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Cooperativas da região realizam 

encontro no Timbira Shopping 

Gandirú é 

preso em 

flagrante 

Com várias passagens 
pelas delegacias de Polícia de 
Imperatriz foi baleado porvolla 
das 2()li()() da última sexta- 
feira o elemento de alta 
periculosidade conhecido no 
sub mundo do crime pela 
alcynhade "Candirú". 

) elemento de acordo com 
i iformações fornecidas ] ida 
Polícia tentou assaltar um 
cidadão na Avenida JK quando 
foi alvejado com um tiro nas 
costas. 

O assaltante foi socorrido 
c levado ao Hospital dc 
plantão, mas foi autuado em 
flagrante. 

As bronas policiais na 
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Dólar Comercial 
Compra  — 
Dólar Comercial 
Venda   
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra    

. R$ 1,0935 

R$ 1,0943 

_ R$ 1,125 

_R$ 1,135 

R$ 1,080 

. R$1.110 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda _________ RS 11.36 
Poupança 
Rendimento   1,1263% 
Ufif 
Valoi R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$7,66 

Informes 

Especiais 

Com o fim dos trabalhos 
de recapeamento realizados 
no aeroporto de Imperatriz, 
os jatos da Tam, voltam a 
fazer escala cm Imperatriz a 
partir desta segunda feira. 

O horário para os pousos 
do Fokker -100 com 
capacidade para 108 
passageiros, será sempre às 
151105 min. 

Os detalhes da matéria, c 
ainda o Mercado Financeiro; 
a sessão de Humor, você 
confere nos Informes 
Espcciaisdc Machado Nclo 
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Dom lago Alegre estiéía boje direto do Balneário late Club, com tianomisáão ao 
tivo pela TV Capitai, Canal 05, Rede Revonl 

Será aberto às 19:00hs desta 
segunda-feira no Timbira 
Shopping o 11 Encontro das 
Cooperativas da 
regiãoTocantina. O objetivo do 
evento segundo informou 
Adalya Alves Monteiro, c 
promover uma discussão sobre 
as tendências mundiais como a 
Globalização e ainda fazer um 
planejamento estratégico para 
às cooperativas. 

Para o encontro, que será 
aberto com apresentação do 
coral Mãos em Canto, formado 
por sudos/mudos, foram 
convidados personalidades 
como o Instrutor Antonio de 
Pádua Weber que falará sobre 
Globalização e Mercado 
Internacional; a Intrutora Vera 
de Oliveira Daller, advogada, 
historiadora e professora da 
Universidade de Maringar no 
Estado do Paraná que 
ministrará palestra sobre a 
Participação da Mulher no 
Cooperativismo e coordenar os 
trabalhos em grupos que 
definirão ás estratégias das 
cooperativas. 

O Conselho brilha (e o 

povo morre de dor) 

por: Aristides Assunção 

Imaginem uma salada dc 
dois elementos: madeiristas 
ressentidos e petistas com 
complexo de pavão. 

Uma salada existe c foi 
colocada á mesa dos 
desvalidos que precisam da 
saúde pública. 

Fez mal, insiste em ser o 
prato do dia. 

Os elementos da salada 
querem mesmo é aparecer, 
fazer sucesso, brilhar. Cada 
desvalido que morre na 
calçada de um hospital 
significa mais purpurina nas 
vestes dos tais que, a cada 
orgasmo de assembleísmo, 
ficam mais convictos de que 
o espetáculo tem que 
continuar e que a desgraça 
dos outros é lenha nas suas 
fogueiras da vaidade. 

Aí está caindo aos pedaços, 
corroídas pelos vícios dos que 
fingem atender os doentes 
para receber dinheiro do 
governo. P> do governo que 
finge pagar os hospitais. 

Está podre. E os urubus, 
que da carniça tiram proveito, 
são os todos poderosos 
integrantes de um conselho 

exibicionisla, sádico e que além 
de urubus, querem sercoveiros 
de toda uma população. 

Ora, se eles se queixam de 
que está havendo roubo do 
dinheiro da sáude pública por 
parte dos que manuseiam o 
dinheiro lá por Brasília e São 
Luís, o mais lógico seria trazer 
este dinheiro para cá, para 
diante dos olhos deles e, aí sim, 
poderiam fiscallizar centavo 
por centavo, receita por receita 
e curativo jior curativo.Mas eles 
têm medo de que o dinheiro 
venha, o prefeito resolva o 
problema da saúde e... Cale a 
boca, desmanche o discurso 
dos urubus derrotistas e 
desmonte o palanque dos 
ressentidos dos que não 
sabem viver sem fazer o 
discurso. 

Ora, COMPANHEIROS! 
Querer COLOCAR que a 
QUESTÃO da saúde Pública 
PASSA pela ABERTURA DA 

DISCUSSÃO de quem 
inventou do fósforo ao 
canhão.. (Pros quinlo dos 
infernos, com tanta babaquice 
de palavras montadas em 
frases de quem não faz e nem 
deixa que os outros façam). 

O Conselho Municipal de 

Saúde, composto por vinte 
e mandato por cinco desses 
vinte, não quer 
municipalizar a sáude. 
Apesar da desgraça que aí 
está, eles querem ê que 
fique como está, para não 
ter que descer da ribalta. 

Na reunião da quinta- 
feira passada, relevante 
seria discutir pontos finais 
da municipalização. Mas a 
dona do Conselho achou 
que relevante seria discutir 
um relatório apócrifo (Uma 
papelada inventada por eles 
mesmos, sem assinaturas, 
sem timbres e, portanto, 
totalmente desaabida). Dc 
duas uma; ou são todos uns 
imbecis que não sabem 
discernir o que merece e o 
que não merece uma 
discussão ou, 
d eclaradam ente, estão 
mesmo é numa guerra 
mortal contra a 
municipalização. 

Madeiristas ressentidos 
e petistas com complexo de 
pavão estão como querem, 
na crista da onda, ocupando 
todos os espaços da mídia. 

E o povo!!! 
Ora, o povo! 
O novo oue se dane. 

■ Lançamento 

Revista é sucesso 

na região 

Sob a direção J. Morada, foi 
lançada em toda a região Nordeste 
a n vista Agora Brasil. 

O jornalista em conjunto com 
toda uma equipe de grandes 
profissionais: Graça Morada, 
Diretora Comercial; Evilásio Sousa 
da Silva, Diretor Administralivo e 
Financeiro, além dos 

rei m 'St mlaates <1 e< nresi x indentes 
esjtalhados jx -Ias i irineij xds regiõt>s 
do país, preparam um trabalho 
recheado de informação. 

O sucesso do primeiro número 
se deve ao brilhante trabalho de 
pesquisa realizado nas áreas do 
Ecoturismo, Economia, Negócios 
e Política 

Capital Social 
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Domingo Alegre 

movimenta o BIG 

O programa Domingo Alegre 
será levado ao ar apartir de hoje 
direto do BIC- Balneário late 
Clube através do Canal 5- Rede 
Record - TV Capital. 

O âncora do programa Conor 
Pires de Farias promete levar a 
moçada ao delírio. 

Duas escolas irão abrir 
oficialmente a temporada do 
Domingo Alegre. 

Jonas Ribeiro e José de 
Ribamar vão responder sobre o 
Faber e também sobre a cidade 
de Imperatriz. 
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João Lisboa entra em 

campo classificada 

Vitriiine 

Festival de Vídeo 
Página 2-1 

A Seleção de João Lisboa 
entra em campo logo mais ás 
16h()() para enfrentar o 
Comercial de Dom Llizeu em 
ferras paraense. 

A equipe do Comercial 
mesmo com a saida do Sena 
Sociedade Esportiva Nobre 

Armações continua sendo a pior 
equipe da competição. 

A partida está prevista para 
ás KihOO em Dom Llizeu no 
Pará. 

Pelo regulamento a Seleção 
de J t )ão Lisboa joga classificada. 

Página 2-4 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Jatos dA TAM voItam a 

POSAR AMANhÃ NA CÍdAde 

Afastados da pista do aeroporto local desde o dia 10 de julho 
por conta dos trabalhos de recuperação que estão sendo feitos 
pela Infraero, os jatos da TAM - Linhas Aéreas, estarão pousando 
novamente na cidade a part ir das 1 ShO!") min desta segunda-feira, 
29. O Fokker-IOO, com capacidade para 108 passageiros e 
tripulação e 7 mil quilos de bagagem, estará pousando em 
ImixTatriz amanhã, vindo de São Luís. seguindo daqui para Porto 
Nacional e Brasília, ás 15h20min, no horário em que a Infraero 
está com a pista liberada. 

() gerente daTAM/Hrasil Centrai, Zenival Conceição Coelho 
informa que os telefones 722-2^04 e 722-2148 estão á disposição 
dos usuários para reservas e informações e respeito do retorno 
dos jatos F-100 da TAM a Imperatriz. 

CoopERATÍVAS 

Previsto para amanhã e depois no Imperatriz Shopping 
(Rafaello Grill), o II Kncontro de Cooperativas da Região 
Tocantina, cujo lema é: "A Força da União Vencendo os Desafios 
Mundiais". 

Informações pelo 722-2661 c/ Aloísio. 

Mercado- 

pémxnceéro- 

Poupança 

Hoje 1,11% 

Amanhã 1,15% 

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

UFÍR (FEdERAl) 

Setembro/97   R$0,9108 

UrFí (MunícípaI) 

Setembro/97  RS 09,11 

UFr (EsTAduAl) 

Setembro/97 ; R$ 20,21 

UPC (FsderaL) 

Setembro/97   RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,13 

* Turismo RS 1,11 

* Comercial RS 1,09 

Cotações de 26,09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 26.09.97 

RS      11,36 

SaLárío Mínímo 

Setembro/97   R$.120,00 

SaUrío FamíLía 

Setembro/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIV RARIA 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. 

Torneío BeneFícente 

O Marwel Esporte Clube realiza na manhã de hoje no SO0 BIS, 
mais um torneio mirinvinfantil interno beneficente para arrecadar 
fundos em benefício da senhora Rita dos Santos Sousa, 28 anos, 
que ficou paralítica devido a um derrame cerebral. 

Quem quizer ajudar, favor dirigir-se a partir das 8h ao portão 
do 50° BIS onde poderá deixar a sua colaboração. Ou então 
comparecer à residência da enferma na rua Gregorio de Matos, 
122, entre as ruas Viela e D. Pedro II (Bacuri) ou ligar para o 722- 
2220 c/ dona Isaura Alencar, diretora do Marwel. 

A sua ajuda é muito importante. 

Francísca Guímarães 

Quem também aniversaria hoje, 28. é a nossa amiga Francisca 
Silva Guimarães, secretária do vereador Adhemar Freitas. 

Ela aproveita para cumprimentar o jovem Fábio Freitas, que 
aniversaria hoje, e o seu mano, Adhemar Júnior, aniversariante 
do dia 20. 

Tim-tim. 

• : 

**■- 

Destaque hoje juna o aniversário do jovem Fábio 
Wanderley Freitas (camisa quadriculada), filho do 
vereador Adhemar Freitas e da assistente social Maria 
Regina W. Freitas. O aniversariante cursa a 7- série 
na Escola Marly Sarney (SESI), onde tem se revelado 
uma liderança estudantil em sua turma,e no esporte 
que adora: o basquete. Ele recebe os parabéns dos 
seus pais e dos irmãos Alessandra e Adhemar Júnior 
(de camisa branca na foto) que na terça-feira, 30, 
também estará aniversariando e comemora 
antecipadamente a data com o mano Fábio. Vale o 
registro com os cumprimentos também do Marwel aos 
dois jovens aniversariantes. Tim-tim. 

Humor 

Valente, rosnava o mocinho para outro 

que ameaça tomar-lhe a garota: 

- Vou te quebrar a cara!... Se você tocar 

um fio de pentelho dela! 

(Playhoy/Set/96). 

Aimíversaríaimtes 

ACII 

Se vócê 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 

DIA C HO! TC 

PARA ANUNCIAR, LMSQIIK: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323, fax; (098) 723.110S 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna. 2 salões d( 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax; (098) 722.2139 
ADVANCE PÀLACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560, Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

MOTÉIS 

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

SEXSHOP 

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

iimüotjuiíikmÍS 
SUNSET ARACATI 
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. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayão c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua Joào Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av Getúlio Vargas. 1863, esquina d a Alaeoas. fone: (098) 721.356^ 
mmmÊÈÊÊÊÊamm 

DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rim IS df* Nnvpmhrn Rotrii Rin 

BARES E RESTAURANTES 

ZEROGRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 722.17.32. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rual^d^ovcmbra^^nlr^oncMO98^^A0(^^^^^^ 

HHIHHRSISSTSTSTXSBãffinnB^cflHHi 

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

VIDEOM ANIA 
Rua Piaui. 1045. fone: (098) 721 5836. 
TU C.AN U'S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510, 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182 

■—M'IIIIIIM 
FLY 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. 
SH ALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone; (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 

ALÔ CARIN HO- Um toque de amor a cada momento. Mensageh: 
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 
 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

msia/UcL 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 

, Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
_y 

IMPERATRIZ 

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

Rua Símplícío 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 Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 



Fique por dentro 

das principais 

broncas policiais 

que acontecem na 

Regino Tocantina 
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Social 

Linda VeJoso comen+a os 
■ ■.. ■ ■ ■ . ■ • ■ ■ ■ ^ j 

j-afos cjue são dosfacjuo na 

sociedade impe^af^i^ense 
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Os ha i sii d o s p o I ii I oo d e 

Dmpe^cxMz e Ropião 

eomenfados sob c\ ótioa do 

í " no i s o o d o • Vai O. 
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Roberto Oliveira 

Festival de 

Vídeo 

líncera-se neste dia 30, as 
inscrições para participar do 
primeiro festival de vídeo de 
Imperatriz, cada cineastas ou 
vedeoastas, poderão 
participar com até cinco 
trabalhos nas categorias filme 
jornalísticos com até cinco 
minutos de duração, ou 
comercial, e curta de ficção 
coln até vinte minuto de 
duração, e devem 
acompanhar fotos ou 
reeliases dos mesmos. 
Todos os trabalhos deverão 
ser de | tessoas da cidade, ou 
que aqui já resida a pelo 
menos dois anos. e serão 
julgados no dia 2.1 de outubro 
no bine Timbira, os 
participantes receberão 
certificado de participação, e 
os vencedores alem do troféu 
Muiraquitã, inscrição para o 
(luarniçé, que acontece em 
São Luis, Para os 
retardatários, as inscrições 
ainda poderão serem feitas 
por E-MAIL , o endereço 
encontra-se nas fichas de 
inscrição, a coordenação do 
festival, está a cargo do ator 
Cláudio Marconcine, da atriz 
Joanires Santos, e do Diretor 
Gilberto Freires 

Liberais e 

conservadores 

Os católicos praticantes 
brasileiros, são mais liberais 
que a igreja que freqüentam, 
revela uma jxísquisa realizada 
pelo DATAFOLI1A. 
Defendem o uso da 
camisinha e dispensam a 
união religiosa. Parcelas 
significativas acham legítimos 
o aborto e o sexo antes do 
casamento. Esse fiel, 
seguidor mais da própria 
consciência do que das 
regras ditadas pelo 
çatecismo, recebe na próxima 
quinta-feira, em sua terceira 
visita ao Brasil, o papa que 
transformou a igreja inclusive 
a brasileira numa sólida 
organização conservadora. 
João Paulo II admite um 
menor número de fiéis, mais 
com maior obediência á 
doutrinada igreja, como relata 

0 jornalista Tad Szulc, autor de 
uma das mais completas 
biografias sobre o papa, que ver 
movimentos como 
Carismáticos, e Ceb's como uma 
subversão a tradição católica, e 
busca de todas as maneiras 
enfraquecer esse tipo de 
movimento, e um dos meios 
utilizado pelo conservador, é não 
promovendo a cardeal bispos 
tidos como liberais, como Dom 
llelder Câmara, um dos porta 
voz dos excluídos e da doutrina 
da libertação, coisa que sua 
santidade não quer nem mesmo 
ouvir falar. Para a visita do 
estadista ao Brasil, já foram 
gastos 7,r, mil dólares e para 
garantir a segurança do mesmo, 
ainda falta :>,8 mil dólares, 
dinheiro que a arque diocese do 
Rio e são Paulo, esperam obter 
através de doações de empresas 
1 mvadas. 

Boi de 

Piranha 

Condenado a 21 anos de 
prisão iK)r fraude contra o INSS 
e tráfico de cocaína, desde 1991 
o juiz de direito Nestor José do 
Nascimento diz em entrevista 

■ 
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Edimilson Sanches, coordena o projeto 

imprensa em tela 

Imprensa em Tela 

Dando prosseguimento a seu trabalho de secretário de co- 
municação, Edmilson Sanches realizou ontem mais uma etapa 
do projeto imprensa em tela, onde muitos profissionais da co- 
municação tiveram a grata satisfação de assistir a exibição de 
um filme e discutir o papel da imprensa junto a sociedade. Esse 
tem sido um trabalho que vem dando certo e que em muito vem 
ajudando aos comunicadores no desenvolvimento de seus tra- 
balhos nas redações de jornais, rádio e televisão. 

exclusiva que agora está 
convertido a igreja universal, e 
que os responsáveis pela fraude 
do INSS estão soltos, como é o 
caso da advogado Jorgina 
Eernandes, e muitos outros que 
chegaram até a ser promovidos 
dentro da instituição, e que seu 
caso é perseguição, pois jamais 
esteve envolvido com tráfico de 
cocaína, e que tudo que fez foi 
homologar cálculos 
exorbitantes já feitos pelo 
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o casal Spósito em lua de mel dupla na 

Itália 

Casamento em Roma 

Aproveitando as festividades do casamento do filho, Moacy 
Sposilo Neto, o casal Moacy e Teresa Dalla, estão vivendo uma 
segunda lua de mel na Itália, país onde se (leu o casamento do 
filho, os dois alem de visitarem lugares históricos do país como 
Veneza, ainda devem dar uma passadinha por Milão, e Paris, 
somente então retornam a Imperatriz, onde Teresa dirige com 
muita competência a Rádio Imperatriz, e Moacy deverá dedicar- 
se mais a política, onde seu nome já está sendo sondado para ser 
vice de Jacson nas próximas eleições para o governo do estado. 

contador da própria justiça, o que 
segundo ele, depois de 12 anos 
servindo a justiça, ela não se fez 
presente quando ele mais 
precisou, o processo 
homologado pelo juiz, era da 
advogado Jorgina Eernandes e. 
tinha cálculosí já feitos no valor 
de (i mil dólares. 

O bicho 

comeu 

Provendo a nova coleção de 
sua griffe, a super modelo e 
apresentadora Xuxa, realizou 
neste final de semana um desfile 
de moda com o mais fino da 
estação. Personalidades, como o 
cantor baiano Gilberto Gil, a atriz 
Thais Araújo e Luiza 
Brunet,'foram a grande 
sensação o desfile foi no museu 
de arte moderna do Rio de 
Janeiro, Gilberto passou pela 
pasarela como um furacão que 
derruba galhos de árvores por 
onde jKisa, mais agrande deçpção 
veio ao final, a dona da marca, 
esperada para feichar o desfile 
não compareçeu, o que deixou 
seus fãns deçepçionados. 

Alerta 

O país pode pará e ficar no 
escuro, o alérta é do ministério 
das Minas e energia, que 
adverte que nem mesmo o 
horário de veràao está fazendo 
com que o colapso nas estações 
seja evitado, e conclama a 
população a evitar o disperdiçio. 
dicas de como ecônomizar 
energia estão em livretos 
dislribuidos gratuitamente pies 
empresas do setor, no caso do 
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Ortevaldo Fontineles, líder estudantil 

Líder Estudantil nato 

Ele foi um dos cabeças da extinta Força Jovem, depois 
revoltado com os rumos que o movimento estava tomando, 
saiu e filiou-se a UMES onde ficou por menos de dois meses, 
mais seu talento e força de liderança ainda lhe rendeu um 
cargo na entidade, hoje, ()rtevaldo está no estado doTocantins, 
onde já fundou uma cooperativa de estudantes, na escola 
agrotécnica de 

Araguatins, e o sucesso de seus empreendimentos futuros 
só tende a crescer, podendo o mesmo no futuro lançar-se no 
mundo da política, caminhos trilhados por 80% dos líderes 
estudantis do país. 

ES-UDS DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

WlÁCia GAMELEIHÍ. AVENIDA ÍMríMTHIZ, 1331 
MJNÜ: ítMl 7JJ-2Í31I 

CONVITE - N0 025 / 97. 

A COMISSÃO PkR.S4ANfc.Nlt Dt LICITAÇÔCS - C P l, da Prptolura 
Municipal dp |oâo Lidjfti. fará rpjfirar licitação para retoma c ampliação <Çl 
unUtdik'càuIai Dcitmbargdtkn Nicolau Dino.na modalidaclp d<> CONVITE, p<»lo 
mon<v dcoço.. -.-oU v rCRimo Jc ompt^lada glubal. nos da U-í N" fl.táíVD.! 
ri? 2 l.TWH e íuas a kff em vifipr 
D rwbimfnfo cia*, proposta^ será no dia IH de oulobro de I& U>:tX> hcj-.is 
no Prcdio S^de- da Prsleitura Municipal. 

mlyiinavõcs idiuofuiii, b«n como a aquii-içào do «Jiial completo e as 
pspecificaçftef poãoííc'w» .ickjyíndos no local cíudo. 

loâo Li:^>fla CStA), de lembro d? 1 .W. 

FRANCISCO SOARES SILVA 
(Vescíent© da CPI 

SÂLVIO DE JESUS DE CASTRO COSTA 
Prefeito Munlct«al 

JOÃO LISBOA VOLTA CRESCER 
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Comercial recebe Cameleira 

em jogo complicado no Pará 

O Técnico Pelé , comandou 
na tarde de sexta feira o coletivo 
apronto da seleção de João 
Lisboa , visando o jogo 
importante com o Comercial de 
Dom Elizeu . A Seleção da 
Cameleira no primeiro jogo no 
estádio Cafeteirão, goleou o 
time Paraense pelo placar de 7 
x 1 . 

O Comercial de Dom Elizeu 
com 1 ponto ganho , último 
colocado da chave "C que tem 
João Lisboa com 5 e Açailândia 
com 8. Não tem chances de 
classificação para a próxima 
fase. 

Apesar de o jogo ser para 
cumprir tabela , o técnico Pelé 
afirma que o seu time irá com 
garra ê determinação buscar a 
vitória em fechar com chave de 
ouro esta primeira fase. 

A Seleção da Cameleira 
apesar de está classificada, não 

:||ÍÍ|Í|Íp 
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João Lisboa busca a vitória em Dom Elizeu 

vem realizando boas partidas. 
Esperam , os torcedores que a 
partir de hoje, o lime entre em 
uma nova fase e possa 
apresentar nas semi finais , um 
futebol bem melhor. 

0 Técnico Pelé após o treino 
não divulgou qual o time que 
começará o jogo na Cidade de 
Dom Elizeu. Pelé pretende 
escalar ,principalmente os 
jogadores que treinaram firme 
durante a semana O Treinador 
não quer cometer o erro do 
jogo com a Açailândia , 
domingo próximo passado, 
.quando escalou jogadores que 
não participaram dos treinos no 
decorrer da semana. 

A lateral direita deverá ser 
ocupada porTatá. 

Babão que foi titular no jogo 
passado não correspondeu as 
expectativas e ficará no banco 
de reservas. Outra mudança 

que deverá ser efetuada é a 
entrada de Pança no ataque 
como titular. O Jogador 
Valdson, segundo informações 
chegadas ao nosso 
departamento de esportes, já 
se mandou para o Estado do 
Tocantins. 

A Diretoria da Seleção , não 
informou o horário da viagem 
liara Dom Elizeu. 

O Técnico Pelé , disse que 
vai levando o time completo . 
para que possam sair de campo 
com um resultado positivo. 

Apesar do treinador não ter 
divulgado á imprensa a onzena 
titular . Devido os treinos da 
semana ele deverá mandar a 
campo a seguinte formação; 
Vai do , Talá . Batata , Duílio ( 
Valdo 11 ) e Eernando: Biro . 
Rodson , Marquinhos . 
Paulinho : Nerisvan e 
Marquinhos. 

Edson Lobão e Tocantinópolis jogam as 16 horas 

Torcida para comparecer em grande número 

A Seleção de Edson Lobão 
vai a campo hoje as 16 horas 
,para enfrentar o time de 
Tocantinópolis com ura 
pensamento só. Vencer, Vencer. 
O time soma 4 pontos, está 
empatado com o Juventus e 1 
ponto atrás de Porto Eranco 
que tem, 5. 

Hoje dois jogos decisivos 
acontecem pela chave "B ", aqui 
em Imperatriz no estádio 
Municipal, Edson Lobão recebe 
o lime de Tocantinópolis , do 
Estado do Tocantins. Na Cidade 
de Montes Altos o Juventus 
pega o Porto Eranco. Na chave 

apenas o time de 
Tocantinópolis está garantido 

na próxima fase. Edson Dibão 
, Juventus e Porto Eranco 
buscam desesperadamente 
uma vitória para garantir a vaga. 

Para se classificar, o time de 
Edson Lobão , terá que vencer 
Tocantinópolis hoje , e passará 
a somar 7 pontos . Torcer para 
um empate entre Juventus e 
Porto Franco. 

Porto Franco vencendo, 
mesmo que Edson Libão vença 
Tocantinópolis , o time de Ney 
Bandeira estará fora da fase 
seguinte. 

Agora se Edson Lobão 
vencer e o time do Juventus 
empatar , os dois irão somar 7 
pontos e vai para o primeiro 

critério de desempate, que será 
o saldo de gols. 

O Treinador de Edson 
Lobão , Nonato Calção disse 
que está tranqüilo e confiante 
em uma boa apresentação e 
logicamente conseguir uma 
vitória e torcer para um empate 
entre Juventus e Porto Franco. 

Nonato . já poderá contar 
com todos os seus titulares para 
o importante jogo de hoje. 

O Treinador, não divulgou o 
time a imprensa ,mas deverá 
mandar a campo a seguinte 
formação : Paulo Henrique , 
Joel ,Codó , Vando e Maurinho 
: Acrísio ,Adãoziiiho, Lamartine 
,Batista; Tonho e Ivo. 

-x.-í A _ 

Tocantinóiutlis entra em campo classificado para a próxima fase 

Assista de 

segunda a sexta 

Imperatriz 

24 Horas 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

F utebol legal 

é na Capital 

Domingo 

Copão Maranhão do Sul 

Ed. Lobão X Tocantinópolis 

16h00 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens: Clovís Aguiar e Helder Madeira 

Colaboração: Wecy Vieira e Ocíone Araújo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

Equipe da galera - qualidade e credibilidade 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/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 

il AM @yi ^©€ 

Venha e comprove! 

♦ /à 

6m/ Vi 

Va A ' / / 

\. tyWAS 



JORNAL CAPITAL Editor responsável. Linda Veloso Domingo, 28 de setemaro de 1997 □ social/imperatriz □ 2-4 

Capital 

Social 

Linda Veloso 

/iaO/en^anío- *Di. /íriÚMia s4(jli€rtfa 

sociecIíAcIe. £?-s+e-ve- pPese-L\+e- ires+e. uI+Imao cie, 

semcmcx pam ppes+Í0Íar o eoLvceifuaclo médico jAlv+olvIo 

cjue em gpcaiacle es+iIo comemorou seu 

cmivemscmio uo Resfotvmufe da People. 

(Z-onf\rc\ alguus |lalAs cia |es+a. 

1 

IdlA yAu+OUlo 

7^lber+o 

dividindo pose 

ao lado do 

elegau+e 

medico Paulo 

ZifflaUy além 

cie grau cies 

amigos 

também sócios 

são sócios da 

C.D.R. 
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LAiwcx iivrma de médicos bastaute, simpáticos jaram 

abraçar o amigo. I^r. "Tadeuy o auiversariaute7 Dr. 

Alailtouy Pr. ^osé (Sdsou e Pr. /vAil icou 

A^ais geute bouita estiveram preseute para abraça 

amigo. Pão os elegautes Pr. Ricardo^ X^r. AAaguo. 

X^r. Ricardo e o auiversariaute 

r o 

flm&mS 
. ■ ■:■ 

m 

m 

O c\ u i ve rs a ria ute bastaute emociouado deu uma 

colber de cl\a para c\s coluuistas Piucla Veloso^ 

passara ÓÓergueira e ;V\aria Peóuia 

Jértik 

CÚnica de Çinecotogia e 06stetrícia 

Pré-Naital EsLeriilídade Coimjjiufgail,. jprev-e-mçàío do Câncer 

Gímiecológ-üco, Vbeobpjiiroscopaa, Vídeoco:|poscopiá> 

ViwJeõhíisfeeroscopía, lUíltirasoimogirtfwL Atende todos os comivênios.. 

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

Dr. Aniélio Marques 
CRM-MA. 3055 

Dr". Grístiua Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr. E vai do Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA 2919 

Lara lAs bouitas seuboras Pra jAriaue e (Calix+o e M' 

Reruaude^ jieeram pose coma o auiversariaute e o 

be I o X I é I i o cl e OI i ve i ra 

VENHA 4 CAPRl VEÍCULOS 
CON1ÍECER TODA A UN HA FORD 97. 

* PREÇOS PHÜ M ü Cí 0 NALS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 

 g Fp.»^ (098) 722-2122 F* (098) 7 21-2666 
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Francisco do Valle 

Copão 
Maranhão 

A Seleção de João 
Lisboa entra em campo 
logo mais as KihOO para 
enfrentar o Comercial 
de Dom Llizeu em 
terras paraense. A 
equipe do Comercial 
mesmo com a saída do 
Sena- Sociedade 
Esportiva Nobre 
Armações continua 
sendo a pior equipe da 
competição 

Copào 
Maranhão II 
Tudo pode acontecer 

nesta segunda fase do 
Copão Maranhão do Sul. 
A equipe da galera por 
exemplo acredita no 
total sucesso da 
competição. 

Hoje teremos no 
Estádio Municipal Erei 
Epifânio D' Abadia a 
Seleção de Edson Lobão 
e Tocantinópolis. 

A equipe de 
Tocantinópolis que 
atualmente disputa três 
competições já tem vaga 
garantida para a 
próxima fase, enquanto 
que a Seleção da vizinha 
cidade de Edson Lobão 
corre atrás da 
classificação. 

E o Cavalo 
Informações dão 

conta de que Justino 
Filho já dançou no 
esquema do Cavalo de 
Aço. Várias pessoas 
estão envolvidas no 
retorno do Mais 

Querido, só não sabemos 
ainda se o trabalho que 
será implantado será com 
seriedade e transparência. 

Sucesso 
O Balneário Iate Clube 

recebeu ontem um público 
record. 

A Banda Magníficos que 
vem fazendo a cabeça da 
moçada em todo Brasil, 
mostrou no palco porque é 
um dos shows mais 
procurados do momento. 
Aguardem vem mais 
pedradas por ai. 

Hoje 
Encerra-se hoje (28) 

oficialmente o período de 
veraneio em Imperatriz. A 
praia do Cacau 
infelizmente não recebeu 
um grande número de 
banhistas em 97. As 
expectativas ficam para o 
próximo ano. Este ano de 
acordo com os próprios 
barraqueiros não ouve um 
entrosamento entre os 
mesmo e a Prefeitura 
Municipal. 

Hoje II 
O programa Domingo 

Alegre será levado ao ar a 
partir de hoje direto do 
BIC- Balneário Iate Clube 
através do Canal 5- Rede 
Record - TV Capital. O 
âncora do programa Conor 
Pires de Farias promete 
levar a moçada ao delírio. 
Duas escolas irão abrir 
oficialmente a temporada 
do Domingo Alegre. 

Jonas Ribeiro e José de 
Ribamar irão responder 
sobre o Faber e também 

sobre a cidade de 
Imperatriz. Alô moçada 
estaremos lá. 

Sem 
barulho 

Orlando Menezes, o 
inimigo número um dos 
bandidos está de volta em 
sua televisão. 

Durante anos Orlando 
Menezes esteve aqui pela 
TV capital desempenhando 
as funções de repórter e 
apresentador de 
programas policiais. 
Sempre polêmico ele se 
transferiu para a vizinha 
cidade de Açailândia onde 
deverá ficar lá e cá. Este é 
fera. 

Equipe 
da galera 

A equipe da galera mais 
uma vez entra êm campo 
para dar um show de 
narração esportiva. 
Renilson Souza equipe 
estará falando a partir ^las 
três da tarde direto do 
Estádio Cafeteirào com 
Seleção de Edson Lobão e 
Tocant inóplis no Frei 
Epifânio D' Abadia. 

» 

Desaparecido 
Continua desaparecido o 

taxista Vicente França. Ele 
foi visto pela última vez na 
manhã da última quinta- 
feira quando ultrapassou a 
barreira da Polícia Militar 
no sentido Brasília. 

A Polícia Militar sob o 
comando do delegado Renê 
Almeida vem fazendo 
várias buscas, mas até o 
fechamento desta não tinha 
nenhuma pista. 

Deu na Imprensa 

Que o ex-candidato a prefeito pela 

cidade de João Lisboa Dr. Francisco 

Holanda deverá sair a deputado nas 

próximas eleições. Deu no 

programa Cidade Agora. 

mm? 
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Jurandir Teixeira, empresário é leitor assíduo do Jornal Capital, O Seu Líder Diário 

Ondas Curtas 
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Cabo Thompsom... 

E verdade! 

Verdade, verdade ou mentira. 

E hoje.. 

Domingo Alege... 

Seu melhor point... 

Domingo Alegre... 

E pra valer. 

Cidade Alerta... 

Vem pesado. 

Orlando Menezes está de volta. 

Sem muito barulho e ação intensiva. 

De Açailândia. 

Direto  

Hoje é domingo. 

Que dia tão lindo. 

Hoje é dia de Santa Teresa D' Ávila. 

Santa Teresa D' Atila. 

O bom dia de hoje é para o pesado H 

Helder Madeira. 

Bom final de semana 

Para todos. 

to' 

"Amazônia" 

ht C 

• «AC; 

Os Fcrn f asMÍMmInhas 
Gesto - O #>enscrc#or 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domésticas 

Carpinteiros 

Auxiliar 

de contabilidade 

Montador 

de móveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado 1 

dc carpintaria 

lABORÂTORIO ClcSIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

Vbcé fttcfftclcf' 

Fogão Essencial Next 
R$ 269,00^7 vista ou 
1+23 Mensais de 

■5 Bocas 
Mesa Inox 
T; npa de vidro 

I T - embutidos 
* ' - is do forno com trava de segurança 

•„ je 1 ano 

^09oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 58,00 

Cônsul^ 

MM 

20 PECAS 

Maq. Const. Facilita Plus 
R$ 319,00^ p/tar ou 
1+23 Mensais de 

"Pavtãtcí 

249oo 

OU 1+4 CHEQUES DE 68,90 

SÍNCER 

M  gmo 

. s 

i ' wc 

• • • •■'v 

Si si 

10 PECAS 

Esteira Abdominal 
R$ 268,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Medidor Eletrônico 
C/ as funções: 

* Contagem de distância 
' Calorias 
* Velocidade Máxima 

20 00 

OU 1+4 CHEQUES DE 57,80 

ceuoi 

05 PECAS 

ento 

CO .STrcHAN" 
inça^. 

a m 
do úsica 

Con] vENrBE 

R$ 15 90 à vista 

   1 

mm 

30 PECAS 

Refrigerador 
R$ 1.199,00(7 vista ou 
1+5 Mensais de 

gDufdex 

199,80 

SEM JUROS 05 PECAS 

TV 14 " 
R$ 269,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle Remoto 
* Desligamento Automático 
■ TV iVHRUHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 

S®:' 

(c^5) 

OU 1+4 CHEQUES DE Ri 58,00 Garantia de 3 anos 30 PECAS 

Conj. Som 
R$ 259,00(7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

SONY 

19 40 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 55,90 05 PECAS 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

I 
-% Ofertas válidas até 04/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
^ lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1 +23)juros de 6% a.m Plano cheque 5X (1 +4 )juros 

de 4% a.m Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o 
direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a 

aprovação, do cadastro, 
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Mistério cerca desaparecimento de táxista 

O taxista Vicente França não transportava desconhecidos 

A única pista que a Polícia 
Civil tem até o momento foi o 
taxímetro do veículo do 
motorista de táxi Vicente 
França, maranhense, casado, 
residente na Rua Alagoas- 
bairro Juçara, encontrado pelo 
delegado Renè Almeida no 
povoado de Serra Quebrada 
(Bananal). 

De acordo com as 
informações prestada pela 
família na Delegacia de Polícia 
do Primeiro Distrito, Vicente 
desapareceu desde das 
primeiras horas da última 
quinta-feira, o taxista, como 
informou a esposa, não 
transportava desconhecidos. 

Diante dessas informações 
a Polícia acredita que alguém 
que o conhecia deva ter saído 
de Imperatriz passando pelas 

barreiras normalmente, e 
somente após ultrapassar o 
bloqueio da PM eles agiram 
tomando o carro do taxista. 

Além de trabalhar no 
transporte de passageiros 
como taxista, nas horas de 
folga, Vicente França 
trabalhava em seu pequeno 
comércio anexo sua residência 
na Rua Alagoas com João 
Lisboa. O veiculo Santana 
Quantun, placas 1100 4!)8()- 
Imperatriz, de propriedade de 
Vicente também não foi 
encontrado. 

A equipe do delegado Renê 
Almeida, e vários láxistas estão 
fizeram várias buscas pela 
região e até o fechamento 
desta edição não havia 
nenhuma pista que viesse a 
elucidar o caso. Dr. Luciano Abreu também acompanha o caso 

PM continua foragido 

Acusado de participação em assalto e formação de quadrilha fugiu do Hospital 

O assalto ocorrido no 
início do ano rendeu aos 
assaltantes cerca de R$ 

■20.000,00 (Vinte mil reais). Na 
época dois soldados da Polícia 
Militar de imperatriz que 
estavam prestando serviço no 
Posto Fiscal de Estreito," a 
cerca de 120 quilômetros de 
Imperatriz foram apontados 
como integrantes da 
quadrilha. 

No assalto audacioso os 
elementos usaram armas de 
grosso calibre e levaram todo 
o dinheiro que estava no cofre 
naquele dia. Com o início das 
investigações a PM conseguiu 
prender o soldado J.S.P., sendo 
que o outro acusado continua 
foragido. A principio ele negou 

todas as acusações, mas 
mesmo assim ele continuou 
preso .em um dos xadrezes do 
3o BPM a disposição da justiça. 
De acordo com as informações 
chegadas a redação deste 
noticioso, o soldado vinha se 
queixando de uma doença não 
revelada pela polícia, levado 
para uma clinica local, ele 
acabou fugindo por uma janela 
sem deixar pistas. 

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

ms 
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Polícia Militar sem pistas do soldado acusado de 
participação em assalto 

Homem reage a assalto e baleia Gandirú 

Assaltante conhecido da Polícia leva a pior e é baleado 

quando tentava dá o bote 

Com várias passagens 
pelas delegacias de Policia 
de Imperatriz foi baleado 
na noite da última sexta o 
elemento de alta 
periculosidade conhecido 
no sub mundo do crime 
pela alcunha de 
"Candirú". 

O elemento de acordo 
com as informações 
fornecidas pela Polícia 

tentou assaltar um 
cidadão na Avenida JK 
quando foi alvejado com 
um tiro nas costas. O 
elemento foi socorrido as 
pressas e levado para uma 
clínica onde se encontra 
fora de perigo. 

Candirú é um dos 
elementos considerado 
pela Polícia da mais alta 
periculosidade. Somente 

no bairro Bom Sucesso 
foram registrados nos 
últimos vários assaltos 
audaciosos promovido pela 
quadrilha do elemento. 
Quinze elementos, entre 
eles, a maioria menor de 
idade, armados de revolver 
e espingardas de 
fabricação caseira vem 
promovendo pânico na 
periferia de Imperatriz. 
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Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perde de documentos 
Roberval Soares da Silva, 

pernambucano, casado, 
residente no bairro Vila Ijobão 
comunicou que sua porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, C.F.F., e outros. De 
acordo com o comunicante o 
falo ocorreu quando ele 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda de documentos II 
'lolanda Saraiva Martins, 

maranhense, résidente na Rua 
Ceará- Quatro- Bocas, esteve 
na Depol para comunicar que 
perdeu uma carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na tarde de ontem 
quando o queixoso trafegava 
pelo setor rodoviário 

Perda de documentos 
III 

José Orlando da Silva 
Pereira, maranhense, solteiro, 
residente na Bernardo Sayão, 
cpmunicou que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido na manhã da 
última sexta-feira quando a 
queixoso trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda de documentos 
IV 

Adriana Soares de Araújo, 
maranhense, casada, 

residente na Rua Paraíba- 
bairro Juçara comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Falo ocorrido 
quando o queixosa trafegava 
pela setor Mercadinho 

Furto de bick 
Adalberto Carvalho Araújo, 

maranhense, solteiro, 
residente na Pedro Neiva de 
Santana- as proximidades do 
Sistema Nativa comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta Moutain 
bick, cor azul, 18 marchas. 

Furto de bick II 
Viviane dos Santos Dimas, 

maranhense, solteira, 
residente na Rua Beta-bairro 
Bacuri. Comunicou sua 
bicicleta Moutain bick foi 
levada por elementos 
desconhecidos. O fato se deu 
quando a bicicleta estava 
estacionada em frente 
residência do comunicante na 
tarde da última sexta-feira. 

Sem pistas 
O mototaxisla José Am 

foi assaltado por ) 
elementos desconhecidos qãu 
ocupavam uma motoTitan cor 
azul. De acordo o mototaxistí 
um dos elementos solicitou os 
serviços do motoláxis por 
volta das 19h0() - no setor 
Rodoviário. Até o fechamenU 
desta edição não havia 
nenhuma instado veículo 

PLANTAO POUCIAL 

Domingo, 28/09/97 

Io Distrito 

Delegado 

Vandir Fialho 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Simiào. Miirlio/ 

Carlos Sérgiç 

Perito 

Mário Amorln 

Telefone de Plantão 

720-1502 
J 

PUVNTAO POLICIAL 

Segunda-feira, 22/09/97 

2° Distrito 

Delegado 

Iranildes 

Escrivão 

J. Pinheiro 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Josineto, Eliane, 

Guilmare 

Jocimar 

Perito 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversBrio, casamentos, batiza- 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


