos. 

De acordo com a policia, 

o suspeito foi o único 

passageiro que não 

conseguiu explicar por que 

estava viajando naquele dia. 

Alegou que foi a São José 
procuçár: emprego ém uma 

escola. Mas a escola citada 

por ele não existe e o 

professor pegou o vôo de ida 

na noite anterior. Na casa 

dele teriam sido encontrados 

indícios de que houve; 

manipulação com 

substâncias explosivas^ 

semelhantes às encontradas 

no avião. 

0 homem foi visto entrar 

no avião com duas sacolas e 

a descrição de uma delas 

corresponde a que foi feita 
por outro passageiro, que a 

teria visto em cima da 

poltrona 18-0 uma bagagem 

de mão desacompanhada. 
0 suspeito está internado 

na UT1 de um hospital de São 

Paulo, em estado grave, Dias 

depois do acidente da TAM, 

ele foi atropelado por um 
ônibus. A polícia inicialmente 

imaginava que o professor 

teria sido pego de surpresa 

pelo fato de estar surdo. 

Mas testemunhas no iocal 
do atropelamento disseram 

que teria se jogado na 

frente do ônibus. 

Ainda de acordo com 

Investigações policiais, ele 

já teria tentado cometer o 

suicídio várias vezes antes. 

Devido ao seu estado, está 

sendo apenas vigiado e a 

PF o considera ainda 

apenas um suspeito. Mas o 

suspeito principal. 

Gourmet 

Çeaa 'Pycfeau 

Culinária 

■vx 
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Ingredientes: 

1,5 kg de carne de boi macia (alcatra ou filé 

Mignon) 

2 cebolas médias (200g) picadas 

2 dentes de alho picados 

2 vidros (400ml) de leite de coco 

1 colher (chá) de coentro em pó 

1/2 colher (chá) de cominho 

^Uma pitada de cravo em pó 

ü Pimenta vermelha fresca, sem sementes, 

picada a gosto 

4 talos de capim-cidreira (capim-santo) cortados 

em pedaços grandes (somente a parte branca) 

1 colher (sopa) de suco de limão 

I colher (sopa) de açúcar mascavo 

Modo de fazer: 

1 - Limpe bem a carne e corte em cubos de 2 cm. 

2 - Coloque a cebola e o alho na jarra do 

liqüidificador ou processador e triture até obter uma 

mistura homogênea, juntando um pouco de água se 

for necessário. 

3 - Coloque o leite de coco numa panela e aqueça 

em fogo alta. Reduza o fogo e, sem tampara panela, 

cozinhe, mexendo de vez em quando, até o leite ficar 

reduzido à metade e o óleo se separar. 

4 -Junte o coentro, o cominho e o cravo e misture 

bem. Acrescente a carne e, mexendo, cozinhe por 

cerca de 2 minutos ou até mudar de cor. 

5 - Acrescente os ingredientes restantes e cozinhe 

em fogo médio, sem tampar a panela, mexendo 

sempre, até a mistura ficar espessa. 

6 - Continue conzinhando até o óleo do leite de 

coco começar a subir à superfície, deixando a 

mistura brilhante (tome cuidado para não deixar 

queimar). Tire do fogo, decore a gosto e sirva em 

seguida. 

Rendimento: O porções. 

Hospital Santa Maria * -B. P * BB M. A Bi wt B B B ^ B MT Tk. B B JTTL 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Lariaey Anderson, T^lessander e Leila 

industria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

S 721 - 2995 

VENHA .4 CAPRl VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FÜKD 07. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

' PIjWOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS* 

* CONSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 S? Fon^ (098) 722-2122 Fa\: (09») 721-2666 
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Complicado 
A situação política em 

Bom Jesus das Selva (KM 
100) localizado a cerca de 
duzentos quilômetros de 
Imperatriz não é das 
melhores. Com uma 
população de 
aproximadamente 15 mil 
habitantes a cidade tem uma 
das mais desatrosas 
administração do estado do 
Maranhão. 

Cristianismo no poder 
Funcionalismo público 

atrasado a três meses, o 
padre Ribamar Filho eleito 
pela legenda do PMDB - 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro com 
o slogan "Cristianismo no 
poder" decepciona e trai 
todos aqueles que lhe 
confiaram o voto na última 
eleição realizada em 03 de 
outubro último. Como se 
não bastasse tudo isso a falta 
de águae segurança pública 
energia elétrica são os 
maiores problemas 
enfrentados por aquela 
comunidade. As escolas da 
rede municipal se 
encontram paralisadas pelo 
fato dos professores não 
terem recebido seus 
salários. 

Maioria 
O presidente da Câmara 

Municipal de Bom Jesus das 
Selva, Aldo Pereira da Silva 
disse a reportagem que se 
depender da Câmara o 
prefeito Ribamar que tem a 
maioria ira continuar à 
frente do município. Aldo, 
que é oposição a atual 
administração disse ainda 
que o vereador situacionista 
Albilenes, em conversa com 
o mesmo teria declarado 

Francisco do Valle 

que política é coisa de faxada e 
que eles recebendo o deles o 
resto é que se dane. 

Situação 
Dos sete vereadores da 

situação, três deles é do partido 
do prefeito Ribamar Filho 
(PMDB), José de Oliveira 
Santos, Maria do Macaco e 
Alfredo Dentista. A 
empresários da cidade estão 
mobilizando os lideres das 
comunidades para pedir o 
governo do estado o 
afastamento do padre Ribamar. 
Para dificultar a ação da 
população à sede do município 
foi instalada à 5 quilômetros do 
centro de Bom Jesus. 

Braços cruzados 
Embora tudo isso esteja 

acontecendo a bancada que da 
sustentação ao prefeito 
continua de braços cruzados 
como se nada estivesse 
acontecendo e eles não tivesse 
sido eleitos para defender os 
interesses da coletividade da ir 
carateriza o descompromisso 
do governo municipal e toda 
sua bancada em resolver uma 
situação tão grave que atinge 
diretamente todos os 
seguimentos da sociedade 
local. 

Futebol 
A região' tocantina esta 

bastante movimentada em 
torno da realização do Copão 
Maranhão do Sul, previsto para 
iniciar no próximo dia 10 de 
agosto. A competição deverá 
ter a participação de dez 
equipes do sul do estado. 

Bem representada 
A cidade de Imperatriz será 

bem representada no 
Campeonato que promete 
mais uma vez superar às 

competições realizadas pela 
Federação Maranhense de 
Futebol. O prefeito de João 
Lisboa e idealizador do Copão 
aposta muito no talento 
individual de sua seleção. O 
prefeito quer ir mais longe, 
segundo ele João Lisboa será 
em definitivo à capital dos 
esportes na região tocantina. 

Caema 
O clube da Caema também 

vem realizando vários torneios 
neste início de verão. I loje por 
exemplo haverá mais um 
grandioso torneio com a 
participação de seis equipes. 
Destaque para a equipa da casa 
Caema que vem realizando 
vários amistosos na região. 

B/C 
Já o Balneário Iate Clube 

apresenta um show imperdível 
com Pinduca e banda. O cantor 
paraense se apresenta pela 
segunda vez no BIC nesta 
temporada. 

No início do ano ele 
arrastou uma multidão para o 
clube no "Carnaval da Vida" 
cujo foi realizada a 
inauguração do Balneário. 
Pinduca volta novamente ao 
BIC neste domingo para dar o 
pontapé inicial do verão vivo do 
clube que teve seu espaço 
físico aumentado e 
recentemente inaugurou com 
a Banda Magnus o Parque 
Aquático. 

BIC II 
Brevemente o Balneário 

late Clube também ira 
inaugurar o seu campo de 
futebol. A intenção do diretor 
presidente do clube é através 
do esporte integrar todos os 
associados e fazer do local o 
point do esporte. É só 
aguardar para conferir. 

Deu na Imprensa 

Na reunião realizada terça-feira (22/07), o Conselho 
Municipal de Saúde elegeu a nova comissão executiva. O 
presidente nato é o secretário de saúde; A professora 
Conceição Amorim ocupa a função de secretário geral, 
em substituição ao sindicalista Jorge Almeida que está 
afastado das atividades do CMS desde maio; A enfermeira 
Ana Isabel de Souza Farias, foi eleita l2 secretário e 
Eldimar Abade Haidar, 22 secretário. Deu no informe 
Saúde. 

t 

André Pau Uno de Albuquerque, vereador, também lê o Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Linha direta (Roberto Chaves) 

Olho vivo (Leo Costa) 

Direto (Raimundo Primeiro) 

Solta o VT (Demerval Moreno) 

Eu digo e nego dúvida (Marcelo Rodrigues) 

E o bicho (Conor Farias) 

Virgem que riqueza (Frederico Luis) 

Agora vai, esse menino! Vai mesmo. (Frederico Luis) 

Foi falta rapaz (Narcisio Farias) 

Tá comigo tá de bem com a vida (Carloto Jr.) 

Tetra campeão (Renilson Souza) 

Você que me elegeu (APA) 

Até porque (Nilson Santos) 

Pois é (William Marinho) 

Meu patrão ( Raimundo Cabeludo) 

Venha amanhã que eu vou resolver (José Filho) 

Minha gente (Sitônio Silva e Carloto Jr) 

Pusque (Tiririca) 

Meu beeemmm, aqui é da TV Caaapitalll (Eliene França) 

Tem que se aliar (Justino Filho) 

O bom dia de hoje para o taxista Carlos Miranda e o Chico da banca. 

Bom dia. 

Ilha do amor! 

OA 

Os Ftan ttasMiMjm inhtws 
Gosto - O Fcnstttior 

Sine Emprego 

722 3317 

01-Cozinheira 

04-Cobradores 

01- Auxiliar 

de faturamento 

08-Vendedores 

lllll mÊÊÊÊÊÊ: 

03-Domesticas 

10-Pintores 

eletricistas 

Míistrumeatísías 

lÂSORATORIO CIESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Casa Própría: Prestações 

terão reaJuste ate 11,82%. 

Pois v. Em agosto . as prestações da casa própria adquirida 
pelo SHF, terão reajuste enual entre 11,77% e 11,82%, nos 
contratos de equivalência salarial tanto olena quanto parcial. 
Para as demais datas não haverá reajuste, segundo informa o 
setor de habilitação da Caixa Econômica Federal em Brasília. 

CEF AivtpLÍA Prazo 

Esta é boa; o mutuário em dívida com o Sistema Financeiro 
da Habitação (SIIF), poderá parcelar o prazo para refinanciar 
as prestações em atraso de 24 para 60 meses. 

A medida foi adotada para reduzir a inadiplência dos 
contratos. 

Torneío BeneFícente 

() Marvvel realiza hoje as lóli no 60" BIS. um torneio infantil 
inlerno beneficente em benefício da senhora maria Bispa dos 
Santos. Viúva e com filhos menores para criar, dona Maria Bispa 
esta passando por grandes dificuldades. Inclusive, não tem água 
nem energia, em casa. 

t ada garoto da escolhinha do Marwel vai levar um quilo de 
alimento e quem quiser ajudar,favor ligar para o 72!>-2:520 com 
(lona Isaura Alencar ou comparecer pessoalmente na residência 
.'iviU-cessidade do cruzamento das ruas Presidente Dutrae Viela 
Ow Bacuri. n" 1611. 

PÍNducA No Bic 
Ocantoi paiaeiiM u banda) se apresenta logo mais a partir 

das l.bhs no Balneário late L lube (Bic), em mais uma promoção 
do t lube que agora conta com parque aquático de primeira, entre 

M e^cadxy-fúmuweírcr 

Poupança 
HoJe 1.01% 
Amanhã | 00% 

Fonte: BCGazeta Mercantil (723-1759). 

UFír (FecJeraI) 

•UhRS  R$0,9108. 
UrFí (MuNÍcipAl) 

Julho/97 R$09,ll 

UFr (EsTAduAl) 
Julho/97 R$ 20 2 I 

UPC (FEdERAl) 

•,ulho/97   RS 13.99 
DóIar 

* Paralelo R$ |J5 
* Turismo r$ j jq 

* Comercial r$ rqs 
Cotações de 25.07.97 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia 25.07.97 

RS  ] ] 42 

SaUrío Mínímo 
Julho/97 R$.120,00 

SaUrío FamíLía 
Maio/97 r$ 825 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

outras opções de lazer oferecidas a seus associados e convidados. 
O diretor presidente do BicvConor farias, desenvolve um 

trabalho incansável com sua equipe de diretoria no sentido dê 
transformar o Bic no maior centro de lazer da região. 

Vale o nosso incentivo. 

EÍEIVlÉRidES 

Comemora-se hoje, 27, o Dia do Motociclista. 
Amanhã. 28, será comemorado o Dia do Agricultor. 
Vale o registro com os comprimentos da Otorrinocenter (nariz, 

ouvido e garganta), ali na rua Luis Domingues, sob o comando 
do Dr. Carlos Tadeu (721-892 le 722-2930). 

Fm tempo: amanhã será também o Dia Nacional de Combate 
ao Colesterol. 

mÊm. 

/C-sVr/e// i.inihcm hoje, />.//./ <> cni/trfs.i riu llííir Chíivcs 
Miranda, (Moema), secretário da Indústria, do Comércio 
e dos Serviços, incluindo o setor de turismo que ele 
promete desenvolver esforços no sentido de que Imperatriz 
passe a constar no roteiro turístico dos que visitam o 
Maranhão e sobretudo esta região. O goevrno do Sr. Ildon 
Marques de Souza vem desenvolvendo ações no sentido 
de que Imperatriz, em parceira com outros municípios, a 
exemplo de Carolina, se transforme num pólo turístico. 
Alair Chaves, aqui em foto de arquivo, está disposto a lutar 
por esse ideal, contando naturalmente com a tão necessária 
parceria do setor privado responsável pelas operações 
turísticas na região. Vale o registro. 

PUntão Médico 

PLANTA O GERAL/HOJE: 
Hospital Santa Isabel (721-620.6); Amanhã, 28: Hospital das 
Clinicas (721-2640) PEDIATRIA: I lospital Santa Isabel (721- 
620.6); Amanhã: Mater Clínica (723-2403) OBSTETRÍCIA: 
(todos os dias) Hospital Regional Materno Infantil de 
Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA: (lodososdias) Clínica 
de Acidentados de Imperatriz (721-64.64). 

* ()Jr.?;dnUM11<>: FARMÁCIA DO ZEZÉ. na Rua Ceará, aj - (72.5-2224), desejando aos clientes e amigos, muito 
sucesso. 

Humor 
Recem-casada, a garota telefona para o escritório 

do marido: 
-Alô? Quem tá falando? 
Ele reconhece a voz e diz: 
- O melhor amante do mundo! 
E ela: 
- Desculpe... liguei pro número do meu marido... 
(Playboy/Fev/794) 

ANÍVERSARÍANTES ACII 
Se você está aniversariando hoje, receba os 

parabéns e o^ votos de muita prosperidade da ACII 
e do FEITO A MAO 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- 
3563. 

IMPERATRIZ 

DIA € nOIT€ 

PARA. ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323, fax: (098) 723.1105 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
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 Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721.4021. 

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

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 74o. fone. (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Savào c/ Rua Guanabara (antiga Clmrrascaria Gaúcha 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Fnlroncamento. fone: (098) 721.0592. 
FEITO A MÃO 

a Gcluliu Vargav 1863, esquina c/a Alagoas fone: (098) 721.356 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Cel, Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721 3565 
1SAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 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-OK). 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

V1DEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
FLY BACK 

Beira Rio. fone; (098) 722.1810 
!BROADWAY 
j Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone; (09 

21.6184. 

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

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensage 
Casamento. Aniv. 15 anos, Recordações. Conquista 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.529 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

 ® 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para 

Jji/íCj/lJSj escritório, escolar, IÁÃ/MÁJs bobjnas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplícío Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz - Maranhão 
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Torcedores aguardam reinicio do campeonato amador 

Rodada de reabertura do futebol elite da terra do Frei estar programada para o dia 31 deste mês. 

O Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Ingresso 
O Copão Maranhão do 

Sul, será um campeonato 
praticamente de seleções das 
Cidades da Região Tocantina. 
Somente dois times entrarão 
independente, o Sena de 
Imperatriz, e o Juventus de 
Montes Altos. Neste 
campeonato alguns prefeitos 
pretendem cobrar ingresso 
do torcedor, outros a 
exemplo do campeonato 
passado pretendem liberar a 
entrada. Os prefeitos que 
irão liberar a entrada do 
torcedor, estão sendo justo, 
até porque o próprio torcedor 
é eleitor. 

Moto 
O Moto Clube de São Luis, 

prepara o time para o jogo de 
abertura do campeonato 
brasileiro da segunda divisão 
, que será diante do Clube do 
Remo. O Papão do Norte, 
joga neste domingo 
amistosamente diante do 
time da Caxiense, o mesmo 
time que disputou o 
Campeonato Maranhense. O 
Moto realizou boa campanha 
ano passado e ficou entre os 
oito melhores times no 
campeonato da segunda 
divisão ano passado. 

João Lisboa 
A Seleção da Cameleira, 

treinou ontem no Estádio 
Cafeteirào, o segundo 
coletivo da semana. O time 
folga geral neste domingo e 
se reapresenta amanhã 
segunda feira. O Auxiliar 
técnico Pelé, comandou o 
time na semana que passou e 
disse a este colunista, que os 
trabalhos foram totalmente 
positivos, graças ao empenho 
dos jogadores, que não estão 
medindo esforços para que , 
o trabalho do treinador seja 
de êxito. 

L/D 
Na reunião que aconteceu 

na quinta fe}ra(24), com a 
presença de todos os 
dirigentes do futebol amador 
de Imperatriz, os cargos da 
junta foram divididos. O 
Presidente continua sendo , 
Artur Moura dos 
Santos(Couraça), o diretor de 
futebol , Mangueira e o 
tesoureiro Edilson do 
Palmeiras. 

Falta escolher o 
secretário. Vários nomes 
estão sendo analisados pela 
junta, que deverá na próxima 

reunião indicar. 
Expectativa 

Os dois times que tem a 
responsabilidade de reabrir o 
campeonato amador de 
Imperatriz, na próxima 
quinta feira 31, estão vivendo 
uma grande expectativa O 
Sena, pretende começar o 
campeonato com o pé direito, 
devido o mesmo ainda não 
ter estreiado. Já o time do 
Novo Horizonte, que tem 
bons jogadores a exemplo do 
seu adversário ,não pretende 
decepcionar a sua torcida que 
promete comparecer em 
grande n úmero nas 
arquibancadas do Municipal. 
0 Pega vai ser pra valer. 

Porto Franco 
0 Secretário da Sedei, da 

vizinha Cidade, disse que a 
Seleção local, já estar 
treinando a vários dias e já 
tem o time prontínho para 
estreiar no Copão. Jailson 
afirmou que , deverá 
contratar dois jogadores de 
renome, mas não quis 
adiantar. Ele disse ainda que 
são bons e que chegarão para 
decidir os jogos . 

A Seleção de Porto 
Franco, é a atual campeã do 
Copão. O Time venceu em 
95, quando disputou o título 
com o time do Realce. 

Caema 
Irá acontecer hoje 

domingo dia 26, no Clube da 
Caema, um torneio de 
futebol socity, denominado 
de torneio de verão, com 
início as 8h30. 

Os times que estarão 
participando são os 
seguintes: Caema, Pavel, 
Dispama, Peladeiros , Ebel e 
1 ecsano. Os torcedores estão 
sendo convocados para 
prestigiar o evento. Boa sorte 
aos organizadores e 
participantes. 

Sena 
0 time no decorrer da 

semana passada realizou 
algumas contratações de 
peso a nível local, para os 
jogos do Copão. 

Os jogadores contratados 
segundo informou o 
supervisor Jonatas Moura, 
são os seguintes; Zé Neto, 
Júnior Imperatriz e 
Marquinhos. 

Outros nomes deverão 
surgir nas próximas horas, 
inclusive um jogador 
bilheteria. 

Bom dia esportivo 
Major Alan Cardek - Ciretran 
Valter lira - liderai Veículos 
Carloto Jr. - Comentarista esportivo 
Paulo Negrão - Empresário 

e apresentador de TV. 

O Campeonato amador dc 
Imperatriz, ainda estar 
paralisado. A junta 
governativa que tem como 
presidente Artur Moura dos 
santos (Couraça ), está 
cuidando com muito carinho 
de todos os detalhes para a 
reabertura do campeonato 
amador de Imperatriz, que 
estar programada para o dia 
31 , próxima quinta feira , as 
20:00 hs, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio. 

Por este motivo os 
torcedores que acompanham 
o futebol amador, ficarão mais 
uma vez sem jogos neste final 
de semana. 

Os dirigentes em comum 
acordo com a junta, 
programaram a data de 
reabertura para a próxima 
quinta feira, onde pretendem 
realizarem uma grande festa 
com fogos e banda de música, 
para marcar a nova era do 

,< . v . ' 4 
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Time filiado 

futebol amador da Cidade de 
Imperatriz. 

Na reunião de quinta feira 
(24), ficou definido que o 
presidente da junta continua 
sendo o Couraça. O diretor de 
futebol , Mangueira e o 
tesoureiro da l.id. Edilson do 
Palmeiras. 

Os dirigentes que 

a LID aguarda reabertura do 

participaram da reunião, 
ficaram satisfeitos com a 
distribuição dos cargos, 
faltando apenas a escolha do 
secretário , que deverá 
acontecer nas próximas horas. 

Vários nomes estão sendo 
analisados pela junta, que 
pretende a exemplo dela . 
encontrar um nome que tenha 

campeonato 

respaldo diante do: 
dirigentes. .Na próxinu 
reunião , os componentes d; 
junta, deverão divulgar ; 
tabela completa d( 
campeonato amador, inclusiv< 
com o clássico do meio d« 
semana, que deverá se 
acompanhado por alguma: 
emissoras da Cidadt 

Ney Bandeira garante time no Copão 

Governador Edson Lobão, antiga Ribeiràozinho participa do Campeonato ' 

Regional 
O Copão Maranhão do Sul, 

este sendo esperado com 
muita expectativa, pelos 
desportistas da Região 
Tocantina. Neste campeonato 
que está previsto para começar 
no dia 10 de agosto, várias 
seleções participaraão pela 
primeira vez, é o caso de 
Governador Edson Lobão, 
Senador La Roque, São Pedro 
dos Crentes, e Davinópolis. 

O Prefeito de Governador 
Edson Lobão, Ney Bandeira, 
enviou o pedido deliberação a 
Sedei, solicitando a liberação 
do Estádio Municipal de 

Imperatriz, para a realização dos 
jogos de seu Município. Ney. 
disse a reportagem do Jornal 
Capital, que acredita na 
liberação do Estádio, por parte 
do Secretario, Ferreira porque 
a Cidade de Governador Edson 
Lobão, foi desmembrada 
recentemente de Imperatriz e 
praticamente está ligada á 
Cidade em lodosos aspectos. 

O Prefeito disse ainda que 
esta competição , é um grande 
passo para o desenvolvimento 
do esporte, principalmente o 
futebol a nível de Região. Sobre 
o time de sua Cidade, ele disse 

que será praticamente a base do 
time do Bananal, que está 
disputando o Campeonato 
amador de Im|>eralriz. 

Ele acrescentou ainda que 
pretende realizar algumas 
contratações, mas de jogadores 
de Imperatriz, ou seja ele não 
I iretende pagar nenhum jogador 
e que aposta na sua amizade 
desde os tempos do Plaza 
quando ele era presidente, para 
buscar alguns jogadores amigos 
para reforçar o seu time. Ney 
Bandeira, se junta ao prefeito de 
João Lisboa .conio os prefeitos 
da Região Sul do Maranhão , 

que gostam e vivem o dia adia 
do Esporte. 

Sobre os treinos e quem irá 
dirigir o time, o prefeito não 
quis adiantar, mas segundo 
informações vindas daquela 
da Cidade de Governador 
Edson híbão, o time já tem o 
treinador e está com alguns 
reforços já definidos. 

O Time de Governador 
Edson G)bão , poderá ficar na 
chave de Davinópolis, Sena, 
João Lisboa, Açailàndia e 
Itinga, mas só saberemos na 
reunião de terça feira, que na 
Sede da Amsul. 

PING PONG 

* Sena e Novo I lorinzonle farão a reabertura do campeonato 
amador de Imperatriz, no próximo dia 31, quinta feira. A festa 
contará com fogos e banda musical. 

* Juventus de Montes Altos , representará aquela Cidade no 
Copao Maranhão do Sul. O Presidente do time é o diretor do 
Tecão, Zé do Padre. 

* W iliam Marinho, lenta voltar os bons tempos do futebol de 
Salão. 

* Ronaldinho já estar no Inter de Milão. Anderson estar no ex 
time de Ronaldinho, o Barcelona da Espanha. 

* Jailson de Porto Franco , irá levar dois jogadores de alto 
nível para o seu time no Copão. 

Paulinho Herenio e Xaxado , deverão ser convocados pela 
seleção de Açailàndia, a garantia é do vice presidente da Liga, 
empresário Beto. 

* Seleção da Gameleira .folga hoje e volta a trabalhar amanhã 
a tarde. 

* Jackson da Silveira, é o novo diretor de árbitro da 
recebe apoio total dos árbitros. 

Lid e 

* Jucelino Miranda vive a expectativa de auxiliar jogos no 
campeonato brasileiro da primeira divisão. Ele faz parle de um 
grupo de oito árbitros do estado, que foram indicados. 

COMUNICADO 

A TC! 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 

iaaÂispas. I43TA HrnMmilt mm 
Mmm ~ mmkmm ■ 

Promoção de férias 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir Reais 
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verão e a 

praia cto 

COMPAQ. 

PR ES AR IO 

.mA, ) 

03 unids. 

r ^ V..- i V. 

. . í   í 

Micro 
R$ 2.929,00<7 vísfa ou 
1+11 CHEQUES 

313.25 

OU 1+3 CHEQUES DE 

*$ wmm 

SEM JUROS 

' Monitor 14 Pol. * Proc. Pentium 150 Mhz * Disco Rígido 2,1 GB 
' Sync DRAM 16 MB * Memória Expansivel até 80 MB 
* Modem 33,6/14,4 K bps " CD ROM 8X 

COMPLETO PACOTE DE SOFTWARE 

Micro 
R$ 190,00<7 visto ou 
1+1, CHEQUES 

03 unids. 

OU 1+3 CHEQUES DE 

266 

p$ 622,50 

QQ SEM JUROS 

COMPLETO PACOTE DE SOFTWARE 
Monitor 15 Pol. * Proc. Pentium 133 Mhz * Disco Rígido 2.1 GB 
Sync DRAM 16 MB * Memória Expansivel até 128 MB 
Modem 33,6/14,4 K bps * CD ROM 8X 

r 
0] Electrolux 

Üdw Mundial tn atofrodomMbcoa 
Refrigerador 
R$ 429,00à visto ou 
1+23 Mensais de 

' Porta de alta resistência 
* Grade regulável 
* Parede interna em aço 
* Porta -ovos 
* Porta laticínios 
* 256 litros 
* Garantia 1 ano 

j : ! *. v 

ÍSEMP TOSHIBA TV 14" Corês^ 
R$ 279,000 visto ou 

1+23 Mensais de 

garantia 

2000 JAN 3 ATE 

m 

oo 

■ Controle Remoto 
" Desligamento Automático 
" Tv;VHF,UHF e CABO 
* Timer 

iJOREÇAS 
OU 1+3 CHEQUES DE 25 73,40 

 I 

SEMP TOSHIBA 
Vídeo Cassete 

R$ 299,000 visto ou 
1+23 Mensais de 

15 peças 

t—m 

so 
» 

0(7 7+3 CHEQUES DE US 79,00 

PBOWÕPÃ? 

' —- 

r. 

NA COMPRA DO VÍDEO, JT 

GRÁTIS UM FILME DE 

J 

Ventilador 

BRITANIA R$ 39,00(7 visto ou 
1+23 Mensais de 

" ' ■ ft: 

Hg 

' Chave d 3 velocidades 1 Motor c/capacitor 
' Hélice de 30cm 
' novoits 

20 peças OU 1+4 CHEQUES dl RS 10,30 

Cônsul^ 
Cond.deAR^ 

R$ 645,00(7 v/Aa ou 
1+23 Mensais de 

48, 50 

O/peças Oí/7+3 CHEQUES DE 12$ 109,80^ 

32,30 

15 peças ou 1+3 cheques üiR$ II 2,80 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

g Ofertas válidas até 26/07/97 ou enquanto durar o estoque. 
* Promoção somente P/ ds lojas de Imperatriz. Plano Carnet 
| 24X (1+23) juros de 6% a.m. Plano cheque 4X (1+3) juros 

de 3,5% a.m. Planos computador: cheques, 12X (1+11) 
juros de 4,9% am,e 4X (1+3) sem juros. 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 

Internet: http://www.intermar.com.br/liliani 

406 

s 

t 



1 - 12 □ polícia □ Domingo, 27 de julho de 1997 JORNAL CAPITAL 

PM de cara nova 

Comandante interino da Polícia Militar local recorda os velhos 

tempos do coronel Bastos 

Polícia militar de Imperatriz esta mais atuante no 
comando (interino) do major Melo 

A Polícia Militar de 
Imperatriz esta mais atuante 
com o comando do major Melo, 
que assumiu interinamente o 
comando do 3o BPM, à cerca 
de uma semana. Mesmo sendo 
poucos dias no comando da 
PM local o comandante 
interino já conseguiu criar um 
clima de segurança para a 
população do centro e da 
periferia de Imperatriz, local 
onde vem ocorrendo vários 
assaltos e homicídio. 

A determinação do 
comandante Melo é abordar 
todos os elementos em atitude 
suspeita e se encontrado com 
armas, drogas e objetos 
roubados que sejam 
conduzidos para a Depol. 

No decorrer da semana 
passada foram efetuadas várias 

prisões consideradas 
importantes para a população, 
uma vez que os elementos 
desarmados e presos com 
produtos de roubo e maconha 
são de alta periculosidade. 

As blits realizadas no centro 
da cidade também esta sendo 
vista com bons olhos pelos 
comerciantes e a própria 
população. No início do mês 
foram registrados vários 
assaltos a Drogarias e 
Supermercados do centro de 
Imperatriz. 

Com a operação a polícia 
pretende desarmar e chegar 
aos nomes dos assaltantes que 
vem agindo com freqüência em 
Imperatriz. Para garantir o 
sucesso às blits não estão 
sendo anunciadas e são 
realizadas de maneira movei. 

Polícia Militar responsável pela 

prisão do matador de Ratinho 

O assaltante arrombador fugiu de Imperatriz após executar 

com uma facada seu comparsa 

O sinal do sucesso e do 
novo ânimo e empenho da 
Polícia Militar fez com o cabo 
Bandeira e equipe chegasse 
ao elemento Manoel Pereira 
da Silva, vulgo "Gigibinha" 
maranhense, 18 anos de 
idade, residente no bairro 
Santa Rita. 

Gigibinha estava sendo 
procurado pela Polícia Civil 
por formação de quadrilha e 
a pratica de vários assaltos 
em Imperatriz, além de ser o 
principal acusado de ter 
executado com uma facada 
no peito esquerdo o outro 
elemento que era conhecido 
no sub mundo do crime como 
Ratinho, comparsa e líder cia 
quadrilha que tinha 
Gigibinha como mais um 
integrante. 

A patrulha da Polícia 
Militar comandada pelo cabo 
Bandeira foi acionada para 
prender um elemento na 
vizinha cidade de Ribamar 
Fiquene. Ao chegar no local 
os policiais cpnseguiram 
prender o acusado sem 
nenhum problema. 

Ao ser abordado pelos 
policiais "Gigibinha" foi logo 
se entregando. Segundo ele, 
estava no local apenas 
esperando uma tia para pedir 
dinheiro a mesma para poder 
fugir da cidade pois teria 
assassinado a cerca de dois 
meses seu comparsa Ratinho. 

Tanto a vítima como o 
acusado tem várias 
ocorrências registradas nas 
delegacias de Polícia de 
Imperatriz por pratica de 
assaltos, arrombamentos e 

"'l 

. !>■ blits estão ajudando a Polícia Chil combater o crime organizado em Imperatriz 

uso de droga. 
O cabo Bandeira que 

comandava a viatura da Polícia 
Militar ficou surpreso com as 
declarações do elemento já que 
ele estava sendo preso sob a 
acusação de esta tentando 
colocar em pratica um 
arrombamento naquela cidade. 

Conduzido para a Delegacia 
de Plantão do Primeiro 
Distrito, "Gigibinha" confessou 
crime. 

Segundo ele, estava sendo 
ameaçado pela vítima. A 
origem das ameaças foi devido 
os dois terem praticado um 
assalto junto e na hora da 
divisão do dinheiro e os objetos 
roubados, Ratinho teria dito 
que não iria repartir com o 
mesmo pelo fato de Gigibinha 
ser "bocão" linguagem usada 

pelos elementos que agem no 
sub mundo do crime quando 
um comparsa fala demais. 

Bem armados, Ratinho e 
Gigibinha, vítima e acusado na 
noite do crime tinha feito vários 
assaltos. A vítima usava uma 
escopeta de fabricação caseira 
e o acusado portava uma faca 
tipo pexeira, arma do crime. 
Após o assalto os dois foram 
comemorar o sucesso da 
operação em um bar no 
bairro Vila Nova quando 
ocorreu o crime. 

"Em determinado 
momento eu fui até a minha 
casa trocar de roupa e 
quando voltei ele disse que 
eu era "bocão" e que tinha 
que deixar o local. Como ele 
não tinha me repassado nada 
do assalto que fizemos 

começamos a discutir e ele 
acabou me acertando uma 
coronhada, antes ele teria 
dito que se eu não saísse 
do bar ele iria me matar, 
após a coronhada eu saquei 
da minha faca e apliquei 
apenas uma furada nele e 
depois eu fugir do local"' 
disse Gigibinha. 

Manoel Pereira da 
Silva, o "Gigibinha" disse 
ainda que após cometer o 
crime fugiu da cidade com 
destino ao Goiás. Só 
voltando a Imperatriz no 
início da semana, mais já 
teria sido informado que 
outro comparsa da vítima 
conhecido apenas por 
Nego estava à sua procura 
para vingar a morte do 
amigo. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de 
documentos I 

João de Deus Araújo, 
piauiense, casado, residente na 
Rua João Paulo II, comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato ocorrido 
na tarde desta última sexta- 
feira quando o comunicante 
retornava de uma agência 
bancária. 

Perda de 
documentos II 

Raimundo de Jesus 
Miranda, maranhense, 
solteiro, residente na 
Godofredo Viana, comunicou 
que perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais e os 
documentos de um veículo 
FIAT 147. Fato este ocorrido 
na manhã desta última quinht- 
feira quando o queixoso 
trafegava [tela Rua Beta no 
Bacuri. 

Olho vivo 

Antonio Carlos Rodrigues 
da Silva, maranhense, solteiro, 
em trânsito por Imperatriz foi 
preso por agentes da Polícia 
Militar. O elemento foi preso 
em flagrante com um controle 
remoto roubado do próprio 
Hotel onde eslava hos])edado 
no setor Rodoviário. 

Conduzido 

Conduzido para a Depol o 

elemento confessou e furto 
de disse apenas que foi um 
momento de fraqueza e que 
reconheceu seu erro. 
Antonio Rodrigues, que 
técnico cm instalação 
filtros disse a reportagem 
que veio a Imperatriz 
receber algumas notas de 
serviços prestado a clientes 
em Imperatriz. 

De olho 

Somente na última 
semana a Polícia Civil 
constatou vários elementos 
de outras cidades do 
Maranhão e de outros 
estados estão agindo em 
Imperatriz e se alojando 
nos hotéis do setor 
Rodoviário. No início da 
semana a Polícia Civil 
desbaratou uma quadrilha 
que vinha agindo dentro 
dos coletivos de Imperatriz. 

Maconha 

A policia militar também 
conseguiu prender durante 
esta última semana várie 
elementos que além u 
estarem fumando a erva 
maldita, são suspeitos de 
praticar assaltos e 
arrombamentos na 
periferia de Imperatriz. Nos 
últimos dias a polícia tem 
recolhido vários elementos 
portando armas de 
fabricação caseira, armas 
brancas, maconha e até 
crak e etc. 

PLANTÃO POUCIAL 

Domingo. 27/07/97 

2o Distrito Agentes 1 

Delegado 

Vânia Barros 

Nunes 

Jurandir 

Escrivão 

Pinheiro 

Roberto 

Perito 

Mário Amorim 

Comissário Telefone de Plantáo 

Moraes 720-1502/720-1403 i 

PLANTÃO POUCIAL 

Scgunda-teria. 28/07/97 

1° Distrito 

Delegado 

George Miranda 

Escrivão 

Torquctfo 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Simião 

Eliane 

Guiomar 

Perito 

Joáciio Magalhães 

Telefone de Plantáo 

720-1502/720-1403 

PHOTO PINHCIRO 

jfotc^wiwam&mhOj amnmtos, (xttízadoseeLMosemgemí 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

731-7090 


