
SISTIMA 

TUCANU S Dl 

PRODUÇÕES 

Imperatriz - MA 

Ano IIIN0 856 

« Flagrante 

Incinerados 

843 kg de 

Boi na Mnta 

Cora apenas 12 dias de 
atuação, a Operação IM na i 
Moita, desenvolvida pelai 
Secn4ariaíle Destwídvimenío 
Rural já apreendeu e incinerou 
8CÍ kg ck* gado abatido sem 
inspeção sanitória. 

A OfHTaçào está 
aprrwk^ndo uma média diária 
de 70,25 kg por dia de gado 
ai)aíidode ífamadantleslm 

Mais na Págíiia 2-1. 

■ Opinião 

• , 

-lar .Comercial 
Compra R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda _ RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra . RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda ..RS 1,0350 
Ouro (g) 
Vem-la    R$ 11,95 
Poupança 
Rendimento — 1.1275% 
Ufir 
Valor   R$0,9108 
Salário Mínimo ' 
Agosto RS 120.00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

■ Crime Bárbaro 
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Rota 

2000 

Senador Edison 
xJtâp, o prefeito local, Ney 
Bandeira, rejeita dinheiro 
j)ara a merenda escolar. 

Uda mais na coluna Rota 
2000, assinada por 
Thompson Mota e qm tem 
as imperdiveis Entre 
Linhas. 
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Gel. Linhares fica omisso e 

prejudica banhista do Cacau 

—   A Polícia Militar deixou de quando o Dl Batalhão de Polícia 

Automobilismo 

*S fa * 

i 
m 

m 

Centenas de pessoas estiveram neste tini de semana no kartódromo de Imperatriz 
para vê mais uma etapa do kart regional. Tudo sobre o kart na Página 1-8 

interferir na Praia do Cacau, no 
último final de semana e 
prejudicou comerciantes e 
banhistas do principal 
balneário de Imperatriz. 

A Prefeitura determinou um 
número limitado para os 
barraqueiros da praia. 

No entanto, um grupo de 
barraqueiros, com armas 
brancas, enfrentaram os 
comerciantes já instalados com 
barracas padronizadas e 
invadiram o balneário. 

A Polícia Militar ficou 
omissa e quando foi acionada, 
negou-se a prestar apoio aos 
comerciantes instalados com 
aval da Prefeitura. 

O próprio fardamento 
caracterizado da PM (calções 
e camisetas), foi fornecido pela 
Prefeitura. 

Há cerca de uma semana. 

Militar, sediado no bairro 
Bacuri, era comandado pelo 
Major Francisco Melo, o 
relacionamento era o mais 
cordial possível com os órgãos 
da administração municipal. 

O Tenentè-Goronel 
Linhares, atual comandante do 
III HPM, adota outra postura. 
Especula-se que ele pretende 
ser transferido de Imperatriz e 
por isso estaria "provocando" 
o Poder Executivo Municipal. 

O militar está respondendo 
sindicância interna na própria 
Corporação. 

A população espera outra 
postura da PM no próximo final 
de semana, pois a Praia do 
Cacau é o principal e mais 
barato centro de lazer do 
imperatrizense. 

Mais, confira na Página 
qofjlial possível com os órgãos 

IJfeâiMIll IM 

Prefeito faz greve 
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Imperatriz 23 34 

São Luis («iWifiiil Fraca 21 32 

Teresina Pancadas 
íSSttíiiid.Chuva 25 35 

Belém - Nublado | 20 29 

Palmas iK;:;:; : : : :#-: Chuva >awn»>w<. Fraca [ 23 32 

■ Saúde 

Três Hospitais e Três Clínicas 

são descredenciadas do Sus 

A Superintendência 
Regional de Saúde suspendeu 
as AIHs (Autorizações para 
Internação Hospitalar) de seis 
Unidade de Imperatriz. 

Os Hospitais: Geral. 
Alvorada e São Marcos; mais 
as Clínicas: Materclínica, 
lx)grado Aguiar e Clínica de 

Olhos continuam prestando 
apenas o atendimento 
ambulatorial. 

O Hospital Alvorada era o 
único de Imperatriz 
credenciado para receber 
pacientes portadores do vírus 
HIV. 

O superintendente regional. 

Jairo Casanova, confirmou que 
a medida tem como objetivo 
fortalecer as demais Unidades 
conveniadas com o Sus. Os 
descredenciados estariam 
praticando irregularidades 
com as AIHs, de acordo com 
Superintendência. 

Mais na Página 1-3. 

■ Senador La Rocque 

Opinião 

Alfredo perde apoio 

Gôncavo e Gonvexo 

Com seu estilo irreverente, 
Conor Farias satiriza os 
principais fatos políticos do 

Acusado de mandar 

matar a mãe é preso 

Raimundo Pereira da Silva, 
maranhense, casado, 40 anos 
de idade, residente na 
localidade de Pé de Galinha, 
município de João Lisboa, foi 
preso na tarde do último 
domingo. Ele c acusado de ter 

mandado matar sua própria 
mãe. 

A vítima Maria Isabel 
Conceição, maranhense, de 
68 anos de idade, aposentada 
residia com o filho acusado, 
a nora e os netos. 

Página 1-12 

Maranhão, e particularmente 
da região tocantina. 

Veja na Página 1-3. 

■ Futebol 

50° Bis comemora 

Dia do Soldado 

Página 1-2 

Lisboa 

decepciona 

A seleção de João Lisboa 
voltou a decepcionar sua 
torcida. Dessa vez a equipe 
foi goleada, em partida 
amistosa na cidade de 
Tocantinópolis. Os detalhes 
na coluna Imperatriz 
Urgente assinada por 
Francisco do Vale e que 
conta com as seções. Foto 
rio Dia, Ondas Curtas e m 
Fantasmaminhm. 
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Populandade de Alfredo Nunes cai em Senador La Rocque 

Marginais fuzilam 

O motorista Raimundo; 
Fernandes Lite. 43, morador 
da Rua 3 de junho, 191. Vila 
Lobão foi assassinado na 
madrugada do último 
domingo com um tiro de 
espingarda calibre 20 por três 

elementos ainda não 
identificados jn-ía Polícia Civil, 

O crime ocorreu por volta 
das 2im da manhã da 
madrugada do último 
domingo, mas o corpo do 
taxista somente foi encontrado 

O prefeito de Senador La 
Rocque, Alfredo Nunes, tem 
seu nome envolvido em 
escândalos, e em meio a revolta 
da população, perde o apoio do 
vereador Dário Elias, e o seu 
vice pode a qualquer momento 
pedir afastamento da 
Secretaria de Desportos e 
Lazer. A vereadora Rita 
Barroso de Senador La Rocque 
manifestou ontem sua 
preocupação para com a 
situação de abandono em que 
se encontra o desporto em seu 
município, durante uso da 
tribuna, pediu apoio dos 
vereadores à causa do esporte. 

Confira todos os detalhes na 
Página 1-5. 

taxista 

podia seguinte. Um demento 
identificado apenas por 
Roberto ligou para empresa 
prestadora do serviço 
Coeomai e solicitou ura 
veiculo que tivesse ar 
condicionado. 

Página 1-12 
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Batalhão comemora seu aniversário e o dia do soldado 

A solenidade contou com a presença do prefeito Ildon Marques e de autoridades civis, militares e eclesiásticas, além da 

comunidade imperatrizense 

O 50° Batalhão de Infantaria 
de Selva (50° Bis) realizou, na 
manhã do último sábado (23), 
uma solenidade em 
comemoração ao dia do 
soldado e aos vinte e quatro 
anos do batalhão em 
Imperatriz. Na oportunidade, 
foi realizado a formação do 
contigente reservista deste 
ano. O evento contou com a 
presença do prefeito Ildon 
Marques e do vice-prefeito 
Luís Carlos Noleto. Kstiveram, 
também, no local os secretários 
municipais Alair Chaves 
Miranda (Sedics), José Ribamar 
Ferreira Oliveira (Seplan), José 
Moura (Sead), Jairo de Oliveira 
(Sinfra), Agostinho Noleto 
(Seduc), procurador do 
município Jurivè de Macedo e 
assessores de governo, O 
bispo Dom Afonso Felipe 
Gregory e demais 
autoridades civis, políticas, 
militares estiveram na 
solenidade. A cerimônia 
contou com a participação de 
escolas da cidade. 

PNR 
A primeira parte da 

cerimônia foi a inauguração do 
PNR (Próprio "Nacional 
Residencial), que é um 
programa que visa a 
construção de casas 
destinadas à moradia de 
oficiais do batalhão. Todos os 

PNRs serão edificados na área 
do 50° Bis. O objetivo disto, 
segundo o Comandante do 
batalhão, Diórgenes Dantas é 
aumentar a vigilância e reduzir 
o problema social de moradia 
dos cabos e soldados do 
quartel. 

A construção é fruto de 
uma parceria entre Exército e 
empresas que ajudaram na 
questão de materiais. 
Diórgenes Dantas disse que 
existe o interesse na 
construção de outras moradias 
no local. 

O bispo de Imperatriz 
abençoou a nova casa que foi 
entregue. "Esta casa já é 
abençoada pelo fato dela Ter 
surgido com base de mutirão, 
na base de participação", 
confirmou Dom Afonso. 

O prefeito Ildon Marques 
frisou a união de esforços 
entre os diversos setores da 
comunidade na construção do 
bem comum e citou o Sábado 
Cidadão como um exemplo a 
ser seguido e que já tem 
repercussão estadual e 
nacional. "O Sábado Cidadão 
está sendo realizado por conta 
única e exclusivamente das 
instituições e das pessoas", 
completou o prefeito. 

Árvores 
Dando continuidade ã 

solenidade, foi feito o plantio 

simbólico de três mudas de 
cajueiros. As personalidades 
convidadas a fazerem o plantio 
forant; Fernando Mendonça 
(promotor de justiça), Asclar 
Stampa Sênior (coordenador 
de orçamento e custos da 
Celmar) e Fátima Dantas 
(esposa do Comandante 
Diórgenes Dantas). 

O Comandante informou 
que espera plantar, 
futuramente, mais seis mil 
mudas. Os alunos da Escola 
Municipal Duque de Caxias, 
do Colégio Guilherme 
Dourado e da Escolinha de 
Futebol Marvel assistiram ao 
plantio, bem como todas as 
autoridades presentes. 

Formatura de Oficiais 
Em Seguida, aconteceu a 

formatura dos reservistas que 
prestaram serviço militar 
neste ano. Inicialmente, houve 
a apresentação da Bandeira 
Nacional pela guarda da 
bandeira sob a execução de 
Hino Nacional. 

Após a bandeira Ter 
assumido o lugar de destaque 
em frente ao palanque, os 
recrutas fizeram o juramento 
de compromisso, onde 
prometeram obedecer aos 
superiores, tratar com 
bondade os subordinados e 
defender a pátria com o 
sacrifício da própria vida se 

FORTALEZA 
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APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E ¥JA 

necessário for. Em seguida, os 
recrutas cantaram o Hino 
Nacional. 

Na leitura da ordem do dia, 
foi relembrada a data de 
nascimento de Duque de 
Caxias (25/08), onde é 
comemorado o dia do soldado. 
Foi lembrado, também, o 
título de "O Pacificador" que o 
Duque de Caxias recebeu 
pelos feitos heróicos para 
estruturar o Exército 
Brasileiro. 

Foram entregues medalhas 
a quatro militares que se 
destacaram por tempo de 
serviços prestados ao 
batalhão. Foram entregues, 
também, medalhas de "honra 
ao mérito" aos reservistas que 
destacaram-se por terem 
exercido suas atividades além 
do dever. 

Várias personalidades e 
entidades receberam diplomas 
de "Amigos do 50° Bis". O 
secretário da Indústria e 
Comércio Alair Chaves 
Miranda, o assessor-chefe da 
Secretaria de Governo, 
Raimundo Polegada, Sérgio 
Macedo e José Ribamar Silva 
(da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura) foram algumas 
das personalidades a 
receberem o título de 
"Amigos do 50° Bis". 

O prefeito comentou toda a 
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O prcli ito Ildon Marques e o comadante do 50 Bis, Jcn. 
Cel. Diógenes Dantas 
solenidade e fez uma avaliação 
de toda a manhã de festividade 
no batalhão. "Nós vimos hoje a 
nossa bandeira sendo 
hasteada, nós vimos também a 
homenagem a vários cidadãos 
de Imperatriz e irns estamos 
assistindo a comunidade 
vivendo em comunhão com o 
50° Bis e isto tudo é muito 
importante", resumiu Ildon 
Marques. 

Diórgenes Dantas avalia 

como positiva a interação entre 
a comunidade e o batalhão e 
que, a cada dia, aumenta um 
pouco mais. "Este momento é, 
também, uma oportunidade 
para manter coesa a unidade 
interna do batalhão, estreitar o 
relacionamento com a 
sociedade imperatrizense e 
lembrar a participação (; j 
nossa unidade aqui na regi. | 
tocantina", complementou o 
comandante. 

■ Beira-río 

Sinfra prossegue urbanizaçã 

Av. Beira -rio está recebendo trabalho de recuperação 

llili 

. 

Depois de comcluídos os trabalhos de recuperação a a v < 
novo aspecto, até 

A Secretaria da Infraestrutura 
(Sinfra) prossegue os trabalhos 
de urbanização da avenida Beira- 
Rio. Três equipes trabalham no 
local, realizando as obras: 
limpeza dos lagos, com retirada 
do mato excedente; reforma e 
ampliação das calçadas dos 
lagos; e escavação de área para 
plantio de árvores onde foram 
depredadas ao lado do rio. 

No caso do primeiro serviço, 
posteriormente, a Sinfra 
procederá a despoluição do lago. 

Os trabalhos foram iniciados 
há três semanas, por 
determinação do prefeito Ildon 
Marques. 

os lagos estão 

A Sinfra procede, ainda, a 
reforma do Centro de Cultura 
Popular (CCP), que sedia a 
Associação Cativos de Capoeira. 

Esta obra iniciou há duas 
semanas, já tendo sido demolido 
o telhado, que vai ser refeito por 
trabalhadores da Sinfra. 

Também vai ser melhorado 
o banheiro, e o piso, melhorado. 
No CCP, vão ser instaladas redes 
de água, energia e de esgoto. 

No povoado Lagoa Verde, 
depois de constatar que uma das 
torres do reservatório de água 
é fraca, a Sinfra irá substitui-la. 

A informação é do 
engenheiro Fernando Falqueto, 

nida Beira-rio ficara com um 
sendo despolui dos 

que informa que essa obra 
deverá ficar pronta dentro de 
uma semana. 

Em Centro Novo, a 
Prefeitura ampliou a capacidade 
da Casa de Bomba, que passou 
de 15 mil para 20 mil litros 
d'água. 

Porém, um outro problema 
foi detectado; uma das torres é 
mais alta e, em função disso, há 
falta de água em algumas 
residências. 

"Vamos igualar sua posição 
com a já existente. Haverá 
regularidade na distribuição de 
água em Centro Novo" — diz 
Falqueto. 
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PM nega apoio a banhista na Praia do Cacau 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

Já está com dois anos, 
oito meses e vinte e seis 
dias K até agora nadiea de 
nada. 

Praia 
I do Cacau 

\o último domingo i 
j IL <11.1 do (, acau recebeu um 
grande número de 
banhistas, devido a entrega, 
que aconteceu no último 
sábado, da energia elétrica. 

Além da iluminação a 
praia contará também com 
a contrução de d2 
banheiros, qeu já esão 
Sendo construídos, pela 
'releitura municipal através 

*f" a Secretaria da 
Infreestrutura. 

Praia 
do Cacau 

Outro fator que está 
lazendo a população 
imperatrizense jiresligiar o 
local é a limpeza que a 
mesma está recebendo 
todos os dias, por meio dos 
garis. 

Homens da Polícia 
Militar e Corpo de 
Bombeiro estão se fazendo 
P r e s e n t e 
permenentemenle, para dar 
maior segurança aos 
rcquentadores. 

/ Festival 
de Vídeo 

já estão abertas as 
inscrições para o I Festival 
de Vídeo, que tem a 
promoção da Fundação 
Cultural de Imperatriz. 

As inscrições vão até o 
dia !>() de setembro e 
podem ser feitas na sede da 
entidade. 

O I festival acontecerá 
no dia 25 de outubro no 
Cine Timbira, e está dividido 

em quatro categorias; 
Campanha Publicitária, 
Matéria Jornalística, Curta 
de Ficção ei Minuto. 

Cinco membros vão 
compor o jiiri oficial." que 
deverão escolher os 
melhores trabalhos. 

Ms participantes 
rcci berão certificados de 
1 'articipação. 

Provas 
A Comissão da UFMA, 

responsável pda 
coordenação do concurso 
público, que terá 1.561 
vagas da prefeitura 
municipal de Imperatriz Já 
tem a data das provas: 21 do 
próximo més. 

Cooperleite 
A Cooperleite está 

convocando todos os 
associados para uma 
assembléia extraordinária, 
que acontecerá no próximo 
domingo, a partir das FlhOO, 
no auditório da entidade. 

Durante a assembléia 
serão discutidos vários 
assuntos, entre eles: a 
deliberação de dois itens de 
suma importância: a atual 
situação financeira e o 
futuro da empresa, que 
pelas informações que 
circulam, vai ser arrendado 
|)ara o político e empresário 
Paulo Marinho. 

Boi 
na moita 

A secretaria de 
Desenvolvimento Rural, 
através do Departamento 
de Inspeção Municipal 
divulgou o balanço da 
"Operação Boi na Moita", 
iniciada no último dia 12, a 
operação já apeendeu e 
incinerou até agora, 842 
quilos de carne (bovina e 
suina). 

Lanchonete MC 6RUNU'S 

SUCOS, VITAMINAS, SANDUICHCS, TIRA 

GOSTOS €M GCRAL, SALGADOS. 

CÉRVCJAS, RCFRIGCRANTCS, PORÇÕCS €TC. 

fiV€NIDA G6TÚLIO VRRGRS, 1352 - 

C6NTRO (6M FR€NT€ RO BRRD€SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

0 III Batalhão de Polícia 
Militar se nega a colaborar 
com Prefeitura Municipal 
na organização da Praia do 
Cacau. 

O incidente mais sério 
aconteceu no último sábado 
quando um agrupamento de 
barraqueiros tentaram 
invadir áreas delimitadas 
para outras atividades. 

Este ano, a Prefeitura 
cadastrou e determinou um 
número determinado de 
barraqueiros. 

A medida tem como 
objetivo deixar mais área 
livre aos banhistas, que 
estavam, literalmente, 
"espremidos" pela ação dos 
comerciantes. 

Sem a proteção policial, 
os demais órgãos da 
Prefeitura tiveram sua ação 
limitada 

No projeto inicial, 
diversas secretarias, a 
exemplo da Saúde e Infra- 
estrutura, teriam barracas 
para prestar melhor 
atendimento àqueles que 
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TC Linharvs nrg.i npoio logísticn no Cacau 

se dirigem ao balneário de ficou por um mês a frente durante a realização d 
maior afluência de pessoas, do III BPM. Programa Sábado Cidadã. 

A atitude do Tenente Com o Major Melo, a os policiais prestavai 
Coronel Linhares se afinidade na ação da PM apoio às ações qu 
confronta com o método do com a prefeitura era beneficiavam o conjunto ri 
Major francisco Melo, que constante, inclusive população. 

Praia do Cacau já tem energia elétrica 

Com as presenças do 
comandante da Capitania dos 
Portos, capitão Siqueira, do 
representante do 2° Batalhão 
da Polícia Militar, major Melo, 
e dos secretários Alair 
Chaves Miranda (da 
Indústria, do Comércio e dos 
Serviços), Jairo de Oliveira 
(Infraeslrulura) e Marcos 
R o d r i g u e s 
(Desenvolvimento Rural), foi 
inaugurada sábado, dia 22. a 
energia elétrica da Praia do 
Cacau. 

Quem comandou a festa de 
entrega da iluminação da 

praia, foi o assessor-chefe da 
Secretaria do Governo, 
Raimundo Polegada, que 
apresentou números 
musicais da Banda Municipal 
e do grupo Couro & Corda, 
que animaram os 
freqüentadores do local. Os 
populares aproveitaram a 
eletrificação rural. Também 
prestigiaram o evento o 
vereador Antonio Silva 
Pimentel (PFL), jornalistas e 
demais assessores do 
prefeito Ildon Marques. 

No domingo, a 
movi m e n l aç ão c o n t i n u o u 

intensa na Praia, onde a 
Secretaria da Infraestrutrua 
(Sinfra) continua a 
construção das casas para a 
administração. Além disso, 
22 banheiros são 
construídos, atendendo a 
determinação do prefeito. A 
eletrificação rural, que 
demorou pela falta de 
material, foi possibilitada 
mediante parceria entre a 
Prefeitura c o Governo do 
Estado. A Sinfra está 
presente na Praia todos os 
dias, por meio dos garis que, 
espalhados pelo logradouro, 

promovem a limpeza diária 
Também é garantida lota 
segurança para o banhista. 

E que tanto homens dí 
Polícia Militar quanto dc 
Corpo de Bombeiro estão nc 
local permanentemente 
atendendo determinação dos 
seus respectivos 
comandantes. 

Quem visita a praçc 
pública sente a preocupação 
do poder público em tornar a 
Praia do Cacau no maior 
centro de lazer para o 
imperatrizense e quem mais 
a procurar. 

Supeiintendência suspende 

AIH de Hospitais e Clínicas 

ilÍiBÍIlÍiliMÉÍÍi . nariz foram punidas ' 

.... iaiii tííN funstilu-. medu-a-. 
suaporuíc. 'JD s 
(Autor s de 
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m1- VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre emoreoadr^ o a 

Presente „„ ,mp„s,o d. V.„daS ^poZoZ. sentei 

'V 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus fun 
cionanos. 

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

Segurança 

A Praia do Cacau a cada 
dia que passa está 
aumentando a sua 
freqüènciaf são milhares de 
banhistas que se dirijem 
para uma das poucas opções 
que temos em nossa cidade. 
O que se pode observar 
neste ultimo final de semana 
foi a falta de segurança, se 
faz necessário que o Coronel 
Linhares, destaque alguns 

homens da gloriosa Policia 
Militar para dar maior 
tranqüilidade aos usuários, um 
outro problema está sendo a 
invasão por parte de alguns 
barraqueiros, que tentam de 
qualquer maneira um espaço 
para comercializar algum 
produto. Que o País está 
atravessando uma fase difícil 
isso é notório, mas é preciso 
ter bom senso para resolver as 
coisas com certa 
tranqüilidade, com a palavra a 
Associação dos Barraqueiros 
da Praia do Cacau. 

Limpeza 

Os Garis que deveriam 
estar trabalhando neste final 
de semana na Praia do Cacau, 
foram retirados por medida de 
segurança, a Praia estava sem 
patrulhamento e o 
responsável achou por bem 
retira-los, uma medida justa , 
já que alguns banhistas se 
excedem na bebida , acabam 
criando problemas . Sem 
contar com o conflito entre 
barraqueiros e invasores que 
queriam a todo custo se 
instalar na praia. O Prefeito 

Ildon Marques no Sábado 
deixou a Praia limpa, com 
energia elétrica e uma infra 
estrutura de primeira 
qualidade. Cabe agora a 
manutenção por parte dos 
barraqueiros. 

Encontro de Mulheres 

Realizado neste ultimo 
domingo o I Encontro de 
Mulheres do Sul do Maranhão, 
o encontro chamou atenção de 
280 Mulheres que lotaram as 
dependências da Câmara 
Municipal, destacaram a 
atuação das Mulheres, 
principalmente no campo 
político. Lembraram da 
primeira mulher Prefeita, Sra. 
Alzira Soriano no ano de 1929 
assumiu a Prefeitura de Ixiges 
no Rio Grande do Norte, 
usaram a tribuna as Vereadoras, 
Sesse (S. Pedro), Benta 
(Amarante), Josefa (Sen. La 
Roque), Tereza Machado ( 
Pres. Câmara de Amarante). 
Rosilia Qoão Lisboa) , usaram 
a tribuna os Vereadores Sidney 
(Açailandia). Raimundo Trajano 
(Imperatriz), Joel Costa 
(Avesma) e o Advogado Lula do 

Diretório Regional do PSDB. 
As duas Deputadas Federais 
Zulaiê Cobra (psdb - S. Paulo) 
e Eney Santana (psdb - 
Maranhão) não compareceram 
alegando • problemas 
particulares, mesmo com a 
ausência das par lamentar es. o 
sucesso do encontro foi 
garantido. As coordenadoras 
Ex Vereadora Conceição 
Formiga e Vereadora Tereza 
Machado estão eufóricas, 
parabéns pelo encontro. 

Ibama 

Vem por aí muito trabalho 
para os fiscais do Ibama, é que 
a partir do mês de Setembro 
as queimadas tendem a 
aumentar na nossa Região. O 
problema maior é a falta de 
estrutura , os agentes são 
poucos, as viaturas 
insuficientes. pelo rio 
Tocantins fica difícil a 
fiscalização por falta de barcos, 
que quando precisam são 
solicitados junto a capitania dos 
Portos, que nem sempre estão 
com os seus Barcos 
disponíveis para esse tipo de 
trabalho. 

Entre Linhas 

Capitania dos Tortos trabalhou neste final de semana, 
fiscalizando proprietários de embarcações e Jet Sky. A blitz 
passou pela praia do meio , cacau, embiral e nas margens 
do Rio Tocantins, Todo cuidado ê pouco, sem habilitação a 
embarcação é recolhida na hora. 

Dentro de poucos dias teremos normalizado a 
distribuição da cerveja Brahma em nossa Região, os 
cervejeiros estão sentindo a falta da número um. em vários 
pontos da cidade. Com a palavra o amigo Jurandir. 

tem Sessão na Camara Munieipal, o povo tem 
prestigiado os trabalhos do nosso Parlamento Mirim . os 
Vereadores estão eufóricos com a credibilidade da Camara 
neste primeiro semestre junto á população. 

Começou ontem a nova programação da Rádio Capital AM. 
uma novidade, a Emissora conta com três unidades móveis 
falando simultaneamente dos quatro cantos da cidade. 
Sintonize 950 Khz c 10.000 Watesde potência. Rádio Capital 
AM Jornalismo com seriedade e muita credibilidade. 

Os retornos recem construídos jxio DNER em frente a 
Super Quadra facilitou e muito a vida dos que residem ou 
trabalham naquele setor. Segundo o Engenheiro Deodato, 
Diretor do DNER na Região Tocantina o trabalho ainda não 
terminou, faltando ainda alguns acabamentos para que o 
acesso possa agüentar o inverno, o deparafamento de obras 
do orgão deve acelerar os trabalhos no sentido de 
proporcionar maior segurança nas estradas para os seus 
usuários 

Espaço Aberto para a 
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t 
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frederic ó iiipiter.coiu.br 
por FREDERICO LUIZ 

fiei* H&d dít* 

Eu não te amo não. besta 
(Zeca Tocantins) 

Numa remislura que até sarará deu. e o sarará 
sou eu 

(Erasmo Dibel) 

Sucesso 
total 

Detonou geral o 
programa Cidade Agora, da 
Rádio Capital AM, 950 kHz. 
O comando é de Conor 
Farias, os comentários do 
colunista. Agora, o que 
realmente faz a diferença é 
a equipe de reportagem. 
Francisco do Vale, Aurino 
Brito e Hélder Madeira dão 
o tom das notícias. 

Júlio 
arrebenta 

A música brega está 
dominando o pais», e 
particulamente Imperatriz. 
Muita gente já me parou na 
rua para dizer que 
prestigiará Júlio 
Nascimento. Dia dl. o cantor 
se apresenta no Bic. 

Ruído de 
comunicação 

Aconteceu ruído de 

comunicação na decisão do 
superintendente regional de 
saúde, que descredençiou seis 
hospitais do Sistema Único de 
Saúde. A população foi a 
última a saber que a 
Materclínica, Hospital 
Alvorada, Clínica de Olhos, 
Clínica Logrado Aguiar, 
Hospital Geral c Hospital São 
Marcos foram 
descredenciados para 
efetuarem internação 
hospitalar. 

Começaram 
as mudanças 

O descredenciamento de 
Hospitais e Clínicas ê só o 
começo. Pelo que agente pôde 
perceber nas palavras do 
superintendente de Saúde, 
Jairo Casanova. vem mais 
coisa por aí. 

Não 
brincam 

Uma coisa c certa. Jairo 
Casanova e Aírton Jamerson 

(diretor do Hospital Regional) 
não estão para brincadeira. Vem 
mais chumbo grosso por aí. 

Amanhã é 
a estréia 

Amanhã o Sistema Tucanu's 
de Comunicação estreia página 
na Web. O endereço definitivo 
ê http;//www.jiipiter.com.br-/ 
tucanus. De lá.o inlernaula 
adquire links para o Jornal 
Capital, a Rádio Capital e a 'IA7 

Capital. 

Fiquene e 
Nice 

O ex-governador José de 
Ribamar Fiquene está com as 
barbas de molho. Não apenas as 
barbas, mas a cabeleira toda. F 
que a ex-primeira Dama do 
Estado, Nice Lobão, e candidata 
a deputada federal e quer os 
votos do PFL de Imperatriz. A 
lesta acabou, () ex-governador 
está sem mandato, sem 
prestígio e sem os votos para a 
eleição. 

x 
Curto e Grosso 

Luís BSB. Segura o bruxo. O lua branca ê capaz de fazer eclipse do sol. 

Está chegando um novo rebento em Imperatriz. - 

Vinicius vem aí. Aguardem. 

Fie ê o filho de Cláudia Pinheiro. A irmã da Claudinha do JC. 

O JC já está em novas instalações. Mais amplas. 

Na própria Superquadra. 

O programa Cidade Agora na Capital AM está arrebentando. 

Hoje a reportagem estará na Vila Lobão. A partir das 08 hs. 

Parece que o TC Linhares entrou em rota de colisão com lldon Marques. 

Advinha quem vai sair chamuscado dêssa história? 

Está uma briga danada para saber quem vai trazer a Banda Maginífica. 

Pelo jeito, a Banda deve trazer magníficos dividendos para os promotores. 

Virgem que riqueza. Riqueza, riqueza, riqueza. 

O prefeito de Edison Lobão se nega a receber o dinheiro da merenda eseolar! 

Ide e contra o dinheiro entrar na conta do Conselho Escolar. Pode? 

Pode sim. 

Nesses tempos bicudos, recusai dinheiro e negocio difieil de at! t dilar 

Aquele abraço para o snpei intendente regional de saúde. Jairo Casanova. 

1 f 
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Prefeitos do Maranhão vão fazer greve 

A manifestação acontecerá em mais de 200 municípios em protesto as medidas do governo FHC, como a redução do FPM 
dos prefeitos. 

Os chefes de executivos 
reclamam de medidas tomadas 

Os prefeitos Maranhenses já 
definiram para esta quarta feira 
dia 27, uma paralisação de 24 
horas; o objetivo é chamar 
atenção para o caos 
administrativos que tomou 
contadas prefeituras do Estado; 
a greve vai atingir mais de 
duzentos municípios inclusive a 
capital. 

O presidente da Assembléia 
Legislativa, deputado Manoel 
Ribeiro disse que também 
fechará às portas daquele poder 
nesta quarta feira em 
solidariedade ao movimentos 

pelo governo federal, que 
segundo eles, 
tem preocupado por demais o 
desenvolvimento 
principalmente das pequenas 
cidades, a FAMEM- Federação 
dos Municípios do Estado do 
Maranhão, para melhor 
preparar o movimento de greve, 
realizou na semana que passou 
o primeiro Congresso Estadual 
dos Prefeitos do Maranhão, e o 
movimento foi o tema central do 

encontro. 
Para o prefeito de Pindaré- 

Mirim Pedro Paruru, a greve se 
faz necessário," porque os 
municípios foram prejudicados 
com a redução do Fundo de 
Participação dos Municípios, 
dentre outras decisões de 
Brasília". Pedro Parurú, 
também criticou a posição de 
deputados que aprovam tudo o 
que colocado pelo governo para 
apreciação "A impressão quase 
tem, é que eles não pensam nas 
suas bases eleitorais" disse ele. 

Pedro Parurú, também 

criticou o censo realizado pelo 
IBGE- que segundo ele, 
penalizou às cidades 
maranhenses fechando o 
relatório com um de habitantes 
muito inferior à população na 
verdade possuem, o resultará 
na redução do FPM, já que os 
índices serão recalculados. 

A FAMEM, no documento," 
Convento das Mêrces" 
elaborado durante o 
Congresso dos prefeitos, pede 
ao governo federal a reposição 
das perdas que os municípios 
tiveram. 

mm 
Luiz Rocha presidente da FAMEM, apoio ao movimento 

Alfredo Nunes, de herói a vilão 

O prefeito de Senador La Rocque já não consegue disfarçar sua má atuação a frente do comando 

municipal, e pode perder aliados importantes 

O prefeito de Senador La 
Rocque, Alfredo Nunes, se vê 
em maus lençóis. Tendo seu 
nome envolvido em desvio de 
verbas públicas e práticas de 
nepotismo, o chefe do 
executivo larroquense, parece 
já ter se acostumado em vê seu 
nome na lama. 

Em Senador La Rocque, o 
JLmem simples e com 
j H^dênciasparao ser"o salvador 
da pátria" herói dos pobres, 
assume de vez a postura de 
vilão. 

Mau baixa-se a poeira de um 
escândalo envolvendo o nome 
de Alfredo, surge um outro igual 
ou de maior repercussão diante 
da opinião pública, a 
administração de Alfredo 
Nunes se tornou de fato uma 
novela, a cada dia, um novo 
episódio onde a vitima o povo, 
sempre se dar mau diante das 
ações praticadas pelo vilão o 

prefeito. 
Diante de tudo o que vem 

sendo registrado na nova 
unidade, políticos, antes ligados 
a situação e que colaboraram de 
forma direta com a eleição de 
Alfredo Nunes, ameaçam deixá- 
lo, caso não haja uma mudança 
na postura do mandatário que 
prefere governar apenas entre 
família. 

Nesta segunda, o vereador 
Dário Elias chegou a anunciar 
seu afastamento do grupo de 
sustentação a Alfredo Nunes no 
legislativo municipal. 

Dário deixa a situação, 
revoltado com a forma em que 
o destino da cidade vem sendo 
conduzido pelo prefeito 
"Fomos eleitos para 
representar o povo, mas temos 
um prefeito que não houve os 
vereadores e prefere fazer tudo 
ao seu próprio modo" disse o 
parlamentar lembrando que a 

câmara não tem medido 
esforços para contribuir com o 
desenvolvimento de Senador La 
Rocque e no bem-estar de seu 
povo. 

O vice-prefeito Ozias Panfilo 
mostrou nesta segunda feira 
seu descontentamento para 
com Alfredo Nunes; Ozias que 
assume a função de Secretário 
de Desportos e Lazer, 
confirmou às denuncias de Rita 
Barroso, dando contas do 
estado de abandono em que se 
encontra aquela pasta; o vice- 
prefeito, que abriu mão do 
salário de secretário, disse não 
ter condições de executar os 
projetos idealizados por ele 
juntamente com os 
desportistas, diante do quadro, 
Ozias disse não descartar a 
possibilidade de que a qualquer 
momento apresente ao prefeito 
seu pedido de exoneração da 
Secretaria de Desportos, 

"Mesmo deixando a pasta, 
estarei ao lado dos desportistas 
da minha cidade" disse ele, 
ressaltando que vem cobrindo 
os custos do esporte com o 
próprio salário de vice-prefeito. 

Ele criticou o fato de que 
nem mesmo o dinheiro que 
deveria ser destinado ao 
pagamento do secretário seja 
investido no esporte, "Se a 
câmara aprovou a mensagem 
de criação da Secretaria de 
Desportos, conforme pretendia 
o próprio executivo, é claro que 
existe verbas para este setor 
assim como existe para os 
demais" disse ele. 

Em Senador Ia Rocque não 
se fala em outra coisa a não ser 
dos últimos acontecimentos 
envolvendo o nome de Alfredo 
Nunes, dentre eles, estaria o 
fato de que uma loja de 
Imperatriz teria visitado a 
residência do chefe do 

Alfredo Nunes, prefeito de Senador La Rocque. 

Rita Barroso denuncia abandono da SEDEL 

A carência da SEDEL de Senador La Roque sensibiliza vereadora que usa a 

! tribuna para pedir apoio dos colegas à causa dos desportistas. 

A câmara de Senador La 
Rocque realizou nesta segunda 
feira sua 42a sessão ordinária do 
Io período legislativo, durante a 
sessão a vereadora Rita Barroso 
denunciou a situação de 
abandono em que se encontra a 
SEDEL; ela disse que no fim de 
semana esteve reunida com os 
desportistas, e pessoalmente 
comprovou o que já se vinha 
sendo denunciando pelos 
presidentes de clubes de futebol, 
na sede da Secretaria de 
Desportos e Lazer, cadeira, 
máquina de datilografia, papel e 
até mesmo um filtro onde se 
possa servir água está faltando, 
a vereadora, pediu o apoio dos 
colegas para que mais uma vez 
seja elaborado um documento de 
reivindicação ao prefeito Alfredo 
Nunes no sentido de atender aos 
desportistas, "E lamentável que 
o esporte esteja abandonado de 
tal forma" disse Rita Barroso, 
acrescentando que o legislativo 
não tinha conhecimento do 
quadro e que a partir de agora 
estará atento aos problemas 
ligados a área do desporto, 

reconhecendo que por meio do 
esporte, muitos jovens se 
distanciam das drogas e da 
violência 

Ao avaliar a administração de 
Alfredo Nunes em relação aos 
esporte, foi enfática: "Eu sinto 
muito em dizer, mas eu sou franca 
em minhas colocações, os 

, desportistas estão abandonados" 
e complementou, "Se a Secretaria 
de Esporte está em um 
verdadeiro abandono, imagine os 
desportistas", finalizou. 

A vereadora Josefa Coimbra 
que em aparte foi solidária aos 
que disse Rita Barroso, falou 
em outro momento sobre o 
primeiro encontro de mulheres 
promovido pelo Partido da 
Social Democracia Brasileira, 
realizado em Imperatriz, 
"Zefinha" e Rita representaram 
o município de Senador La 
Rocque no evento realizado no 
último fim de semana, onde 
segundo ela, foram adquiridas 
novas exi)eriências por meio do 
contato com outras vereadoras e 
autoridades tanto de poderes 
legislativos e executivas. 

m; 

executivo para pegar de volta 
diversos móveis por falta de 
pagamento; a compra de mais 
uma manada de bois para sua 
fazenda: a retenção de uma 
verba superior a R$ 2.000 
oriunda do Ministério da Saúde 
para o pagamento de despesas 
com pessoal durante a 
campanha de multi-vacinação, e 
uma outro comentário mais 
grave diz que Alfredo Nunes 
comprou recentemente um 
posto de gasolina no município 
de Chapadinha, onde mora 
familiares de sua esposa. 

Revoltados com o descaso a 

insatisfação para como o 
administrador, para Antônio Diiz 
morador do centro da cidade, o 
prefeito "enganou a todos", Luiz 
disse a nossa reportagem, que 
uma das promessas de 
campanha de Alfredo seria a 
construção da praça da Caema 
que até agora não foi executada. 

A dona de casa Maria Araújo 
se disse revoltada, porque 
segundo ela, "o prefeito 
anunciou a construção do muro 
do cemitério como uma grande 
obra, sendo que os fundos do 
lugar onde descansam os 
mortos não existi- muro. "O 

do públit mt 
nuro, 
até \ 

qui ir ui 

Rita Barroso, toma iniciativa para ajudar a SEDEL 

Vcí- < uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá.2509. 

próximo ao conjunto Central 

Parque, com garagem para vários 

carros l salas. 1 copa, cozinha 

com armários embutidos. 1 suite, 

3 quartos, sendo um com 

armãiios embutidos, banheiro 

social, 1 dependência de 

em pi ceada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área de 

la/er. n da forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Discurso do prefeito Ildon Marques na 

abertura do Io Fórum Municipal de Cultura 

Aí> abrir e presenciar este 
primeiro Fórum Municipal 
de Cultura, tenho um 
sentimento de satisfação e de 
orgulho. 

Satisfação porque estou 
vendo que, ao criar a 
Fundação Cultural no 
período de minha 
Intervenção, em 1995, sabia 
estar dando uma contribuição 
positiva para que o 
m < )v i me nto ar tístico-cultu ral 
começasse a se organizar 
acima das disputas e dos 
problemas de economia 
interna das várias 
associações e outras 
organizações que reúnem os 

diversos produtores culturais 
desta cidade. 

Orgulho porque posso 
sentir que, com essa 
organização, os produtores 
culturais agregam em si 
mesmo um novo valor: o de 
somar, ao romantismo ou 
idealismo de seus trabalhos, 

o pragmatismo das 
providências para o 
empresariamento, a 
comercialização dos seus 
trabalhos. 

F não poderia ser diferente. 
Afinal, a consciência e o saber 
do produtor cultural não são 
limitados apenas para que ele 
se posicione filosófica e 
ideologicamente. 

Sua criatividade não ê 
exclusiva apenas para elaborar 
o seu trabalho, A consciência 
e o saber do produtor cultural 
é também mais do que 
suficiente para perceber que 
ele tem de se esforçar para 
identificar as formas possíveis 

de financiar seu trabalho. 
Sua criatividade igualmente 

terá de ser acionada para fazer 
com que sua produção se 
escoe, seja sadiamente 
comercializada e, assim, dar 
condições de retorno ao 
investimento feito, permitindo 
que o retorno dos recursos 

aplicados sejam repassados a 
outros produtores culturais. 

Afinal, uma cultura só se 
fortalece se mais produtores 
surgirem e, com qualidade, 
ocuparem e ampliarem seus 
espaços. 

Como Prefeito, assumi um 
compromisso perante os 
representantes das classes 
artísticas de Imperatriz e, após 
entendimento com o novo e 
mais produtivo Legislativo que 
nossa cidade já teve, mantive 
a Fundação Cultural. 

Ato contínuo, resolvi 
fortalecê-la. após diagnóstico 
v sugestão do meu secretário 
do Desenvolvimento 

Integrado, Fdmilson Sanches, 
que á êppca era secretário 
interino da pasta da 
Comunicação e da Cultura. 
Aceitei o argumento da não 
necessidade de duas instâncias 
da Prefeitura cuidando de um 
mesmo assunto — cultura. 
Assim como em outras 
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grandes cidades do País que 
têm suas políticas publicas de 
cultura operadas por uma 
Instituição Fundacional, optei 
pela extinção da Secretaria da 
Cultura até como voto de 
confiança não só no talento 
artístico, mas também na 
capacidade administrativa dos 
nossos produtores culturais. 

Extinta a pasta da Cultura, 
nomeei o secretário Sanches 
para ser o representante do 
Poder Executivo no Conselho 
Deliberativo da Fundação. 
Pelo visto, a Prefeitura e a 
Fundação saíram ganhando 
com tudo isso: da parte da 
Prefeitura, reduzimos sua 
estrutura administrativa e, da 
parle da Fundação, ela ganhou 
com o Edmilson Sanches um 
produtivo colaborador de 
todas horas, que já imprime 
sua marca de trabalho aqui, ao 
ler idealizado e defendido, dias 
atrás, no Conselho 
Deliberativo, este Fórum que 

a Fundação hoje torna 
realidade. 

Reconheço que, em termos 
de recursos financeiros, não 
estou fazendo o ideal que a 
Fundação precisa. Estou 
fazendo o possível. Vocês 
sabem o mundo de interesses 
e de segmentos sociais que 
lenho também de atender. Mas 
nem por isso deixei de aprovar, 
em sucessivas reuniões com 
os dirigentes da Fundação e 
com o representante da 
Prefeitura, o calendário de 
eventos que me foi 
apresentado. 

Todos, rigorosamente 
todos os projetos foram por 
mim aprovados. Não excluí, 
não interferi no que me foi 
apresentado, embora lenha 
feito alguns ajustes de 
recursos, que não 
comprometeram a 
permanência e a realização dos 
projetos. Autorizei ã Secretaria 
da Fazenda o repasse 

automático mensal dos 
recursos aprovados, com a 
participação da direção da 
Fundação. 

listou consciente, 
consciente e orgulhoso, de 
que, como administrador do 
Município, faço o melhor 
que as condições permitem 
pela Fundação e pela 
produção cultural 
imperatrizense. 

Compele aos senhores, a 
partir de ações como esta. 
ampliar sua participação no 
processo de manutenção 
que, com honra, coube a 
mim iniciar. Portanto, sejam 
unidos Sejam produlivox 
Sejam otimistas Sejam 
realistas. Sobretudo, sejam 
felizes. 

Agradeço a atenção de 
todos e, formalmente, 
declaro instalado o 1° Fórum 
Municipal de Cultura. Todas 
as palmas... são para vocês. 

Obrigado. 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefonei 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

ARRÊSÊNTAÇAOí FRANCISCO DO VALE 

m t 
i 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE' 721-1438 
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Boi na moita" apreende 843 kg de carne 

O Departamento de 
Inspeção Municipal da 
Secretaria de 

senvolvimento Rural 
rur), diyuliíou ontem 

t2õ), <> balanço da 
"Operação Boi na 
Moita", iniciada no 
último dia Dl, a operação 
já apreendeu e 
incinerou, até agora, 84o 
quilos de carne ( bovina 
e suína). 

, Segundo o relatório 
do diretor do 

Prefeitura dá continuidade a inspeção nos açougues e abatedouros clandestinos 

Departamento, Advandro 
Rocha Júnior, desse total, 
440 kg são de bovinos e 
401» kg de suínos. A carne 
apreendida foi encontrada 
nos açougues e 
abatedouros clandestinos, 
sem o carimbo da inspeção 
sanitãria do Matadouro 
Municipal. Somente na 
sexta-feira, 22, foram 
apreendidas 14 arrobas de 
carne bovina, o 
equivalente a 210 quilos, 
no povoado do Camaçari. 

!• m 15 dias de operação, 
esses números são 
considerados ainda 
pequenos na avaliação de 
Advandro Júnior, ao 
informar que seria 
necessário pelos menos o 
dobro da equipe envolvida 
na fiscalização e no 
mínimo duas viaturas. 
Afirmou ainda que, para 
obter êxito total a 
operação "Boi na Moita" 
necessitaria montar 
barreira (fiscalização) nas 

principais entradas e 
saídas da cidade como 
João Lisboa/Imperatriz, 
Lagoa Verde/Imperatriz, 
Bananal/Imperatriz e 
Porto da Balsa. Mesmo 
com todas as dificuldades, 
o diretor disse que a 
operação tem sido positiva. 
K informou que está 
havendo maior 
conscientização por parte 
dos açougueiros e 
marchantes. 

Segundo Advandro 

Júnior, depois da 
fiscalização, a procura pelo 
abate no Matadouro 
Municipal aumentou numa 
proporção de cerca de 50%, 
o que corresponde ao 
sucesso da Operação. 

A operação "Boi na 
moita" vai continuar. A 
afirmação é de Advandro 
Júnior, que justifica ser 
necessário um trabalho de 
fiscalização intensiva para 
que seja cumprida Lei 
Municipal n" 1.283 Decreto 

n9 78.713 * de 11 de 
novembro de 1.976. 

Segundo a Lei, para 
ser abatido, o animal 
terá que ser submetido 
obrigatoriamente por 
dois exames de rotina: 
ante-mortem ( antes do 
abate) e pós-mortem ( 
depois do abate). "Sem a 
realização desses 
exames a carne não está 
própria para consumo", 
afirma o diretor de 
inspeção municipal. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 
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Gêmeos 

A troca de idéias e experi- 
! .icias com os amigos pode 
trazer um novo impulso ã sua 
vida neste momento. 

\" da Sorte: 10 

IVepare-se para viver este 
novo momento que lhe é ofere- 
cido. No lenha medo, seja o que 
sempre foi. 

Leão n. 
Libra 

Touro 

V da Sorte: 27 

Câncer 

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

N0 da Sorte: 13 

Sagitário 

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

N- da Sorte: 1 0 

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

NQ da Sorte: 13 

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

Ne da Sorte: 29 

Virgem 
m. 

Escorpião 

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

N- da Sorte: 60 

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

N- da Sorte: 33 

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

N9 da Sorte: 54 

Capricórnio 

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

N2 da Sorte; 40 

Aquário 
xw\ 

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

N9 da Sorte: 23 

Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N2 da Sorte: 60 
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Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação C riança 
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 balar c/ 

Deus 
12. Jornal Acontece 
12;30Esporle Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafil Vídeo Music 
15:00 Programa II 
16:00 Superrnarkét 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
1 9; 10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Stur 
00:30 Jornal da Noite 

10 

TV 

Mirante 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00'Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -1' Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2 ' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

06;0() Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia «V 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 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:45 Curyas Perigosas (Serie) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jò Soares Onzee Meia 
01 15Jorna!doSBT 
01:50 Per fil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:150 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 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
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 Ilardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca l< for uri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza x 

A estrela sobe 

Com uma sokinidade simples, porém muito emocionada e 

. prestigiada por autoridades municipais. Ciro 9\[unes 

recebeu na manhã de ontem mais um estrela, na 

promoção a capitão. (Desfile cívico pecorreu algumas ruas 

da cidade, ao som da banda do Tpçército, da vizinha 

cidade de Imperatriz.. O Comandante da 5a CIA 

Independente major (Edilson (Moraesfez as honras da 

casa e recebeu com muita fidaíguia os Uustres 

convidados. (Para o capitão Ciro, receber maus uma 

estrela cercada do carinho da sociedade açailandense é 

motivo de muita honra. 

Festival 

Amanhã será o dia "(D", para aqueles que se preparam 

para participar do I 'festival de (Música Evangélica em 

Açailândia. É que amanhã os pastores participam de um 

congresso, onde serão discutidos vários assuntos de 

interesse da comunidade evangélica. E, uma das pautas 

do encontro será no sentido de reflexões em relação oa 

festival de (Música Evangélica, programada para 

outubro. 

Mudança 

Embora o prefeito (Deusdete Sampaio, continua em 

guardara maior sigilo acerca de seus secretários que irão 

cair. (Mhtícias oriundas da frente de sua bancada na 

Câmara (Municipal - e não confirmada oficialmente -dão 

conta que haverá mudanças em cinco secretarias 

municipais. 

Boa Notícia 

O secretário de Saúde (Municipal, o médico (Dalvadisio 

(Moreira acaba de anunciar, que os hospitais credenciados 

estão proibidos de cobrar consultas a pacientes dos 

S.'US. em casos de urgências e emergências. Isso quando 

o hospital estiver de plantão. 

smm' : : 

BBSraSttSB&c' 

,.v,. 

Ã 

< < 

í-.:. 

üii 
■v . 
^ : x : 

Os empresáriosSabino (Martins e Ciíiomar ao lado 

desta colunista em momento de descontração 
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Lincon, Alisson Mayck, Alessandra 

e Miro Ferraz em recente evento 
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O Comandante da 5a CIA Independente, 

Edilson Moraes e o capitão Ciro Nunes 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba 

Cursos: 

Medlclna/Odontologia/Farmacia & Bloquímlca/Direlto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo & Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

Representante 

ünivaíle 

BoUvía no Maranhão 

098- 73tí-1086 
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Social 

Linda Veloso 

Redomcmclo c\ó kvosso coi-avivío e ci de suei Clínica 

Lei^+ile/ o 1 lustre me-dico doutor Cvaldo SilvaA depois de 

vários dias em Coiánia participando de um curso de 

Reprodução Humana/ onde o|ereceu os trabalKos de 

avaliação do casal in|erti 1/ indução.e controle clc^ 

evolução/ inseminação artificial/ laparoscopia na 

in|ertilidade e muito mais novidades. Idesejamos HAuito 

sucesso a epuipe de mediços da Clínica T"ertile coua as 

n o v i cl a d e s adquiridas. 

Ce me os 

Doutora Acione Calix+o anda |elie com a ckepada 

do casal de sobrinhos gêmeos gue nasceram no 

|inal do mês gue passou no R io de ^cxneÀro a 

amiga jã. conta os dias para uma nova viagem 

onde poderã matar a saudade dos sobrinhos. c 

mesmo de I onge parabenizamos a bonita modelo 

Aáodna/ mãe do belo casal de gêmeos. 

Tffmàta 'TKoai 

y\ -festa da menina moça gue já ê uma tradição em 

nossa cidade e uma organização do yVlaie r C livbe de 

cdivAperatriz/ Ic-1\\ a se^jt vinte progríAiiAtvção diíA QÔ rle 

S'-ieinbro: Mi ssa em y\ção de C vraças na Cgreja Cante\ 

C p.aiMA/ logo após coguetel na residência do empresário 

Divino Lreitas/ ojerecido pela madrinha yVlaristêia 

AJoleto/ dia 27 o grande baile com a presença do 

gatíssimo Cilberto Llernandez. C você gue ainda não 

|ez sua inscrição se in|ornAe pelo 977-^1 703 com a 

presidente do clube a senhora Dony Cantana. 

íssis 

m 

m- 

■ 

LAma bela pose do casal doutor Celso a ^Andréa em 

fno»nentos de muito romantismo 

O colunista ç1onos Ribeiro iuntameHte com o 

•foíógra|o yVlárcio Rrado estarão j-azendo tvm bonito 

trabalho com as damas da sociedade. Cstarão 

expondo suas fotografias no próximo sábado/ dia 30/ 

no restaurante da Peopfe./ onde será servido um 

tanfar com muito reguinte. 

■. 

m 

síSs» 

■ 

1 

LAm flash do gatíssi^^AO Rafael gue posou ao lado do 

pai/ o empresário Rubens Rocha/ guando come mo rava 

seu aniversário no restaurante da People 

blm close do simpático casal de médicos doutor 

Cvaldo e doutora Cristina/ gue compõem a eguipe 

dos famosos médicos da Cl ínica Pértile 

'Jértik 

Clínica de Qinecoíogia e Oôstetrícia 

Pré-Natãil,. iEsteinUvidade Coinijjiü!gf.ail). Pirevençãío do Câimceir 

Gilimecológnico,. Viseolapairoscojpíiaí Víideo-colposcopía,. 
Vii d eo !hi iis t eiro § c o p (ia, UI tir a s o mi o g^irafíia 

Dr. Aniélio Marques 
CRM-MA. 3055 

Dr3. Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr, Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2919 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CON11ECER TODA A UN HA l-OKD 07, 

* PREÇOS PHÜ MU (.TONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPtCLAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL I URD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

_I SL Fqucí (09S) 722-2122 F^i v: (098) 721-2666 
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Francisco do Valle 

Taca 
A Seleção de João Lisboa 

mais uma vez voltou a 
deeepeionar sua torcida. A 
derrota para o 
l ocanlinopolis pelo placar de 
dal deixou o técnico Edmar 
Pereira na corda bamba. O 
treinador não vem tendo 
aceitação do torcedor da 
Gameleira, que cobra do 
prefeito Municipal Sálvio 
Dino um time com 
capacidade de disputar com 
dignidade o Copào 
Maranhão do Sul. 

Saúde 
A situação da saúde em 

Imperatriz continua um caos. 
O descredenciamenlo das 
Allls de seis Hospitais 
credenciados ao SUS- 
Sistema l Inico de Saúde esta 
causando revolta aos 
proprietãrios de Hospitais. 
Até o fechamento desta 
edição cerca de seis 
Hospitais entre eles uma 
Clínica de Olhos foram 
descredenciados. 

Jairo Casanova 
O Subsecretário Regional 

de Saúde em entrevista 
cedida a este colunista 
afirmou que o dinheiro que 
seria destinados aos 
hospitais descredenciados 
será distribuído entre os 
Hospitais que irão atender 
pelo Sistema lInico de 
Saúde. 

Falta de Comunicação 
Os proprietãrios de 

hospitais não concordam da 
forma que foram tratados 
pelo diretor regional de 
segurança. O médico Murilo 

Simões por exemplo garantiu a 
reportagem que não recebeu 
nenhum comunicado da 
Sebesecrelaria de Saúde, 
informando o 
descredenciamenlo. 

Opinião 
Analisando da forma que foi 

feita velada as internações nos 
Hospitais de Plantão que até 
então estavam credenciados 
junto ao Sistema Unido de 
Saúde tivemos a infelicidade de 
constatar a tamanha 
irresponsabilidade. Pacientes 
que aguardavam consultas nas 
filas ficaram revoltados com o 
procedimento da suspensão do 
atendimento que não foi usado 
nenhum critério. 

Suspeito 
O elemento Raimundo 

Pereira acusado de ter mandado 
matar sua própria mãe Maria 
Isabel no povoado de Pé de 
(ialinha- João Lisboa e que 
estava foragido desde da 
elucidação do caso, finalmente, 
foi preso. A nossa reportagem 
constatou que Raimundo foi 
pego no último domingo quando 
eslava visitando os filhos na casa 
de Passagem. O acusado se 
defende das acusações dizendo 
que ninguém locou ãs mãos em 
sua mãe. O sub-tenente Santos n 
deverá divulgar nas próximas 
horas mais informações sobre 
às investigações. 

Estréia 
A Rádio Capital estreiou na 

manhã de ontem o programa 
Cidade Agora que tem o 
comando do jornalista mais 
polêmico de Imperatriz Conor 
Farias. A estréia foi marcada por 
muita expectativa e sucesso. 

Com Ires unidades móveis nas 
ruas de Imperatriz o programa 
Cidade Agora tem o objetivo de 
levar a comunidade a noticiado 
jeito que ela é I loje tem mais! 

Vila Lobão 
O bairro Vila l-obão recém 

recuperado pela atual 
administração será o primeiro 
bairro a receber a visita do 
repórter OSO. A visita que eslava 
prevista hoje foi transferida para 
esta terça-feira. A cada dia da 
semana estaremos visitando um 
bairro da periferia de 
Im|)eratriz. 

Parada obrigatória 
A maioria das prefeituras do 

Estado do Maranhão poderão 
paralisar nesta quarta-feira por 
24 horas. A decisão foi tomada 
durante um encontro realizado 
dos prefeitos, na Assembléia 
legislativa. Eles vão. protestar 
contra o caos econômico que 
tomou conta das 
administrações. Até o 
fechamento desta edição a 
secretaria de comunicação da 
Prefeitura de Imperatriz não 
linha informações se o prefeito 
lldon Marques irã aderir ou não 
a manifestação 

Simultânea 
A Radio Capital estará 

fazendo transmissão simultânea 
neste próximo final de semana 
pelo Copão Maranhão do Sul. 
Em Açailândia Renilson Souza 
acompanha (ialletti e Seleção de 
João Lisboa e no Frei Epifânio 
1)' Abadia o colunista comanda 
Senae Seleção de Edson li)bão. 
A tendência é que o Copão 
Maranhão do Sul venha a 
melhorar o nível técnico a partir 
desta segunda rodada. 

Deu na Imprensa 

Que o presidente da Sedei- Secretaria 

de Desporto e Lazer de João Lisboa 

Euripedes Batista acatou a posição dos 

clubes em participar do Campeonato sem 

nenhum ônus. A princípio todas as 

equipes teriam de pagar a taxa de 

arbitragem. 
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A vereadora Mary de Pinho eleitora assídua do Jornal Capital, o Seu Líder Diário 

Ondas Curtas 
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Virgem que riqueza 11 Hl 

Audiência de ponta a ponta 

Cidade Agora... 

E agora José... 

sus- 

Sistema Único de Saúde 

Eou,.... 

SUS - Sistema Unificado de Susto.. 

Teve dono de Hospital que nem sonhava com o descredenciamento 

Quem paga o pato é o cidadão... 

Que País é este...Que País é este? 

Quem ama confia? 

Já estava com saudades de você. 

Renilson Sousa... 

Ainda est;» jogando um bolâo... 

Que o diga o time Verdes Platinado. 

Taca de virada é mais legal. 

Clélio Silveira vem ai! 

A Cidade esta em alerta. 

Edvaldo Cardoso deu um shovv de reportagens 

E o bicho. 

Não a o que reclamar. 

fé 
jt", 

Quem quer 

dinheiro? 

—á? ■' 
ç- 

rA '• ■ 
Íf0&r:: 
V/; , 

Os Ftantasr-fxminhas 
Gosta - O Rensattor 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01-Enferméiro do 

trabalho 

100- Vendedores 

externos 

01- Representante 

01-Cozinheira 

01- Encarregado 

de armação 

01-Zeiador 

LAíiORÀTÕíUO ClÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Futuro dA CooperIeíte 

será dEcídío doMÍNqo 

Os 631 associados (regularos) da Coopcrlcilc estão sendo 
convocados para unia assembléia ^eral extraordinária marcada 
para o próximo dominjío. para discussão e deliberação de dois 
itens de suma importância; a atual situação financeira e o futuro 
da empresa, cujo comando poderá passar para as mãos do 
empresário e o político Paulo Marinho, de acordo com o que já 
e de domínio público e foi veiculado há poucos dias em primeira 
mão por este jornal. 

o início da AGIÍ da Coorpeleite está marcado para as 13h do 
dia 31, no salão de reuniões da entidade, podendo haver uma 
segunda e lambem uma terceira convocação, segundo consta 
dos Estatutos da cooperativa. 

O arrendamento da empresa para o empresário Paulo 
Marinho, por um período de 26 anos. parece ã primeira vista 
uma decisão ja tomada pela maioria. 

Mas ha mdiciosde quea coisa poderá tomar rumos contrários 
ao pensamento da atual diretoria, presidida por I teimar Pereira 
ile Almeida, 

• 1 ímpoii.inp e t|iii baia um i oii-m nsn em loi no do ítielhoi 
p.ira <>s destinos da Cooperleite no contexto da econômia 
regional e que resulte em garantia de melhores serviços 
prestados ã comunidade através do aproveitamento da bacia 
leiteira local, colocando no mercado, produtos de altíssima 
finalidade. 

Quína 

Dezenas do concurso 326 da Quina: 
06,06,12,30,61. 

Concurso Público. 

A Comissão de Vestibulares da UEMA, responsável pela 
elaboração do concurso público da prefeitura de Imperatriz, já 
definiu a data das provas. Será no dia 21 de setembro, para 
preenchimento de 1.661 vagas. 

Os aprovados serão chamados imediatamente, segundo 
afirmam os responsáveis pelo concurso. 

IMPERUTRIZ 

DIPi€ HOITC 

IVkqA Sena 

Dezenas do concurso 077 da Mega Sena; 
213.40.46,64.67. 

sorte cslã lançada. 

Mercodo- 

fíyu^tviceÃro- 

PoupANÇA 

Hoje    1.18% 

Amanha   1.27% 

Fonte BC Gazeta Mercantil (723- 1759). 

Ufin (FecIeraI) 

RS  R$0,9108 

Unfi (MunícípaI) 

Agosto/97  RS09.1I 

Ufn (EsTAduAl) 

Vgosto 97 RS 20.21 

UPC (FecIeraI) 

Agosto c>7 RS 13.99 

DóLar 

Paralelo RS 1.13 

* Turismo.. ... . . RS 1.10 

* Comercial RS 1.09 

Cotações de 25 0897 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 25.08.97 

RS    11.48 

SaIárío Mínímo 

Agosto/97    RS. 120,00 

SaIárío FamíIía 

Julho/97  RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: rS 2.12, bobinas para calculadora 

(57x60); RS 0.29. Rua Simplicio Moreira, 1478. 

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

Humor 

A bichinha pede na farmácia: 

- Ai, seu farmacêutico, me vê um 

supositório porque tem mais de uma 

semana que não consigo defecar! 

Um sujeito escuta a conversa e diz: 

- Mamão também é bom para isso! Já 

experimentou? 

E a bichinha: 

- Mas será que cabe? 

(Brazil Sex Magazine) 

AN IVERSARÍ ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. GetúJio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 
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A ar/isto plástica Lcnnc (ronçalws Melo anivvrsariou ontem 
e recebeu muitos cumprimentos dos amigos. Tudo isso no 
aconchego da família, em sua residência na rua Luís 
Domingo es, onde funciona também o consultório do seu 
marido o odontólogo Antonio Pereira Melo. A aniversariante 
aparce na foto. num dos momentos de lazer da família, 
segurando no colo, o neto Gabriel Melo Garcia. Vale o 
registro com os nossos parabéns. Tim-tim. 

PARA ANUNCIAR, OISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

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

MOTÉIS 

MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone; 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Nciva de Santana. 523. fone: (098) 723 3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721.4021. 

SEXSHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (cm frente ao B1G BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 

SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3675 
ESTACAO LAZER (Eventosc Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. "46 lone (098) 723 7"88 

RESTAURANTES 

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

CANTINAS 

DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098)721.3565. 
1SAAC 
Rua 15 dc Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 

ZERO GRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
A\. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 dc Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 

INTERLOCADORA (Rent a cai) 
Av Dorgival P dc Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent acar) 
Rodov ia BR-010. 29. fone: (098) 721 4507 
LOCAVEL (Locadora dc Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VTDEOMAMA 
Rua Piam. 1645. fone: (698) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 665. fone: "21.7516 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua 1 ms Domingucs, 1399l. fone (698) "21 7182 

DANCETERIAS 
FLV BACK 
Av. Beira Rio. fone: (698) 722.1816. 
B ROA D WAV 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone: (098) 
721,6184. 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (698) 722.35.32. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-616. fone; (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento. Anh. 15 anos. Recordações. Conquistas, 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone; (098) 721.5291 

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

8 723 .3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

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

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

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

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

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

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, extensiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Kart realiza mais uma etapa em Imperatriz 

Desafio, velocidade e muita emoção em mais uma etapa do kart regional sediada na cidade. 

O kartródromo de Imperatriz 
foi palco neste fim de semana de 
mais uma grande festa com a 
realização da primeira etapa do 
VII campeonato regional de 
kart. 

O público que compareceu 
nos boxes ficou bastante 
impressionado com as disputas 
dentro das pistas pelas posições 
entre os pilotos. Com 20 karts 
alinhados para a largada as 
expectativas começaram antes 
mesmo da largada. 

O grid para a etapa do fim de 
semana, fora realizado no sábado 
teve o piloto campeão Luciano 
Guerra kart 97 (Real Veículos, 
o Boticário, Indaiá) na posição de 
honra, ao seu lado largou outro 
campeão Wantuil Mendes kart 
39 (Disbil, Comercial Norte) na 
terceira posição, novamente 
Ricardo Del Castilho kart 2 
(Mapoan) que após dois anos 
afastado das pistas retorna 
demosntrando está motivado a 

competir e não somente correr; 
outros pilotos também mostram 
garra na disputa, coragem nas 
curvas, dentre os mais 
determinados estão: Luciano 
Lobão (Capri) kart 13; Marcelo 
Moleta kart 76 (Centenário) 
estreante; Franco Duram kart 38 
(Sul Frango, Batavo, Posto 
Esplanada); Helson Oliveira kart 
17 (Pizarra Calçados); 
Marquinho Lucena hart 91 
(Ebel, Ademar Mariano, 
Imperauto); Paulo Segato kart 84 
(Fazenda Lagoinha); Romes 
Gibram kart 22 (Nova Siào) 
Roberto Bittar kart 14 (Sul 
Frango, Batavo, Posto 
Esplanada); Agobar Neto kart 
96 (Posto Esplanada) em 
participação especial. 

Com a duração da prova 
marcada para 20 voltas a largada 
foi dada pelo experiente diretor 
de provas Aruanà Parreira 
(Haras Shallon), que desde o 
início n lan t( 'vt' t oda a eompel içã< > 

muito bem dirigida, tendo 
Luciano Guerra na liderança 
seguido por Wuantuil Mendes, 
Sando e Ricardinho. 

A surpresa da largada ficou 
por conta do estreante Romes 
que embora tenha largado entre 
os primeiros, rodou na posta e 
consigo levou o experiente 
Eneas Nunes (Colégio Rui 
Barbosa, Ângulo Vestibulares) 
logo na primeira curva. Já na 
metade da prova, quem 
chamava atenção do público era 
a abriga dos pilotos Mauro Melo 
(Revemar, Facchini) e Otaniel 
José (Pizarte Calçados, 
Comercial Norte, Karem 
Folheados) que andaram lado a 
lado conduzindo seus carros ao 
longo de toda a reta dos boxes, 
deixando os expectadores 
empolgados até mesmo a 
direção da prova ficou atenta aos 
duelo, Otaniel terminou se 
dando bem, Mauro, seu principal 
rival teve que abandonar a prova 

m 
m 
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m 

m m 
Luciano Guerra vence a primeira etapa do Kart Regional 

por problemas no motor. 
Nesta etapa três pilotos se 

destacaram; Rodrigo Campolina 
kart 77 (Mota Sul, Café Viana) 
que apesar de enfrentar muitos 
problemas no dia anterior ao da 
prova e de ser sorteado para 

largar nas últimas posições 
conseguiu chegar em segundo 
lugar; já Ricardo Del Castilho 
garantiu o terceiro lugar após 
muito trabalho; Sandro, a 
revelação desta etapa durante 
lodo tempo esteve brigando 

pelas melhores posições, e 
terminou em quarto; Luciano 
Guerra fez uma excelente corrida, 
e não dispensou a chance de mais 
uma vitória; Marcelo Moleta 
levou o troféu de primem 
colocado na categoria estreante   |M0Vd C ue ser soneatio para lodo tempo esteve brigando colocado na eaiegona esuean" 

Esquenta a briga pela liderança no kart 

Enquanto o público de Imperatriz se mostra mais curioso em vê as corridas de kart, os pilotos fazem de 

tudo para melhorar suas pontuações. 

A etapa do kart realizado 
este fim de semana levou 
centenas de pessoas ao 
kartódromo de Imperatriz, 
na cidade vem se 
registrando um considerável 
aumento de pessoas que 
passam a admirar o esporte. 

A próxima etapa vai 
acontecerem setembro e 
promete muito mais emoção, 
a diretoria do clube promete 
um grande evento para 
chamar ainda mais a atenção 
dos expectadores, depois da 
última prova a classificação 
é a seguinte: 

Io- Luciano Guerra kart 

97 (Real Veículos, Indaiá) - 
II pontos; 2Q Rodrigo 
Campolina kart 77 (Café 
Viana, Motta Sul) 09 pontos; 
3Q Ricardo Del Castilho kart 
11 (Mapoan) com 08 pontos; 
em 4o vem Sandro kart 06 
(Celular e Companhia) com 
07 pontos; 5e Otaniel José 
kart 20 (Comercial Norte, 
Pizarte Calçados) com 06 
pontos; 07 lugar, Wantuil 
Mendes kart 39 ( Disbil, 
Comercial Norte) com 05 
pontos; Luciano Lobão kart 
13 (Capri Veículos) aparece 
em 7o com 04 pontos; em 8o 

Marcelo Moleta kart 76 

(centenário) com 03 pontos; 
em 9o Franco Duram kart 38 
(Batavo, Posto Esplanada, 
Frango Sul) com 02 pontos; 
e na 103 posição aparece 
Helso Oliveira com o kart 17 
(Pizzarra Calçados com 
apenas 1 ponto obtido. 

Para a próxima etapa, 
espera-se im grande número 
de pessoas no kartódromo; 
no que se refere aos pilotos, 
a expectativa está em torno 
de Marcelo Moleta ,que 
mostrou ter um grande 
futuro como piloto, sendo fera 
no comando da máquina da 
velocidade. 
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Corrida leva centenas de pessoas ao kartódromo 

Major Melo parabeniza coporação no dia do soldado 

Em sua mensagem o Subcomandante diz que a missão da Polícia é "Servir sem distinção" 

O subcomandante da Policia 
Militar em Imperatriz Major 
Melo, que esteve no comando da 
corporação durante o período em 
que o Comandantes Linhares se 
ausentava em férias, divulgou 
ontem nota parabenizando os 
homens da corporação pela 
passagem do dia do soldado, o 
documento tem o seguinte teor: 

O Soldado PM 

Meu caro soldado, meu 
companheiro de tantas lutas, 
hoje, 25 de agosto de 1997, 
comemora-se em todo o Brasil, 
mormente nas instituições 
militares, o dia do Soldado 
Brasileiro, data esta que nos faz 
lembrar do nosso herói "Luis 
Alves de Lima e Silva", Duque de 
Caxias. 

Pensei por alguns instantes o 
que dizer aos meus comandados 
neste momento e me veio a 
expressão: A Missão da Polícia 
Militar é Servir, a todos sem 
distinção, servir à comunidade, 

servir ao Estado, servir ao pobre, 
ao rico, enfim, prestar serviço à 
sociedade de um modo geral. 
Conhecedores que somos, 
destacamos a profissão de ser um 
Policial Militar, como uma das 
mais difíceis, ixwém, nobre. Difícil 
porque em algumas situações, 
quando de serviço nas ruas, no 
dia-dia, sem poder consultar 
alguém, toma decisões que 
algumas pessoas (Juizes, 
Promotores, Delegados) levam 
dias e dias em seus aconchegos 
profissionais para decidir, e a 
decisão tomada por um Policial 
não pode conter erros e sim 
acertos. O bom Policial Militar 
deve ter consigo sempre a 
virtude de praticar caridade e, 
aquele que procede assim recebe 
o respeito e é estimado pela 
comunidade onde trabalha e sua 
missão torna-se fácil de ser 
executada quando a própria 
comunidade passa à condição de 
colaboradora (parceria) da Polícia 
Militar. 

Caro Policial a Vocação» 

Integridade, Disciplina, 
Competência, Coragem, 
Cortesia, Lealdade, senso 
Comum, entre outras," são 
qualidades indisjxmsáveis ao bom 
Policial Militar, e facilita com que 
se ganhe a Simpatia, O Respeito, 
A Admiração, O Carinho e o 
Apreço da Sociedade na qual 
exerce a tarefa de manutenção 
da ordem pública. Entretanto, 
aquele que se abstiver da vocação 
ou outras qualidades, o cargo 
pode lhe causar uma série de 
atropelos e prejudicar a imagem 
da própria Corporação. 

De tudo que lhes disse, não 
apenas nesta oportunidade mas, 
também em outras palestras, 
faça na primeira ocasião uma auta 
reflexão de suas atividades 
executadas diariamente. Não é 
demasia lembrar que somos 
servidores públicos Estaduais, 
pago pelo governo do Estado 
com os impostos arrecadados do 
povo e recolhidos aos cofres do 
Tesouro Estadual. 

Você ganhou honestamente 

o seu salário? O seu desempenho 
profissional foi o esperado pelo 
seu comandante? Desempenhou 
com dignidade sua profissão? 
Você fez por onde merecer a 
confiança da comunidade? A sua 
ausência na escala de serviço não 
causou prejuízo ao seu 
companheiro? Será que você não 
foi ou não piassou de uma figura 
morta na instituição? 

Tomei a iniciativa de fazer 
estes comentários não pelo posto 
quê ocupo hoje na Corporação, 
pois, hoje, sou um Soldado, com 
posto, mas são todos sabedores 
que a minha carreira teve início 
na "briosa" como Soldado PM, o 
que muito me orgulho e me fez 
tornar cada dia mais forte e 
perseverante para sempre 
superar os obstáculos 
encontrados. Sou reconhecedor 
da importância de cada um dos 
senhores para a Instituição PM, 
que presta relevante serviço à 
sociedade. 

Por tudo isso, seja forte, seja 
perseverante, porém se não tiver 

Major Melo, lembra de Duque de Caxias, como herói 

a vocação e/ou qualidade de ser 
um bom Policial Militar, não 
estrague sua carreira, sua vida 
e nem suje a imagem da 
Corporação. 

Argumentos como estes, 
não justificam: 

Fiz Sem Pensar, 
Fiz Sem Querer; 

Fiz sem Sentir, 
O povo confia no Policia 

enérgico, mas repudia o Policia 
violento. 

Quartel em Imperatriz, 25 de 
Agosto de 1997. 

Francisco Melo da Silva - MAJ 
QOPM 

SEBCMTDO 3o BPM. 

mtm Qtinamm. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Hxpresso, Açailândia, além do transportar passageiros, o for oco 
/-n* taniboni o Iranporto do carga o oncomondas no Maranhão o outros ao i liente Estados do Pais. 

Expresso Açailândia, tranporlando cargas 
pontualidado, segurança e responsabilidade 

meomendas com 

•••íSS 
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BIC " O poÍNT do seu FínaI de semana 

,■ v. 

Restaurante BIC 

CO/V CWDÁP/O WIAPQ 

p/çc/m c gw/vc /vcd/co 

CPATU/TO 

•V—^ 

Programação do final do Verão/97 

- Dia 31/08 - Júlio Nascimento - o brega-romântíco 

Setembro 

III Faimp - Festival Aberto Imperatrizense de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Novembro 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Sexta: Seresta 

Domingo: Domlugueira Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

BIC n u 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM, estréia com nova programação 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÀO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCÀM A CIDADE E 

m 

í.. 
. < 

Conor Farias 

V « 1 | 

Frederico Luiz 
s 

REGIÃO 

Cidade Agora das 08h00 às 1 lhOO - Conor 

Programa Thompson Mota das 1 lhOO às 1 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de 

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia 

Rádio Capital AM - 950 

wats 

mm 

ínco 

son ] 

mm 

M -/;■ 
■y^<<viow-<y'yy''Á 
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a i i 

mímmz 

m 
■■ 

Wfi 

/V 



1-10 U esporte □ Terça-feira, 26 de agosto de 1997 Editor responsável: Renilson Sousa 
JORNAL CAPITAI 

Botafogo goleia Volta Redonda 

0 Bom 

de Bolo 

Reníison Sousa 

Copão 
Teve seqüência no final de 

semana domingo 24 . com a 
realização de dois jogos. 

Porto Franco 2x2 Edson 
Lobft) 

Local: Panelão 
Horário: 16 horas. 
Dom Elizeu 1 x I Galletti 
Local; Estádio Municipal ( 

Dom Elizeu) 
Horário: 16 horas 

Copão 
O Campeonato lera 

seqüência nos dias 20 e 21 de 
agosto. 

Sábado : 30 /08 
Senax Dom Elizeu 
Local: Frei Epifânio 
Horário: 20 ;00 horas 
Domingo 31/08 
Galletti x João Lisboa 
Local: Pedro Maranhão 
Horário: 16 horas 
Edson Lobão xjuventus 
Local: Frei Epifânio 
Horário: 16 horas 
Carolinax Balsas 
lz)cal : Alto da Colina ( 

Carolina) 
Horário: 16 Horas. 

Amador 
Confira os jogos do final de 

semana, proximo passado. 
Sábado 
Ajuventus 0 x 0 Novo 

Horizonte 
Domingo 
Plaza 1 x 1 Riengo 
Botafogo 2 x 1 Volta 

Redonda 
Tiradenles 2 x 2 

Portuguesa 

Moto 
O representante 

Maranhense na segunda 
divisão, perdeu em Brasília 
para o Gama por 2x0 

Confira a chave do Moto; 
1) Gama -10 Pontos 
2) Tuna-8 pontos 

» 2) Atlético GO - 4 pontos 
4) Remo - 2 pontos 
5) Moto - 2 pontos. 
O Moto volta a jogar no dia 

2 de Setembro em São Luis, 
com o time do Atlético de GO. 

Oferta de 

Precisa-se de uma 

Enfermeira do 

Trabalho. 

Maiores 

informações com 

Elieth Fernandes 

na CAIMAN, Rua 

Tamandaré, 1052 - 

Jardim São Luís. 

O campeonato amador d( 
Imperatriz, começou a rodada, 
na quinta feira com os 
seguintes resultados: 

Quinta feira 21/08 
Sena 2 x I janduí 
Mar li ia 1 x 2 Guarani 
Sábado: 22 /08 
Ajuventus I) x 0 Novo 

Horizonte 
Domingo 24 /()8 
Plaza 1 x 1 Riengo 
Botafogo 2 x I Volta 

Redonda 
Tiradentesdx 2 Portuguesa 
Classificação Geral; 

Campeonato amador de Imperatriz teve três jogos 

L'::; 
Botafogo vence no amador 

Marília -18 pontos 
Bananal - 16 pontos 
Ajuventus-12 pontos 
Janduí - 12 pontos 
Guarani -12 pontos 
Portguesa-8 pontos 
Tiradentes -8 pontos 
Novo Horizonte - 8 pontos 
Americano - 6 pontos 
Sena - (Kintos 
Plaza- 4 pontos 
Volta Redonda - Zero 
A Próxima rodada, ser 

definida na reunião de hoje 
noite na sede da Lid. a parti 
das 20 horas, com os dirigente 

R Copáo 

Porto Franco e Edson Lobão 

Porto Franco empata dentro de hoje. na estréia do time no Copão 

0 Estádio Panelão em 
Porto Franco , recebeu urn 
grande público . na tarde de 
domingo que foi prestigiar a 
seleção local, que tez a estreia 
no Copão enfrentando o time 
deEdso» Lobão. A Seleção de 
Porto franco , conta cora o 
fime base do Copão de 96 ^ 
quando conseguiu conquistar 
• • titulo da competição, O 
Técnico D ímãs Chaves 
colocou em campo a sua 
melhor formação .mas otinje 
mto conseguiu vencer o time 
táe Ed^on Lobão. Vale 

ressaltar que a seleção (k ■ Porto 
Fnractí. vem treinando a vários 
dias para esta competição, já a 
seleção de Edsmi l oláio , não 
realizou nenhum treino e o 
técnico reuniu os jogadores no 
dia do jogo . e conseguiu 
mostrar dentro dí- campo, um 
futebol . razoável, se o time 
treinar potierá chegar na reta 
final da compet ição 

O Arbitro Carlos Magno de 
Imperatriz, saiu de campo 
bastante criticado pelos dois 
times, ele não estava em uma 
tarde feliz, e se perdeu 

completamente dentro das 
quatro linhas, prejudicando 
assim « jogo O árbitro foi 
agredido pelo técnico de Porto 
Franco. Dimas Chaves, que foi 
expulso no final do jogo. 58 
minutos do segundo tempo , 
Magno encerroü o jogo. O 
Árbitro , deu entrevista é 
unprensa e disse que errou era. 
alguns lances, mas repudiou a 
agressão que sofreu por parle 
do técnico de Porto Franco. 

Porto Franco 2x2 Edson 
Lobão 

Local: Fstãtlio Fanidâo ( 

Porto Lnmco) 
Times: Porto Franco; 

Neto, Brás, Assis . Dilvan e 
Branco; Dínak. Tino. jai" 11 
( Bini ) e Neguinho: ' 1 t( 
Welton) e Serginho . letT 
Dimas Chaves 

Edson Lobão: Paulo 
Henrique , joel , Waudo ♦ 
Codó. e Maurinho : Nenen ( 
Neguinho) Batista (Geovane. 
Ediválbér (jejéba) Ronaldo, 
ívo ( Denival) e IVmho.Tec: 
Nonato Calção. Expulsões: 
Tino .Dinak (Porto Franco) 

Crxló ( Edson Lobáo. 

Resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro 

Sábado 
Série UA " 
Bahia 2 x 2 Fluminense 
Atlético PR 1x1 São 

Paulo 
Domingo 
Grêmio 2 x 5 Inter 
Santos 2 x 1 Vast o 
Criciúma 1 x 0 Paraná 
Juventude 1 x 0 Vitória 
Coritiba 4x2 

Bragantino 
Atlético MG 1 x 1 Sport 
Série "B " 
Domingo 
Desportiva / ES 1 x 0 

Americano / RJ 
Atlético/ GO 1 x 0 

Tuna / PA 
Gama / DF 2 x 0 Moto 

/ MA 
Ceará / CE 1 x 0 

Central / PE 
Paissandú / PA 2 x 0 

ABC / RN 
CRB / AL 2x2 Sergipe 

/ SE 
Botafogo / SP 2 x 1 

Goiatuba /GO 
Joinville / SC 2 x 1 

Volta Redonda / RJ 
Loteria Esportiva - 

Concurso 189 

Jogo - 1 ; Atlético PR 1 
x 1 São Paulo - Coluna do 
meio 

Jogo- 2 : Santos x 
América RN - Coluna 
dois 

Jogo - 2; Bahia 2 x 2 
Fluminense - Coluna do 
meio 

Jogo - 4 : Atlético MG 1 
x 1 Sport PE - Coluna do 
meio 

Jogo - 5 : América MG 
1 x 0 Vila Nova GO - 
Coluna um 

Jogo- 6 : Ceará 1 x 0 
Central PE - Coluna um 

Jogo -7 : Desportiva 1 
x 0 Americano- Coluna u-m 

Jogo -8 ; Joinville 2 x 
1 Volta Redonda - Coluna 
um 
■ Jogo -9 : Atlético GO 
1 x 0 Tuna - Coluna um 

Jogo -10: Coritiba 4 x 
2 Bragantino - Coluna um 

Jogo-11 : Juventude 1 
x 0 Vitória BA - Coluna 
um 

Jogo-12 : Criciúma 1 x 
0 Paraná - Coluna um 

Jogo-12 : Grêmio 2 x 5 
Inler - Coluna dois. 

COMUNICADO 

i | 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período 

do Verão/97, haverá 

integração de bairros 

(tarifa única) de todas as 

linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da 

semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

i ©yii 

*©IFlTlím ® KllilH» 

Venha e comprove! 

X 
/Ta 

\ \ 
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// 
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preço e prazo ccrtf à vez 

A14IS QUENTES \ 

Freezer Horiz. 
R$ 569,00 vista ou 
1+23 Mensais de 

0] Electrolux 
Líder mundial em eletrodoméetlcoa 

Puxador ergonômico 
Fechadura com chave auto-expulsiva 
Dreno frontal 
Sistema dupla função 
Rodízios em nylon 
304 litros 

42 80 
& 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 122,SO 
08 PECAS 

Ferro Seco 22OV 
R$ 17,00<7 K/>A7 OU 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

' Design moderno e arrojado 
* Leve; não cansa para passar 
* Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

^.C I 

■ » 
30 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,70 

WAUtÀ 

50 UND 

Colchão Maxim um Extra 
R$ 11 5,00í7 vista ou 
1+23Mensais de ( á* 

ucmx 

D45 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 24,80 
10 UND 

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

,80 

ou 1+2 cheques oi RS 12,34 sem juros 

""TIpandinI— 
• MOVEIS CE ACO» 

6 Prateleiras 

40 UND 

Micro computador 
R$ 2.292,00// vista ou 
1+11 Mensais de 

COMPACL 

PR ES AR IO 

H 
completo pacote de software fl 

* Monitor 15 Pol. * Proc. Pentium 133 Mhz 
* Disco Rigido 2,1 GB" Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansivel até 128 MB 
" Modem 33,6/14,4K bps | 
" CD ROM 8X w 

24S,oo ^ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 494,00 04 08 PEÇAS 

Radio gravador MECOA 
R$ 35,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

mtm 

** ~ M- sk & 

AM FM 
' Tape deck 
Antema telescópica 

2, 65 

OÍ/i+4 CHEQUES DE 7#00 SEM JUROS 15 UND 

Fogão Essencial Next 
R$ 169,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

* Tampa de vidro 

Cônsul^ 

12, 
70 

OU 1+4 CHEQUES bíRS 36,50 

na compro de 

qualquer produio 

Cônsul^ 

UMA CA(XA 

cerve/o 

(24 lONG MCCfQ 

10 UND 

mmrnmi 

IA 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 3008/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11) juros de 4,9% a.m e 24X (1 +23) juros de 6% 

a.m, Plano cheque 5X (1 +4 )juros de 3,9% a.m Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 
em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado, Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro Jorge Braga 
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■ Armadilha 

Taxista cai em armadilha é morto 

com um tiro de espingarda 

Família de taxista denúncia negligência na Polícia Militar e Civil 

O taxista Raimundo 
Fernandes Leite, 
maranhense, motorista, 43 
anos de idade, residente na Rua 
3 de junho, 191-Vila Lobão foi 
assassinado na madrugada do 
último domingo com um tiro 
de espingarda calibre 20. 

O crime ocorreu quando 
um elemento identificado 
apenas por Roberto ligou para 
empresa prestadora do 
serviço COCOMAI e solicitou 
um veículo que tivesse ar 
condicionado. O indivíduo 
pediu o veículo se deslocasse 
até a academia Arte e Forma 
no bairro Três Poderes. 

A Polícia acredita que o 
elemento tenha usado a 
academia apenas como ponto 
de referência. Naquela noite o 
veículo Voyage taxi de placas 
HOM 8737 - cor cinza, foi visto 
no bairro Vila Nova em poder 
de três elementos 
desconhecidos. 

A fonte disse ainda que os 
elementos estavam praticando 
direção perigosa e que em 
seguida desapareceram do 
bairro deixar pistas. Após 
várias buscas, familiares, 
companheiros de trabalho e 
amigos o corpo de Raimundo 
Trindade foi encontrado no 

■ Assassinato 

povoado de Bom Jesus às 
proximidades da Ferrovia. 

Os assaltantes usaram uma 
espingarda calibre 20 para 
praticar o crime. Após receber 
um balaço de espingarda 
calibre 20 no peito ele foi 
arrastado para dentro do mato 
onde foi facilmente localizado. 

A esposa da vítima Cirene 
Almeida Leite, 38.anos de 
idade, disse a imprensa que a 
Polícia Civil foi omissa quando 
na denúncia de que o marido 
estava desaparecido. A esposa 
disse a reportagem que 
Raimundo nunca passava da 
hora de chegar em casa. 

Na Central de Rádio da 
Cocomai fomos informados de 
que foram feitos vários 
chamados para a viatura de 
Raimundo que não respondia. 
Os amigos da vítima tentaram 
também entrar em contado 
pelo celular, mas ele não 
respondeu a nenhum 
chamado. 

Dominado pelos 
assaltantes ele foi impedido de 
se comunicar com a Central e 
em seguida morto pelos 
bandidos. A Polícia suspeita de 
que os elementos não 
conseguiu fugir com o veículo 
devido às várias chamadas 

m 

Lucinno Abreu nega que ouve negligência nas buscas do 
taxista 

que foram feitas pela central. 
O medo de serem capturados 
fez com eles abandonacem o 
veículo na estrada que dá 
acesso ao Senharol por trás da 
AABB. 

O Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu disse a 
reportagem que não ouve ' 

negligência por parte da 
Polícia Civil, que só registra 
caso de desaparecimento após 
24 horas. Mesmo assim o 
delegado Regional disse que 
apurar às denúncias afim de 
esclarecer os fatos. A vítima 
deixou a esposa e cinco filhos, 
dois deles menores. 

Já esta ria cadeia o homem acusado 

de mandar mata a própria mãe 

Polícia de João Lisboa continua investigando o caso que chocou a cidade 

A Polícia Civil da vizinha 
cidade de João Lisboa após 
quatro dias de persiguição 
continua conseguiu prender 
Raimundo Pereira da Silva, 
maranhense, casado, 40 anos 
de idade, residente no povoado 
do Pé de Galinha, município de 
João Lisboa acusado de ter 
mandado matar sua própria 
mãe e enseguida evadir-se da 
cidade tomando rumo ingorado 

A vítima Maria Isabel 
Conceição, maranhense, de 68 
anos de idade, aposentada 
residia com o filho acusado, a 
nora e os netos em uma 
humilde casa no povoado de Pé 
de Galinha na segunda-feira 18 
de agosto. 

A delegacia de Policia Civil 

■ Latrocínio 

da cidade de João Lisboa 
através do subtenente Santos 
foi a primeira a chegar no local. 
O corpo da vítima foi 
encontrado em um buraco no 
fundo da residência e de acordo 
com às primeiras informações 
fornecidas pela Polícia Civil, 
Raimundo Pereira da Silva, 
maranhense, 48 anos de idade, 
teria forçado os filhos à matar 
a avy que andava muito doente. 

Raimundo Pereira foi preso 
quando visitava seus filhos no 
Centro de Recuperação, um 
policial que já tinha a foto do 
acusado efetuou a prisão e 
comunicou ao delegado de 
João Lisboa que agora tem em 
mãos o principal acusado do 
crime. 

;-í 

Subtenente Santos Delegado de João Lisboa poderá 
elucidar o crime 

Os assaltantes levaram toda o 

dinheiro do taxista 

Polícia Civil dá início às investigações e acredita em crime de latrocínio 

Os assaltantes não identificados 
que mataram o taxista Raimundo 
Fernandes, 43 anos de idade, 
residente na Vila Lobão continuam 
foragidos. Os marginais 
abandonaram o local levando vários 

pertences da vítima como; Relógio, 
pulseiras, joiás e dinheiro. 

O veículo Voyage ficou com 
suas rodas com marcas de sangue, 
assim como o banco traseiro do 
carro. O tiro de espingarda 

desferido pelos assaltantes 
atingiram o peito esquerdo da 
vítima que foi arrastado cerca de 
cinco metros e jogado próxima a 
Ferrovia. 

Os amigos de Raimundo 

descartam ajxtssibilidade de rixa, 
uma vez que um dos elementos 
que ligou para a empresa 
prestadora de serviço exigiu um 
veículo que tivesse ar 
condicionado. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

Perda de documentos 

Elton Carlos Ferreira da 
Silva, maranhense, solteiro, 
residente no bairro Bacuri, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como. Carteira de 
Identidade Civil, Carteira de 
Habilitação e outros. Além 
da referida documetação o 
queixoso perdeu todos os 
documentos pessoais de 
uma moto Titan- Honda cor 
vermelha placa JTI 3107- 
Imperatriz. 

Perda de documentos 
II 

Clodomir de Souza 
Nogueira, maranhense, 
casado, residente na 
Coriolano Milhomem- 
Bairro Bacuri comunicou na 
Depol que perdeu sua porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, fato 
ocorrido na tarde da última 
quinta-feira quando 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda de documentos 
III 

Francisco Texeira de 
Assis, maranhense, solteiro, 
residente na Rua 
Pernambuco, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. Fato este ocorrido na 
tarde do último sábado. 

Perda de documentos 
IV 

João Dias Santana, 
maranhense, casado, 
residente na Rua São Paulo- 
Nova Imperatriz comunicou 
que também perdeu uma 
bolsa tira-colo contendo 
todos seus documentos 
pessoais, inclusive o certidão 
de nascimento do seu filho 
Felipe Dias Santana. 

Arrombamento 
% 

Ana Célia de Sousa 

Cardoso, paraense, solteira, 
residente na Rua Guanabara 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. O fato 
ocorreu na madrugada do 
último domingo. Os 
elementos de acordo com a 
queixosa conseguiram 
arrombar a porta dos fundos 
com um alavanca. Do 
interior da residência os 
elementos levaram vários 
objetos tais, como Um 
aparelho de som 3 em 1, TV 
em cores e outros. 

Arrombamento II 

José Soares Mendes, 
cearense, casado, residente 
no Parque Alvorada II, 
comunicou na Depol que sua 
casa foi arrombada por 
elementos desconhecidos. 
Fato ocorrido na tarde do 
último domingo quando o 
comunicante se encontrava 
com a família na Praia do 
Cacau. Os donos do alheio 
conseguiram entrar pela 
janela dos fundos da casa e 
levaram vários objei^s, 
entre eles uma bicr .a 
Moutain Bike. 

Furto de bicicleta 

Ana Luiza dos Anjos 
Vieira, . maranhense, 
solteira, residente na Rua 
João Lisboa- Centro 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Moutain Bike, 
cor azul, ano 97. Falo 
ocorrido quando o 
comunicante se encontrava 
no centro comercial de 
Imperatriz. 

Furto bicicleta II 

João Coelho da SPva. 
maranhense, solte 
estudante, residente na Rua 
Alagoas-Bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
teve sua bicicleta Monark 
cor azul, ano 96. Fato este 
ocorrido quando o queixoso 
se encontrava no interior do 
Bar- Recanto da Terra do 
bairro Santa Rita. 

PIANTAO 

Terça-feira, 

2° Distrito 

Delegado 

Iranilde 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Edilson 

POUCIAL 

26/08/97 

Agentes 

Francisco 

Carlos e 

Eliane 

Perito 

Mário Amorin 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversBrio, casamantos, batizados e evaitos om geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


