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Menor se apresenta e nega que 

roleta russa matou estudante 

Delegado deve ouvir mais testemunhas do crime que abalou Imperatriz 

Homicídio 

Polícia dá 

flagrante 

em assassino 

Foi recolhido a CCPJ, 
Central de Custódia de 
Presos da Justiça, Alaeide 
Alves Feitosa, acusado de 
assassinar o motorista 
Fredson Muniz, crime 
ocorrido em Cidelândia. 

O cunhado do acusado 
• mbém é perseguido pela 

polícia. Fie teria chutado a 
vitima, mesmo depois de 
Fredson estar caído sem 
vida. 

Mais na Página 1-12. 
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O campeonato amador de Imperatriz tem o Marüia na condição de líder isolado. Mais na Página 1-10 

O delegado Augusto Gabina 
ouviu na manhã de ontem o 
menor A.V.S., filho de José 
Garcia dos Santos e Maria Vanda 
do Nascimento, residente na Rua 
Manaus, acusado de ler 
assassinado a estudante 
Josimeire da Silva Barreto, 18 
anos de idade, residente no 
bairro Nova Imperatriz. 

O acusado se apresentou na 
DPCApor volta das lOhOO na 
companhia do seu advogado 
Manoel Carneiro. 

De acordo com A.V.S. ele 
teria retirado todas as balas 
quando apontou a arma para a 
menor e disparou o tiro que 
culminou com sua morte. 

Ele negou que estava 
"brincando" de roleta russa. O 
assassinato de Josimeire, 
segundo o acusado, foi um 
"acidente". 

A.V.S. também revelou que 
tentou socorrer a vítima. 

Os detalhes na Página 1- 
12. 

INDICADOR ■ Dia da Imprensa 

Comunidade e profissionais 

debatem imprensa do ano 2000 

Jólar Comercial 
Compra  8$ 1.0583 

Cresce em Imperatriz o conceito de interatividade 
A comunidade 

Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda   .R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra   RS 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda  R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda      R$11.95 

1,1275% 
Poupança 
jRendimcnto ;ÉjB| 
Ufir illi 
Valor   — R$ 0.9108 

População também define Unha editorial 

esta 
participando e interagindo nas 
redações e nos departamentos 
de produção dos órgãos de 
imprensa. 

A partir das 20b0(), 
Associação Imperatrizense dc 
Letras promove um debate 
sobre o papel da imprensa para 
o próximo milênio. 

Veja os artigos assinados 
por Frederico Luiz e Raimundo 
Primeiro, que tratam da 
interatividade. 

Páginas 1-3 e 1-8 

■ Imperatriz Urgente 

Mototaxistas discordam 

do Gontran 

A decisão do Contran, 
Conselho Nacional de 
Trânsito deixou o presidente 
dos mototaxistas numa 
situação difícil. 

Edson Caldeira, eleito há 
cerca de dez (lias já tem um 
sério problema para 
resolver. 

Respaldados pelos 
vereadores, os mototaxistas 

não aceitam a decisão do 
Contran de desconhecer o 
serviço. 

A decisão, valia para lodo 
o País, pegou muita gente de 
calças curtas. Veja mais na 
coluna Imperatriz Urgenle 
assinada por Francisco do 
Vale, e mais as seções. 
/• a s tas MA s mi n h as, O n d a s 
Curtas c a Foto do Dia. 

Cidade Aflita 

Salário Mínimo 
Agosto  R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7.66 

■ Bancários 

Banqueiros 

deve 

ser investido 

em educacão 

(K BatiCíirH ►s do do: 
Maranhão defendem que |% 
dos lucros dos Banqm iros 
deve ser investido era 
programas como a Bolsa 
Escola, para incentivar as 
famílias a deixarem os filhos 
na sala dc aula. 

Página 1-5  

Confira Capital Social 

Página 2-3 

Banco do Brasil vai 

agências no Marar 

A Superintendência do bancárias no Maranhão, entre Sindic 
Banco do Brasil anunciou o elasadeAçailãndia. cresci 
fechamento dc nove agências O motivo, contestado pelo assalfi 
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Caixa beneficia 

Imperatriz 

O superintendente regional 
da Caixa Econômica Federal, 
Maurício Antônio, deve liberar 
recursos para a cidade nas mais 
diversas áreas. 

Na próxima sexta-feira, Hdon 
Marques serão anfitrião dc uma 

reunião com prefeitos da região 
tocantina e o superintendente 
Maurício Antônio. Confira os 
detalhes na Página 1-4 na 
coluna Cidade Aflita, assinada 
por Frederico Luiz e que conta 
com a seção Curto e Grosso. 

■ Casa própria 

B acuri recebe 

asfalto 

Cef lança Sistema para facilitar 

pagamento do saldo devedor 

A Caixa Fconòniica Federal combinado com o pagamento que Com o Sislema, o mutuários 
lançou o novo Sistema de dos juros que renuinerain o pode economizar na hora de 
Amorlizaçao Crescenle. Sacre. saldo devedor. eleluar o pagainenlo do saldo 
que prevê o abalimenUxhi divida ACaixa Econômica garante devedor. Página l-õ 

A Prefeitura Municipal 
inlensita o asfaltamcnfo 
definitivo do bairro Bacuri. 

A rua Osvaldo Cruz 
também recebe obras de 
drenagem. 

O asfalto é realizado por 

intermédio de um convénu 
entre a Prefeitura e o goverm 
Estadual. 

Veja os detalhes da: 
artérias beneficiadas c o ritiiu 
de trabalho das obras. 

Página 1 -2 

Sociedade em Expressão página 2-2 
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Prefeitura realiza trabalhos de pavimentação 

1 1 

De acordo com critérios 
pré-cstabclecidos pela 
Prefeitura de Imperatriz, o 
Programa de Asfalto realizado 
pela Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra) está 
sendo desenvolvido em ruas 
de bairros carentes da cidade. 
Atualmente frentes de 
serviço da Sinfra estão 
atuando nos bairros Bacuri 
(Rua Osvaldo Cruz) e Vila 
Macedo, onde a Avenida 
Silvino Santos é principal 
beneficiada com asfaltamento 
por ser utilizada como 
corredor de ônibus. 

"São bairros como estes 

que nós estamos priorizando 
com o Programa de Asfalto, 
porque atinge uma grande 
rpassade trabalhadores. São 
pessoas humildes que 
precisam se deslocar de suas 
casas até o local de trabalho e 
dependem muito dessas vias 
de acesso", disse o prefeito 
lldon Marques, durante sua 
primeira visita de inspeção as 
obras. 

O asfalto da Silvino Santos 
vai beneficiar, alem da Vila 
Macedo, os bairros Ouro 
Verde, Imigrantes, São José e 
setor Gás Hutano, saindo na 
Br-()10. 

O Programa 

O Programa de 
Asfaltamento, executado nos 
bairros da cidade, e fruto de 
parceria entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura de 
Imperatriz. Ao lodo serão 
beneficiados 30 quilômetros 
de ruas, cujo estudo técnico da 
Sinfra favorece o Corredor de 
Transporte Coletivos. "A nossa 
intenção é atender a população 
carente que sofre com a 
poeira, durante o período seco 
e com a lama durante o período 
chuvoso", explica o titular da 
Sinfra, jairo (lliveira. 

•- 

am 
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Bacuri prepara-se para receber o asfalto definitivo 

A obra é uma parceria entre os poderes estaduais e municipais 

Continuam as obras de 
asfaltamento e drenagem na rua 
Osvaldo Cruz, no bairro Bacuri. 
A obra está sendo feita pelo 
governo do Estado, em parceria 
com a Prefeitura de Imperatriz. 
A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Sinfra) , através 
do Departamento Municipal de 
Estradas e Rodagens (DMER), 
está com duas frentes de 
trabalho no local. 

, A Prefeitura ficou 
responsável pela parte de 
drenagem. Estão sendo 
executados os serviços de 

reforma de caixas coletoras e 
bocas-de-lobo. Serão realizados, 
também, a recuperação e 
pintura de meio-fio. além de 
limpeza geral de passeios. 

Os trabalhadores da Sinfra já 
estão executando os trabalhos 
de drenagem, pois o asfalto 
definitivo só poderá ser colocado 
quando a rua receber toda 
infraestrutura. Isto porque as 
ruas pluviais precisam ter por 
onde escoar, caso contrário a 
camada asfáltica ficará sujeita á 
deterioraçáo. 

Serão asfaltados 30 

quilômetros de ruas, esta obra 
foi anunciada pela Governadora 
Roseana Sarney, quando de sua 
passagem pela cidade, durante 
o Governo Itinerante, 

Nesta primeira etapa dos 
trabalhos, será executado o 
trecho que abrange a Ixxmcio 
Pires Dourado até a rua Dom 
Pedro II. com isso sairão 
beneficiados os bairros Bacuri 
(Setor Eeirinha) e Parque do 
Buriti. Numa Segunda etapa, a 
Prefeitura irá asfaltar o trecho 
compreendido entre a BR-OIO e 
Eeôncio Pires l )ourado. 

FORTALEZA 
// / 

ifc 

i Wwãm 

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 
A r~t 1 ^ 

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO 
COMARCA DH IMPERATRIZ 

ntíiii-- Carlos .la Molaftajuieiro 
Tabtilío t F.KrtvIo Jorge Nay Mota Batidcira 

Ríiin ir.d) Bar dei in Filho 
Subsiltutat 

ESIADO DO MARANHÃO 

C G.ClM F.)06 142 699/00(11-00 
Rim Oodofrcdü Viana, 501 - Fcnc 721-0827 

CEP 659'jO-OOO - Imperairiz.'MA 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

Antaniô é arlos da Mota Bandeira, escrivão e oficial do cartório do primeiro do primeiro ofício de 
registro de imóveis, desta cidade (U1 Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

faz saber a todas quantos o presidente edital virem au dele conhecimento tiverem, que se 
processando por este cartório de Registro de Imóveis, aos termos de pedido de registros de um 
loteamenlo denominado Jardim Veneza.cuja documentação examinada por este oficial foi achada 
em ordem, constante de um I errem» nesta cidade a rua Eloriano Peixoto S/N", gleba quatro, área 
de expançao urbana de Imperatriz, cadastro distrito 01, zona 04. quadra 174, lote 0000, unidade 
001.com aarea de 3.00.00 ha (três hectares.sessenta ares e noventa centiares), perímetro de 
002,7 cm limitando ao Norte com ()vidio Raposo e Carolina, ao Ix-sle com vila valores Imobiliáres 
e loteaniento nao identificado, ao Sul com José Meireles, Joel do Nascimento Moraes, Maria G. 
Bravime Erancisco S, Rínha, a Oeste com Av. Moriano Peixoto. Já registrado sob n" R-2/4.407 livro 
2-X l1s..')7. com total de 03 (cinco) quadras e ()<S (sessenta e oito) lotes; do propriedade do Sr. José 
Eduardo Trigério, brasileiro, industrial casado com Stliervania Bravin ITigério residentes nesta 
cidade, ele é K n '327.170.007-0) e C l 400.7(7TSSP/E.S. E para (|ue ningém |lossa alegar ignôrancia. 
tez expedir o presidente ediloral, que será publicado na imprensa local por 03 (três) dias 
consecultivos, podendo dito registro ser impugnado no prazo de 13 (quinze) dias contados da data 
da utima publicação. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado da Maranhão, cartório do 
I ofício e dos registros de imóveis, aos 03 do setembro de I99'7' 
Eu.  '   (Antonio Carlos da Mota Bandeira). Tabelião e oficial 
Registra do míôvíMsAlálilografei c subscrevi. 
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Comunidade avalia desempenho da Imprensa na AIL 

Côncavo & 

Convexo 

xSíss: 

Conor Farias 

I 

Administração 
sindical 

() I listadrut- Israel,Instituto 
Internacional de Israel, 
promoverá, de 17 de novembro 
a 17 de dezembro, curso sobre 
Administração e Gerência 
Sindical, destinado a 
profissionais com. jk'lo menos, 
três anos de experiência em 
organizações de classe, 
cooperativas, agências de 
desenvolvimento ou IKS. 
Bolsas estão disponíveis, 
fornecidas pelo Ministério de 
Relações Kxlerioresde Israel. 
Mais informações na 
1 mbaixada de Israel, fone 
íõbn '211-707:). 

Leite 

0 centro Internacional para 
Desenvolvimento e 
Cooperação em Agricultura de 
Israel promove, de 12 de 
ovemrbo a 17 de dezembro, 

1 worksboj) internacional em 
produção intensiva de leite de 
vaca e de cabra. Informações; 
telefone acima citado. 

Mar 
brasileiro 

A Comissão Inlerministerial 
para os Recursos do Mar. com 
a c< k )n lenaçãc > da Cnivt tsk lac le 
de Brasília está promovendo o 
Concurso Bstudanlil sobre a 
Importância do Mar para o 
Brasil. O certame tem 
abrangência | tara alunos do 1" e 
2" grau e de nível superior. No 
ultimo caso. constará de 
dissertação de ate cinco laudas 
em espaço duplo. 

Os primeiros colocados 
receberão uma viagem de sete 
dias a Lisboa, para visitar a 
Lxposicão Mundial sobre os 
Oc» anos. 

Brasil e 
Alemanha 

Os presidentes do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Brasileiras, reitor José Carlos 
Alniei( Ia da Silva, e do Conselho 
de Reitores das l 'niversidades 
Alemãs. llans-l !we F.richsen, 
com a interveniência da 
CARKS, pela qual assina o 
presidente, Abílio Alfonso 

Baeta Neves, firmaram 
convênio, para fomentar o 
intercâmbio de estudantes 
entre Brasil e Alemanha. 

Brasil e 
Alemanha II 

O acordo tem duração de 
cinc<) ant )S e i irevê a c< x )|X'raçã< > 
das IES dos dois país para 
estágios e orientação acadêmica 
de estudantes dos quatro 
últimos semestres do curso de 
graduação. As IES participantes 
poderão buscar suporte 
financeiro junto às agências 
nacionais e internacionais, 
inclusive da l niao Européia. 

CRUB 

() Conselho I íeliljerativo do 
CRUB aprovou a realização de 
quatro estudos distintos sobre 
programas institucionais de 
avaliação; financiamento e 
investimento na universidade; 
políticas e estratégias de 
capacitação do corpo docente: 
e programas de melhoria e 
inovação no ensino de 
graduação. 

()s lemas foram escolhidos 
estrategicamente, por 
trabalharem questões 
estratégicas para o 
desenvolvimento das 
universidades, partindo da 
premissa de que, para o 
futuro, ele estará sempre 
inspirado em um sistema 
consistente de avaliação. 

O estudo será 
desenvolvido integrando-se os 
quatro temas de maneira 
harmônica e integrada, 
visando compor um quadro 
abrangente da dinâmica de 
funcionamento do sistema 
universitário segundo o 
esquema: necessidades - 
invgslimenlos . resultados - 
avaliação 

O Conselho Deliberativo 
examinou ainda a proposta 
preliminar do CRUB sobre o 
Exame Nacional de Cursos. 
Este documento será agora 
ampliado e melhorado, para 
bem fundamentar as 
sugestões das IES para 
aperfeiçoamento do Sistema 
Nacional de Avaliação, do qual 
o "Frovão" ê apenas um dos 
instrumentos. 

Lanchonete MC BRUNLLS 

sucos, vunMiNns, sanduichcs, tira 

GOSTOS €M G€RRl, SRLGRDOS. 

C€RV€JRS, R€FRIG€RRNTCS, PORÇÕCS €TC. 

fíVCNIDR G6TÚLIO VRRGRS, 1352 - 

C6NTRO (6AA FR6NT6 RO 6RRD6SCO) 

IMPCRRTRIZ - MRRRNHRO 

KX<X Xllipi Lld 

Reunião faz parte da comemoração do Dia da Imprensa 

por Fr 
Da Direç 

FURNAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 

C.G.C 23.274.194/0001-19 • 

MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA 

Eletrobrás 

Concursos Públicos 

N-s 02 e 03.97 

Aviso 

A Fundação Escola de Serviço 

Público - FÈSP RJ, está prorrogando 

até o dia 17.09.97 (Inclusive), as 

inscrições dos Concursos 02 e 03.97. 

Departamento de Suporte à 

Administração de Pessoal. 

Estado do Maranhão 
Mínistfrio Pum.ico Estadoal 
Promotorias Dt Justiça da Comarca df Impíratriz 

NQTA. PE Desagravo 

Os Promotores de Justiça em exercício na comarca de Imperatriz, 
tendo em vista o lamentável fato ocorrido no último dia 05, na sala de audiências da 1" Vara Criminal 
Fórum, quando, então, o MM Juiz de Direito titular da 1' Vara Criminal, /?•- J rn,.-,,!,, i ■ numa 
atitude totalmente divoraada de qualquer respaldo fttico ou jurídico, artiitranamente e por não assentir 
aos protestos levados a efeito pelo O-mor ( ihsivs Gftiwartlcs Chni, Exmo. Sr. Promotor de Justiça da 
comarca de João Lisboa, respondendo cumulativamente perante referido juizo, determinou aos policiais 
militares presentes aquela audiência que o retirassem da sala. oportunidade cm que o sereno promotor, nos 
estritos lindes de suas constitucionais atribuições, usou de sua autoridade para repelir, com austeridade, o 
mal que lhe fora criminosamente perpetrado, vêm trazer ao conhecimento público o repúdio à atitudes 
desse jaez, não apenas em função do caracter ilícito da ação, mas, principalmente, por ofender gravemente 
o trato de urbanidade indispensável no grassamento das relações entre advogados, juizes, delegados 
serventuanos da justiça e representantes do Ministério Público 

Nesse sentido, sem prejuízo das medidas já adotadas pelo ! hmtor Cmsms (numarjs < hai, no sentido de responsabilizar criminalmente o />. Fernando Mendonça perante o 
Procurador Geral de Justiça do Estado do Maranhão e administrativamente junto ao colendo Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão, através desta SOTA DE DESAGRAVO fica registrada a solidariedade dos 
membros do Parquct para com o colega, que mesmo tendo vivenciado as agruras daquele momento 
manteve uma conduta irretocável. dispensando o uso da força física ou o socorro a outras pessoas pelo 
que, apesar de sua tenra idade o do pouco tempo de exercício do munns ministerial, desterrou o abuso de 

judicanteStra ^ 150 j0Vem 6 COm expcriÔncia ad9uinda apos anos de labor no cargo 

ir.™ / */ / • Vale ressaltar' "^'erado a evidente arbitranedade da conduta praticada pelo Dr .manda Mendonça, justamente por sc tratar de um fato isolado, mencionado acontecimento não deve 
levar a sociedade de Imperatriz a um sentimento dc descrédito do Poder Judiciário local muito pelo 
coirtrano. o judiciano maranhense encontra-se hoje bem representado na pessoa de outros tantos juizes 

mdt^urTh^T í f0"5"0* d0S limites de suas c com discrição, bem exercem a judicatura. honrando, pelo regular ltso da toga, o juramento prestado quando do ingresso na carreira 0 3 

confiança que todos lhes creditara quando de suas decisões i/esso na carreira a a 

EM IMPERATRIZ ^ R^l'\,lAo 00 PR™IO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA EM IMPERA IRIZ, aos ortoçjias do mes de setembro do ano de mil novecentos e noventa e sete 

Imz ÍÚái Rocbo filha 
t-tomolor d® Jusliço 

nauca 

•' t r a 

U Otira 

c <-zV 

Ac 
fRQMjTOH DE JUSTIÇA 

flnltiic tPamrtrjaliu ^ 
FiüUiütox de JiiBtigo 

por Frederico Luiz 
Da Direção da Redação 

Enfim, sós. Essa velha 
frase bem que poderia ser 
aplicada à reunião de hoje a 
noite na Associação 
Irnperatrizense de Letras. 

Representantes da 
comunidade local e membros 
da imprensa tem a 
oportunidade para discutir o 
papel do jornalismo no raiar 
do próximo século. 

No limiar do terceiro 
milênio, é impossível que 
apenas a comunidade, ou 
apenas os profissionais da 
imprensa, de forma isolada, 
pretendam lançar luzes sobre 
qual o jornalismo do ano 2()()(). 

Afinal, como é concebível 
a imprensa sem público? já 
imaginou televisão sem 
espectador? Ou jornal sem 
leitor? Ou rádio sem ouvinte? 
Impossível. 

Porém, nem mesmo todas 
as nossas ricas conjunções 
adversativas seriam capazes 
de nos revelara contradição 
que público tem em relação a 
imprensa. 

De simples admirador. Ou 
de crítico. O público passou a 
ser consumidor de notícia, na 
acepção capitalista da palavra. 

Exige-se um bom carro. 
Moderno, confortável e 
seguro. O nosso 
apartamento, ou a casa, 
necessita das facilidades ao 
nosso alcançe. 

Dá para imaginar alguém 
comprando um carro Okm 
sem cinto de segurança? E 
mesmo os modelos de 1000 
cilindradas, já dispõe da 
injeção eletrônica. 

Os apartamentos possuem 
elevadores inteligentes. 
Alarmes para diminuir os 
prejuízos em casos de 
incêndio. E um pequeno 
parque de diversões para a 
garotada. Incluindo a piscina. 

F os Jornais. As TVs. As 
Rádios. Em que elas 
inovaram? 

O grande diferencial do 
momento é sem dúvida a 
interatividade. 

Ou seja, por mais intigrante 
que possa parecer, a 
comunidade exige participar 
da linha editorial do órgão de 
comunicação. 

Ou seja, o público começa 
a formar opinião dentro das 
redação. A mão agora é dupla. 

Por isso mesmo, apenas a 
coluna do leitor, ou a seção de 
cartas é pequena para essa 
interatividade. 

Exige-se, no ocaso desse 
século, maior participação do 
consumidor de notícias na 
confecção apresentada da 
matéria. 

É dessa forma, bem 
juntinhos, carne e unha, que 
bate o coração da imprensa e 
de seus consumidores. 

Enfim, juntos. 

ÍCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

Carros Pequenos 

Na recente feira de 
Automóveis nos Estados 
Unidos, marcas 
consagradas de fábricas 
mundiais mostraram que a 
tendência dos veículos é 
diminuir de tamanho e 
aumentar na potência. A 
Mercedes Benz que 
tradicionalmente fabrica 
carros grandes, também 
entrou neste novo método. 

A justificativa é que a 
tendência é aumentar o fluxo 
de carros, principalmente 
nas grandes cidades do 
mundo, como Nova York, 
Maiame, Paris, Tokio, 
Londres, Montreal. Berlim, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte 
entre outras. O consumidor 
brasileiro deve ir se 
acostumando com os novos 
modelitos, que devem chegar 
ao nosso País, no proximo 
ano. Outrora já tivemos o 
saudoso Gordini, tudo parece 
ser como antes, só que com 
a potência nos motores 
dobrada. 

Moto Taxi 

O Contran - Conselho 
Nacional de Transito acabou 
definitivamente com o 
serviço de Moto Taxi em 
todo o País, o fato prende-se 
a quem responsabilizar pelos 
acidentes. De um lado as 
Camaras Municipais que 
poderiam elaborar a Lei 
criando este tipo de 
prestação de Serviço, 
argumenta que não pode 

arcar com a 
responsabilidade, e não 
define critérios , por outro 
lado as Prefeituras não tem 
como, se sancionar a Lei, 
arcar cora as 
responsabilidades . Aí criou- 
se o impasse. Através de um 
pedido de alguns Deputados 
Federais, para que o Contran 
se manifestasse, veio após 
alguns estudos a 
inviabilidade da manutenção 
desse serviço em todo o 
Brasil. O problema maior é 
como inibir os motoqueiros , 
já que alguns irão 
permanecer na 
cladestinidade, outros terão 
que partir mesmo para o 
mercado informal.São os 
reflexos do Real, ou será que 
não ? 

Sindicato Forte 

O Sindicato dos Bancários 
do Maranhão, que tem como 
Presidente Ubirajara do 
Pindaré, que recentemente 
através de uma eleição 
tumultuada foi conduzido ao 
cargo, começa seu mandato 
com a corda toda, os Boletins 

Informativos melhoraram 
consideravelmente tanto na 
parte grafica visual, como na 
redacional. O que nos 
chamou a atenção, foi a idéia 
do Sindicato lançar uma 
campanha publicitária, 
comclamando os Banqueiros 
a colaborar com apenas um 
por cento do lucro em favor 
das crianças que ainda estão 
fora da escola. Para que o 
nosso leitor tenha uma idéia, 
os 25 maiores Bancos que 
atuam no País, lucraram, 
juntos, R$ 3,895 bilhões no 
ano de 1996. Nesta quarta 
campanha nacional pós Plano 
Real, é a primeira vez que os 
banqueiros lucraram, até 
junho deste ano, 1,5 Bilhão 
de Reais. Segundo o 
Sindicato, se os banqueiros 
investirem apenas R$ 120,00 
( cento e vinte reais) por 
criança para mante-la na 
escola, teremos, só no 
Maranhão, 27049 novos 
estudantes aprendendo nos 
bancos escolares a contruir 
um Maranhão melhor. 
Parabéns ao forte Sindicato 
dos Bancários, pela 
iniciativa. 

Entre Linhas 

Ontem dia 10 foi comemorado em grande estilo o aniversário 
de Aklemam Costa, um dos maiores Comunicadores em l-M 
da America lütina, com estilo diferente Aldemam detem a maior 
audiência em toda a Região Tocanlina, com o seu programa na 
Rádio Nativa FM, horário de I7h00 ás I9h00. Ao colega votos 
de muitas felicidades e suCéfSÒ cada vez maior. 

Hernando Timoleo, gente do coraçao da gente, deve alem 
do Bar da Esquina, iniciar um novo trabalho na TV CRC. agora 
aos domingos, justamente no horário do Publicitário Odecio 
Marega, que vinha liderando as pesquisas, Timoteo prometeu 
acabar cora aaudienciade Marega, a nwdecagem vai sít grande, 

I)r. Fernando Mendonça, Diretor do Fórum Henrique la 
Roque, gente séria e com|x>tente. acima de tudo equilibrado, 
falou em recente entrevista que a situação da Policia Civil nãoé 
boa em nossa Cidade, isso n<.s deixa preocupados, com a palavra 
o Grande Secretário de Segu rança Publica da Região Tócantfoã 
Dr. luciano Abreu, que está dentro de suas |X)ssihiUdades, 
fazendo muito |»cla restruturação da policlá em nossa Região 
O que falta na realidade é ajioio por parto do Governo do Estado, 
a Policia está sem condições de trabalho, só nao vê, quem «ao 
quer enchergar. 

MPIIIII ^ eregrmação por i 
todo o Estado do Maranhão, com o sen Governo ftinerante, 
Roseana consegue reunir (sem atração musical) cerca de dez 
mil jx-ssoas para ouvi-la. Isso já é sem duvida alguma um olimo 
começo i)ara quem pensa na reeleição. F para o Senado, quem 
serão escolhido ??????? 
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por FREDERICO LUIZ 

Vem pra Caixa ele 
Vem pra Caixa ela I 
Está de parabéns o 

Superintendente Regional 
da Caixa Econômica 
Federal, Maurício Antônio, 
por instalar a 
Superintendência itinerante 
em Imperatriz. Uma 
andorinha no céu me contou 
que o homem forte da Caixa 
está admirado com a 
administração municipal 
capitaneada por lidou 
Marques. 

Vem pra Caixa ele 
Vem pra Caixa ela II 
A mesma Andorinha me 

confirmou que diversas 
linhas de créditos deverão 
ser abertas para Imperatriz. 
Depois um Bem-te-vi passou 
para me dizer que "Ildão" 
está impressionado com a 
direção regional da Caixa. 
Palavra de prefeito e 
empresário que conhece de 
cor e salteado o setor 

bancário. 

Vem pra Caixa ele 
Vem pra Caixa ela III 
E uma revoada passou para 

anunciar que na próxima 
sexta-feira, no auditório da 
Associação Comecial de 
Imperatriz, o superintendente 
Maurício Antônio reúne-se 
com prefeitos da região 
tocantma. Juntos eles devem 
reivindicar ações comum para 
a região. É desse tipo de 
relacionamento, baseado na 
sinceridade, que Imperatriz 
precisa. 

Júpiter 
Internet 

A cada dia que passo fico 
mais admirado com a 
competência da Júpiter 
Internet Provider, 
administrada pelo Engenheiro 
Químico, Luciano. Entrei na 
Internet no ano passado. Meu 
primeiro provedor foi a 
Globalnet de João Pessoa-PB 
(Em Imperatriz não tinha 
provedores). Depois veio a 
Interniar de São Luís. Em 
seguida, com o lançamento da 
réde na cidade, migrei para a 
Impernet, coligada da 
Interniar. Andei pela 
Compushow e ancorei no 
Porto Seguro da Jupilcr. A 
alençao da empresa com o 
cliente c simplemenle 

fantástica. Vale a pena conferir 
e migrar. 

Estamos 
evoluindo 

Em nível nacional 
presenciamos a guerra das 
margarinas. Das cervejas. Das 
montadoras. Em Imperatriz, 
aconteceu a guerra dos motéis 
na mídia. Ontem foi a guerra 
de Conor x Cabeludo. O 
Sistemas Nativa e Tucanu's 
agradecem a audiência. 

Senado da 
República 

O senador Ronaldo Cunha 
Lima, PMDB-PB, é o relator 
da matéria que regulamenta a 
profissão de mototaxista. 
Progressista como é, deve 
apoiar o novo meio de 
transporte de aluguel. Os 
empresários de transporte 
coletivo urbano e taxistas 
terão que fazer pressão junto 
aos demais senadores e 
deputados. 

Novos 
municípios 

Eu era feliz e não sabia. 
Assim reage a maioria da 
população dos novos 
municípios. Criandos no ano 
passado, a maioria de seus 
prefeitos está cm dcsagnido 
junto aos eleitores. Coisas da 
vida. 

O Jornal Capitalé uma publicação do 

Sistema Tutanu'5 de Produções 
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Curto e Grosso 

Indeciso ele. Indeciso ela. O bico do tucano está em baixa. 

O PSDB vai para onde? Aposto na cristanizaçào de um Tucano. 

É a única saída para manter a sigla. Vale a máxima: dividir para multiplicar. 

A Aliança Cafeteira-Davi está sacramentada. Podem apostar. 

E o PCdoB vai com Roseana Sarney, logo no primeiro turno. 

Está formado o furdunço para 1998. Podo mundo sem entender patavinas nenhuma. 

Hoje é dia de debate na AIL. Espaço aberto para a comunidade e a imprensa. 

E a intervenção do PMDB? Sai ou não sai. Ou sai de baixo! 

Ficando tudo como Dantes no Qualtel de Abranches. 

Virgem que riqueza. Vem pra Caixa você também, vem. 

Ai que saudade do Poeta do Absurdo. Trata-se do paraibano José Limeira. 

Veja esses versos: Casemo no ano 15. na seca de 23, 

Ela t^ra uma linda donzela, 

Viúva de sele méis, 

E não me lembro, 

Que tenha ficado prenha. 

Estado de Gravidez. 

Aquele abraço para Arimaléia Jr. Comunicador de primeira linha. 

Utilidade Pública 11/09/97 

Polícia Militar  i 190 
Delegacia de Plantão  722-1287 
Corpo de Bombeiros   193 
Hospital de Plantão (Geral) \ 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria) 721-8174 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem   ; 723-2260 
Hemomar  722-2737 
Tropigás  721-4528 
Paragàs 721-1795 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
Prefeitura Municipal   722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque  721-0404 
Disque Boi na Moita  722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar   196 
Caema  722-2505 
Correios i 721-0136 
Receita Federal 4 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal  722-1071 
Policia Rodoviária Federal   722-3048 
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Assalto resulta em fechamento de agências do BB no Maranhão 

Em todo Estado -serão fechadas um total de 9 agências, dentre elas a de Açailândia 

Na cidade de Santa Luzia, 
assaltantes atacaram a agência 
do Banco do Brasil e ainda 
levaram dois policiais como 
refém. Foram trinta minutos de 
pânico dentro da agência. Para 
entrar no banco os bandidos 
arrebentaram a porta de vidro 
com uma picareta. 

No banco estavam cerca de 
20 pessoas, todas foram 
rendidas, inclusive dois dos 
quatro PMs que prestavam 
serviço no local. Um dos 
soldados conseguiu fugir pelos 
fundos com alguns dos clcintes 
e funcionários, um segundo PM 
escapou pela frente e pediu 
ajuda. Cercado, os dois 
assaltantes tomaram dois 
policiais como refém para fugir. 

O gerente do Banco do Brasil 
em Santa Luzia não soube dizer 
quanto os bandidos levaram, 

mas afirmaou que o "prejuízo 
financeiro não foi grande". 

Os dois policiais tomados 
como refens foram libertados na 
entrada da cidade de Arame. 
Este foi o segundo assalto a 
agência do banco do Brasil e 
Santa Luzia só este ano. O 
primeiro foi no dia 30 de janeiro. 

Por causa da onde de assaltos 
diversas agências do Banco do 
Brasil no Estado do Maranhão 
foram fechadas nesta terça feira, 
data do episódio em Santa Luzia 
doTide. 

O presidente do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão 
l Ibirajarado Pindaré, disse que o 
posicionamento da 
Superintedência do Banco do 
Brasil em determinar o 
fechamento imediato de agências 
localizadas em Santa Luzia do 
lide. Santa Inês, Olho Dágua das 

Cunhas, Vitorino Freire, Lago da 
Pedra, Bom Jardim, Zé Doca, 
Buriticupu e Açailândia "causou 
estranhesa". Bira do Pindaré 
disse "nunca ler visto assalto ser 
critério para fechamento de 
agências bancárias" ele ressalta 
inclusive, que nos últimos meses 
vem se registrando com mais 
freqüência assaltos em vários 
bancos "e nem por isso se viu 
fechar nenhuma intituiçãos". 

O sindicato dos Bancários 
disse que terá uma audiêncoa 
com o presidente do banco do 
Brasil, e na oixir Umidade buscará 
informações sobre o 
procedimento da 
superintedência do Banco no 
Maranhão. Bira afirmou que o 
fechamento dessas agências 
resultará em prejuízos tanto ] Iara 
os bacnários, como para os 
clientes. 
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Açailândia poderá perder agência do Banco do Brasul 

Bancários lançam campanha em favor da infância 

A idéia é que 1% do lucro dos maiores bancos sejam investidos em bolsa escola 
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Apenas 1% do lucro dos 25 maiores bancos daria para colocar27.047 

crianças na escola 
bancários,para o programa Bolsa Escola, beneficiaria às O Sindicato dos bancários 
Poupança Escola, o dinheiro famílias que mantivessem a do Maranhão é presidido por 
seria invest ido em educação, a criança na sala de aula. I 'birijara do Pindaré. 

Em um dos seus Boletins 
Informativos, o Sindicato dos 
Bancários, diz que não existe 
melhor do que ter um banco. 
A história econômica do país, 
Segundo o noticiário, mostra 
que quando dá errado, e até 
quando uma instituição 
financeira quebra, quem paga 
a conta é o povo. 

Quando tinha inflação alta, 
o banqueiro brasileiro lucrava 
mais do que qualquer outro no 
mundo, segundo dados dos 
bancários maranheses. Agora 
com o Real, ele continua 
batendo recorde de lucros. 

Para o sindicato dos 
bancários, os banqueiros "não 
estão preocupados em 
retribuir tanta facilidade que o 
país proporciona". 

Desde a implantação do 
Plano Real, os 61 maiores 
bancos do Brasil, tiveram um 

aumento de rentabilidade 
média em torno de 16,4%, ou 
seja, é a maior taxa desde a 
implantação do Real. Fhiquanto 
isso, os trabalhadores que 
enfrentam as longas filas dos 
bancos, há muito vêem 
lutando por reajuste 
considerado essencial para a 
categoria. 

No Brasil a política de 
Fernando Henrique Cardoso 
permite que além de obterem 
grandes lucros, asinstituições 
financeiras ainda recebam 
"injeções" para evitar a 
falência, o governo gastou R$ 
21,9 bilhões para resolver o 
problema criado pelos 
banqueiros no Econômico, 
Nacional, Bamerindus, 
Mercantil de Pernambuco, 
Banorle, United e Martinelli. 
Esse dinheiro veio do PORER 
(Programa de Estímulo á 

Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema 
Financeiro). E quem se saiu 
bem na transação foram os 
banqueiros do Excel, 
Unibanco, Rural, 
bandeirantes, HSBC, Antonio 
Queiroz e Pontual, que 
adquiriram os bancos 
"quebrados". Do total de R$ 
21,9 bilhões, cerca de R$ 13 
bilhões ficaram nas mãos do 
Nacional e do Econômico. 

Foi tendo como base os 
números alcançados pelo lucro 
dos banqueiros que o Sindicato 
dos Bancários do Maranhão 
incluiu este ano na Campanha 
Salarial, a luta em defesa 
dacriança e do adolescente. 

O orgão está propondo aos 
banqueiros que doem 1% de 
seu lucro, obtido com a 
explosão dos juros , o aumento 
das tarifas e com a explosão de 

Cresce o sistema de amortização na Caixa Econômica. 

A instituição financeira garante que o sistema vem facilitando a vida dos mutuários 

A Caixa Econômica Federal 
divulgou, hoje, que o sistema 
de Amortização Crescente- 
S AC RE, Sistema de 
Amortização desenvolvido por 
seus técnicos, a partir do 
sistema SAC utilizado na 
década de 70 pelo SEU, ondde 
prevê o abatimento da dívida 
combinado com o pagamento 
dos juros que remuneram o 
saldo devedor, oferece mais 
vantagens ao mutuário da casa 
própria do que a tradicional 
tabela PRICE. 

A . Caixa refutou 
informações divulgadas por 
"especialistas" segundo as 
quais o SAC RE prejudicaria 
mutuários, especialmente nas 
renegociação de contratos 
oferecidos pela Caixa para 
redução de inadiplência. 
" Temos que reduzir a nossa 
inadiplência, desse o 
presidente da caixa, que é alta. 
Mas iqúalmente temos que 
oferecer condeçõès que 
estejam ao alcance dos nossos 
devedores." 

"Com o SACRE, 
acrescentou cutolo, já 
implantada nos contratos da 
carta de crédito CEF, previsto 
para implatação dos contratos 
da poupança de crédito 
Imobiliário ,o poupanção, e na 
renegociação dos contratos da 
carteira Hipotecária, as 
pessoas passam a pagar um 
pouco mais no início da 
amortização, mas o contrário 
do que acontece na Tabela 
Price as prestações vão caindo 
no passar do tempo.Isto até os 
"reconhecem como 
vantajoso". 

O SAC RE prevê pagamento 
mensais das prestações em que 
a parcela destinada ao 
abatimento da dívida é 
crescente devido ao valor 
constante da prestação e a 
diminuição da parcela destinada 
ao pgamento dos juros. 

No SAC RE: a amortização da 
dívida é maior do que todos os 
outros sistema de imortizaçào 
já utilizados no âmbito 
docrédito Imobiliário, o que 

possibilita o recálculo da 
prestação anual em 
substituição a sistemática atual 
que é trimestral. nos contatos 
(la carteira Hipotecária. 

A prestação recalculada 
passa a ser menor que a vigente 
antes do recálculo, 
possibilitando a absorção do 
reajuste mensal do saldo 
devedor. e reduz o 
comprometimento de rendado 
mutuário nas futuras 
prestações. 

A prestação inicial no SACRE 
é um pouco mais alta da 
calculada pela PRICE, variando 
de 20% para prazo de60 meses 
a 28% para prazo de 240. 
Situação que se inverte após ter 
pago em torno de 1/3 do prazo, 
isto é, no caso de um 
financiamento de 15 anos a partir 
do quinto ano a prestação no 
SACRE será menor que a PRICE, 
sendí) essa uma grani le vantagem 
por ter amortizailo mais a dívida 
e com isso o mutuário pagará 
menos, em ternos nominais, 
juros. 
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Edição especial comemora 

hoje o Dia da Imprensa 

Mesmo tendo sido comemorado nacionalmente ontem 

(10), o dia da Imprensa será festejado hoje em 

Imperatriz, no auditório da AIL 

Uma edição especial do 
projeto Imprensa em tela irá 
reunir hoje, a partir das 18h, no 
auditório da Academia 
Imperatrizensede Letras (AIL) 
representantes de diversos 
setores da sociedade como 
empresariado local. Judiciário, 
Hducação, Cultura, Política, 
Esporte, Ecologia e a 
comunidade em geral para, 
juntamente com os jornalistas, 
debaterem como vêem a 
cobertura da imprensa a cerca 
dos segmentos que eles 
estiverem representando. O 
evento e uma realização da 

Prefeitura Municipal de 
Imperatriz em parceria com a 
AIL. 

Esta será a grande 
diferença, pois a comunidade 
irá falar e as pessoas irão ouvir", 
explica o secretário do 
Desenvolvimento do Integrado 
e membro do Conselho 
Deliberativo da Fundação 
Cultural. Edmilson Sanches, 
segundo ele. nas diversas 
discussões anteriores sobre a 
imprensa, os jornalistas 
falavam de jornalismo para 
jornalistas, mas agora haverá a 
inversão dos papéis, ou seja, as 
pessoas da comunidade irão 
falar para os jornalistas e para 
outras pessoas também da 
comunidade, sobre o papel do 
jornalista e da cobertura que 
ele faz das diversas atividades, 
nos mais diversos setores. 

Já está confirmada as 
presenças do juiz de Direito e 
diretor do Fórum de imperatriz 
, Fernando Mendonça; da 
professora da Universidade 
Estadual do Maranhão e 
representante da Plenária 
Urbana de Imperatriz (Pluri). 

JORNAL CAPITAI 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 
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Edinilsim Sanches, secretário 
Regina Célia; do acadêmico e 
presidente da Pundação 
Cultural de Imperatriz, 
Adalberto Franklin e do 
presidente em exercício da FCI 
e professor da Universidade 
Pederal do Maranhão, José 
Ceraldo Costa. 

Estão sendo esperados 
também para dar a sua 
contribuição ao evento o 
promotor Inerte Teixeira: o 
presidente do Sindicato dos 
Lojistas, Osvaldo Marinho e a 
professora e diretora da l lema, 
Lira Telma. 

Os debates terão como 
objetivo favorecer 
oportunidades de 

do Desenvoh inienío Integrado 
relacionamento entre 
profissionais da imprensa e os 
demais setores da comunidade 
imperatrizense e propiciar 
condições de disseminação de 
informações, exposição e 
debates de idéias e reflexão de 
conteúdos apresentados. No 
local, haverá também exibição 
de filmes ligados a lemas 
urbanos. mostrando a 
realidade das grande cidades. 

0 dia da imprensa é 
comemorado nacionalmente 
no dia 10 de setembro devido 
a uma alusão à data de 
circulação do primeiro jornal 
impresso no País, o Cazeta do 
Rio de faneim. 

o QUÊ PODE ffiZÊR HOJE 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

M Imprensa em tela 

CMadão Kane será 

exibido dia 2 7 

O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de 

Imperatriz, e é desenvolvido sempre no último sábado 

de cada mês 
Considerado o melhor de 

todos os tempos, por 
quaisquer que sejam os 
critérios utilizados para 
avaliação, o filme Cidadão 
Kane será exibido no dia 27 de 
setembro, por ocasião da nona 
sessão ordinária do projeto ,4 
imprensa em tela, 
desenvolvido sempre nos 
últimos sábados de cada mês, 

no Teatro Ferreira (iullar, com 
entrada gratuita. O projeto é 
uma realização da Prefeitura de 
Imperatriz. 

A arrebatadora obra-prima 
cinematográfica continua tão 
nova e emocionante hoje como 
no lançamento inicial. Ao 
narrar a ascensão e a queda do 
magnata dos jornais, inspiraria 
em Hcarst, o filme faz um uso 

inovador dos "flashharks". da 
fotografia com profundidade 
de campo, das imagens de 
arquivo e da montagem, O 
elenco do Mermry lhe ater, 
então desconhecido, está 
excelente. Marcou a estréia 
de Orson Welles na direção, 
que ganhou (Iscar de Roteiro, 
mas surpreendentemente não 
de Melhor Filme. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

ia 6,oo 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721 

r 

Venha e comprove! 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Região 

Tocantina 
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Social 

Lirvdo Veloso <zoyv\e.v\\cx os 

l^afos que são desfoque uo 

sociedade impe^af rieeuse | 
Página 1-7% 

Social/Açailándia 

Página 1-6 

Os bastidores polífico de 

Jmperafriz e Região 

romenfados sob a ófiea de 

Francisco do Vale. 
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Quinta-feira, 11 dc setembro de 1997 - Editor responsável: Raimundo Primeiro 

Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

O que é isso 
companheiro I 

O presidente do 
Sindicato dos Jornalistas, 
Daniel Sousa, ficou bravo 
comido ontem. 

Lançou ofício 
condenando-me por tè-lo 
tachado de soldado de 
Raimundo Cabeludo. K 
também criticon-me pelo 
uso de pseudônimo. 

O que é isso 
companheiro II 

Lm relação a ultima 
acusação, lenho orgulho de 
pertencer ao lime de 
Stanislaw Ponte Preta, Malha 
Tahan e o Barão de Itararé, 
saudosos jornalistas e 
escritores que usaram 
pseudônimo para fugirem da 
ira dos poderosos. 

Mesmo sem a fama 

desses três personagens da 
história brasileira, lembro 
que o anonimato da ação 
representa a prudência ou o 
estilo de quem quer que 
seja. 

O que é isso 
companheiro III 

Acerca da primeira 
acusação, dispensa 
comentários. 

Nós jornalistas somos 
excelentes, desde que 
ocupemos o espaço com 
bajulações e manifestações 
de apreço ao senhor diretor. 
Mas, Assim como Manoel 
Bandeira, estamos fartos do 
lirismo comedido. 

O que é isso 
companheiro IV 

Continuo lendo profundo 
respeito e admiração por 
Daniel Sousa. Seu trabalho a 
frente do sindicato da 
categoria é brilhante. Porém, 
falta ao líder classista a 
consciência que estamos em 
um Irem. Até a estação final, 
apenas os conseqüentes 
chegarão. Nesse caminho, 
muitos pulam fora. Como o 
senador paraibano 
Marcondes (iadelha, que 
construiu uma carreira no 
PMDB histórico e pulou para 
o lado conservador. Outros 
fazem o caminho inverso. 
Como o alagoano Teotônio 

Vilela, o meneslrel das 
Alagoas. Já no ocaso de sua 
vida. saiu do esquema que 
sustentava a ditadura para 
empunhar a bandeira da 
anistia. Outros, ainda são 
inocentes, servem a uma 
causa c não sabem. Afinal, foi 
Raimundo Cabeludo quem 
fez questão de ler um 
documento do Sindicato 
acusando Conor Farias. O 
mesmo ex-prefeito que leu a 
carta de Daniel me acusando 
no Programa TV Alternativa. 

O que é isso 
companheiro IV 

Mire-se, Daniel, nos 
exemplos de Arimateia Jr. e 

Frederico Luiz. O primeiro 
trabalha para Cabeludo 
mas apenas reportou os 
fatos, sem entrar no mérito 
da questão. 

O mesmo acontecendo 
com o segundo, que 
trabalha nas empresas de 
Conor Farias. Ambos 
trabalham nas emissoras 
que travaram, ontem, um 
duelo no ar, mas souberam 
st" ausentar. Como certa 
vez disse Lenin; 0 
proletariado deve ficar 
neutro na guerra do senhor 
de cem escravos contra o 
senhor de duzentos escravos. 
Pois quem vencer essa 
contenda, terá ao final, 
trezentos escravos. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Marte e o S<>l ajudam a 
recarregar suas baterias e 
lhe permitem dar a volta por 
cima nas dificuldades com 
maior jogo de cintura. 

() Sol estimula seu lado mais 
esforçado e realizador e 
anuncia dias muito favoráveis 
para dar andamento aos seus 
empreendimentos. 

Marte estimula sua 
combat ividade e enche você de 
entusiasmo para impulsionar 
novos projetos, porém preste 
atenção. 

Libra 

Os astros enchem voce de 
inspiração para aluar com êxito 
sobre a realidade concreta e 
prometem a realização de 
velhos projetos. 

Sagitário 

Júpiter e Marte acentuam 
sua já intensa religiosidade e 
permitem que sua capacidade 
de religação com o lodo se 
manifeste mais plenamente. 

Touro Ao Câncer 
íQ) 

Virgem 
rn 

Escorpião Capricórnio 

Marte incrementa sua 
disposição para o serviço e 
anuncia uma fase ótima para 
suas iniciativas e decisões 
nessa área. 

Marte ajuda você a 
manifestar suas melhores 
potencialidades e faz com que 
estes dias sejam otimos para 
dar vazão ao seu lado. 

Netuno lenta anular seu 
espírito crítico e assinala uma 
fase em que convém você se 
precaver contra 
comportamentos confusos. 

Os raios solares estimulam 
seu lado mais vital e desejoso 
de se afirmar, porém não se 
precipite e se conscientize 
perfeitamente do que faz. 

O fato de Vênus vibrar de 
modo tenso no signo oposto ao 
seu assinala um jKTÍodo em que 
você deverá manter o equilíbrio 
em seus relacionamentos. 

Aquário 

Continue atuando com 
prudência nas Questões 
relativas à carreira e preste 
atenção para que a 
necessidade de ter sucesso. 

Fo Peixes 

Hoje Marte está em 
paralelo com Júpiter, que 
ocupa seu signo, portanto os 
assuntos relacionados com 
sua vida profissional. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

00:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Lstação Criança 
07;;>0 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10; 10 Marta Ballyna 
10:1') Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:40 Amaury Júnior 
1 1:7)5 \ amos Falar c/ 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12:50Lsporte Total 
14:00 Lsporte Total Local 
14:2)0 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
1ILOO Supermarkel 
16;!»() Silvia Poppovic 
1 7:40 Brasil \erdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:20Faixa Nobre do 
Lsporte 
22:20 < í n<• si ar 
00:20 lornal da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
O8;20 O Agente G 
09:20 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T' Ldição 
18:25 Cidade Alerta - 2'' Ldição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra de Vida ^ 
02:20 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia tV Cia (com 
F.liana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 () Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Lspecial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:7)0 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos i Io Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Serie) 
22:45 Jornal do SB T 
00;00 Jô S(»ares ()nze e Meia 
01:17) (orna! <(<> SH T 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no üir 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shuralo 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 'TV Alternativa 
12:45 Lutsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 lísquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shuralo 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:25 Na Rota do Crime 
20:05 lornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNTJornal (com D ila 
Richers) 
20; 15 Serie Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Jucá Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 

: : 

Jucelino Pereira em momento 

de pura descontração 

i 

r 

Em pose para a coluna: o médico 

Daniel dos Prazeres, Rosana e a 

colunista social Jane Vasconcelos 
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Jonas Ribeiro ladeados por várias 

amigas e Soraya Luiza 

lilli Wi 
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Railda Ramos durante recepção em sua 

residência para a família (5igantao 

m 

í 

m 

11 

Nelson Oliveira, Mirandinha, 

Geraldo, Graça e Joanita Sampaio 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Univalle 

Cursos: 

Medlcina/Odontologla/Farmácia & Bloquimica/DIreito/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo Ü Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoIívía no MAiu«bÃo 

09B-738~i0B6 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

vI7lv<AU0UROU LVC-Sfé?- ulfmALX SÊ?CfULVc|<A—HA CUS UM ALA lojCA de. 

gmcvele porfe enA eaossla cidade. Trafa-se da Loja 

13 ca si I, de pcopciedade do g La lv d e a i ia I g o T^VaLvcisco 

^Almeida, /das primei Mas KoRas da MAanvKõ acotA+eceu 

UMAa bêK\ç-ao pelo padRe T~eIiL\fo e logo após joRaMA 

aberfas as portas coma a visita de vários amigos do 

empresa rio/ aleun da imprervsa local. Deseja mãos MAuito 

sucesso ao MAais rvovo emapreeudiiiaeuto. 
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Uma close do preceito Uldou //largues ao lado de doiAa 

y\]ice Dobão ua ultiMAa visita do goverrvadora Txoseaua 

Saruey a uossa cidade 

Tç.em\presario J-uciauo Lobão (Uapri \/eículos)/ expõe 

alguMias MAaguiut:\s da MAarca T"ord uoTrimbira Dbopiugy 

e aproveita a oportuuidade. para apreseutar aos seus 

clieutes o Uou^ier, o MAais rvovo larvpamento coma os 

MAelbores plarvos do Miercado. Va Ia e coujira de perto. 

• /\]a ulti mta sexta-jeira gucma recebeu amigos para 

coMAemorar MAais uma rvíverj-oi a gatíssiiiAa Dauielle 

Xocautius e-MA uma ambieiAte bastaute agradavel 

recepcionou os convidados no restaurante da People 

onde saboreara ma um delicioso jantar. Parabéns a 

bonita Pany. y\Jós agui do Ua pitai desejaMAos MAuitas 

■felicidades pela grande data. 

# /do proxiMAo dia i Z 3onas Pi beiro estará 

organizando uma Luau na Praia do yVleio. Umao opç,ão 

bastante agradável para os apaixonados. 

A :'W 
i 

■ 

■ 

■m ÊÊm >■■■■ 
jA governadora Poseana Uarney com o emapresário 

PibaMAar U-unba/ a |iIba ^ doutora /deylaMTe^ preceito 

de /joáo Lisboa Sálvio Pino e o pre|eito de PibaMAar 

Fi guene PaiMAundo 30,tgo 

Tfatt do- 'Payodc 

pV colunista Linda Veloso e /Jussara Uergueira 

proMAoveMA para o proxiMAo dia 19/ uma a AJoite de 

Pagode no Flappy Flour. MAais nova casa noturna 

de nossa cidade. U você já pode adguirir sua mesa 

pelo 721-6572 

Óticas yVlaia está promovendo a coleção de óculos 

injantil a partir de PS <5,40. Umao proMAOção para do 

dia das crianças. Untao curta neste verão coma óculos 

de sol coma a g uai idade yVlaia. 

■ 

" nV 

i 

/\)osso amigo Francisco pAbneida (Foi as B rasil), íao 

lado da esposa Pranete e dos amigos FeIix e 

Ueverton, gue JoraMA abraçar o empre-sário na inau- 

guração da sua loja 

fértik 

Cíímca de Çinecobgia e OSstetncia 

Piré^Natal, EsteirlUdladíe Coinijjiuigfal,. IPireve-inição' do Câinicer 
G imieco lógico, Vilseolapairoscopui,. Víideocolposcopiia, 

Víldeolhíisteiroâcopia,. Ultrasoimograifiia^ AiLeinide todos os coiniveirnios» 

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

Dr. Aniélio Marques Dr". Cristina Célia 
CRM-MA. 3035 CRM MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2919 

VENHA .4 CAPFU VEÍCULOS 
COS 11ECER TODA A UN HA FORD 97. 

* PREÇOS PHÜ M Ü Cí 0NAIS 

' PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL !■ ORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 g Fpneí (098) 722-2122 Fax: («98)721-2666 
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Francisco do Valle 

Capacitação 
profissional 

Nos dias de hoje os 
cursos de treinamento têm 
sido a chave para quem não 
tem nenhuma experiência 
profissional, ou quem deseja 
ingressar no concorrido 
mercado de trabalho. 
Colocamos a sua disposição 
o curso de capacitação 
profissional em serviços de 
escritório e comércio, 
incluindo treinamento com 
vídeos. Deu no programa 
Demerval Moreno 

regulamentação da lei que vem 
criando a maior polêmica no 
Palácio Dorgival Pinheiro de 
Souza. 

Cara 
metade 

A maioria dos moto-taxistas 
estão atribuindo toda está 
confusão a morosidade da 
Câmara e o despreparo de 
alguns vereadores que se 
encarregaram de resolver o 
problema. Com as medidas 
tomadas pelo Conlran a coisa 
fica mais difícil ainda. 

Célia Barbosa (Açailãndia) 
estão em pune. Os assaltantes 
do Atacadão JK e os envolvido 
no latrocínio do Supermercado 
Bom Jesus que também estão 
nas ruas. 

Moto-taxistas 
A situação dos moto- 

taxistas em todo Brasil em 
especial aos de Imperatriz 
está complicada. As 
medidas tomadas pelo 
Conlran - Conselho 
Nacional de Trânsito tirou o 
sono de muitos pais de 
família que dependem do 
trabalho para sobreviver. 

Financiamentos 
As empresas financiadoras 

de motos em Imperatriz 
poderão ter a maior dor de 
cabeça caso esta medida seja 
colocada em prática nos 
próximos dias. 

Nos últimos meses 
aumentaram o número de 
consórcios. 

Centenário 
A exposição Simphcio 

Moreira - Cem Anos, com 
fotografias, documentos e 
objetos relativos ã história do 
líder político imperatrizense e 
de Imperatriz será reaberta 
nesta quinta-feira, 11, na sede 
da Academia Im] )erat rizense de 
Letras, na rua l rbano Santos, 
onde ficará até o dia lá de 
outubro disposta ã visitação 
publica. 

Hoje 

Edson 
Caldeira 

O presidente do 
Sindicato dos Moto-taxista 
em Imperatriz eleito a cerca 
de dez dias tem um 
verdadeiro pepino para 
descascar. Até o fechamento 
desta edição a nossa equipe 
de reportagem não 
conseguiu localizar o 
presidente dos 
motoqueiros. O sindicato 
dos moto-taxistas está 
funciona n d o 
provisoriamente nas 
dependências do "Moto- 
táxis Maranhão" na Rua 
João Lisboa com 
Pernambuco. 

A missão de Edson 
Caldeira era conseguir a 

Rebate 
Agentes e delegados não 

aceitam as denúncias feitas indo 
juiz da Ia Vara Criminal - 
Fernando Mendonça que dá 
conta de que ouve negligência 
por parte da Polícia Civil nos 
inúmeros crimes ocorridos em 
Imperatriz no ano passado. O 
juiz foi taxativo em afirmar que 
foram poucos os inquéritos 
emitidos a just iça. 

A reabertura da exposição 
acontecerá as 20 horas de hoje 
(quinta-feira), com a presença 
de membros da família Corlez 
Moreira. A autora do livro 
"Simplício Moreira- Precursor 
do desenvolvimento de 
Imperatriz Zequinha 
Moreira, filha do 
hómenageado, estará na 
reabertura da exposição e fará 
visitas diárias para conversas 
com estudantes e 
pesquisadores. 

Rebate II 
Para os policiais foram 

emitidos dezenas de inquéritos 
a justiça simplesmente colocou 
todos os acusados em 
liberdade. 

De acordo com as 
informações que chegaram a 
nossa redação os acusados de 
ler assassinado a empresária 

Deu na Imprensa 

■;:;â 
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Com o advento do desenvolvimento tecnológico e 
as constantes transformações no campo profissional, 
o mercado de trabalho tem sido cada vez mas exigente. 
É necessário que o futuro profissional esteja melhor 
preparado para enfrentar estas mudanças. Não hasta 
apenas provar que é qualificado teoricamente, é 
preciso colocar em prática que aprendeu e 
acompanhar as transformações. 
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O Bispo de Imperatriz, Dom Afonso Gregory também é leitor do Jornal Capital 

Fotos e 
documentos 

No acervo em exposição, 
estarão quase cem 
documentos, dezenas de 
utensílios usados na primeira 
metade desta século em 
Imperatriz e quase bt) 
fotografias relativas ã vida 
política e social de Simplício 
Moreira e aspectos da cidade 
de Imperatriz, algumas a mais 
que na exposição de 
lançamento do livro. 

Ondas Curtas 

® O centenário... 

® Um abraço a família Moreira... 

® E por falar nesta seriedade... 

® Vem ai a exposição de fotos... 

® Você não pode perder. 

® As eleições no PMDB acontecem em outubro. 

® Porque intervenção agora? 

® Bobinho este menino hein! 

® Será que acontece mesmo? 

® Eu tenho minhas dúvidas! 

® Mas, na política tudo pode .acontecer... 

® Arnaldo Alencar é líder (fiel) 

® Quem foi a sessão (última terça-feira) constatou. 

® E tome fidelidade. 

® Alô Macedo! 

® A galera tá de olho! 

® Ney Nunes e Alfredo Bandeira 

® A dupla do momento. 

® Virgem que riqueza II 

® Por anda o vice de La Rocque... 

® Maranhão ou Estados Unidos? 

® Ilha do Amor  

Vem Virgem que 

riqueza II 

ai o 

Micarudo 

o Q Q Q 

w 

Oj Fintai : minhaj 

him i Bondo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

03-Operadores 

de moto serra 

01-Operador de 

retro escavadeira 

01-Enfermeire 

do trabalho 

02-Patroleirc 

de base 

02-Promotoras 

01-Vendedor 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

InFIaçÃO REqisTRA 

dEflAçÃo dE Of76% 

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da FIPIí, (|ue 
meilea inflação cm São Paulo, registrou deflação de 0,76% em 
agosto. 

Com esse resultado, o IPC acumulado no ano. que estava em 
4,24% ale julho, recuou para 2»,46% 

Mantida a média mensal observada ate agora, a inflação deste 
ano pode ficar em torno de 6.2% contra uma variação do IPC de 
10% no ano passado. (ISTOK Dinheiro, nas bancas via Dimapi). 

QuEÍMAdAS 

O IBAMA precisa controlar com urgência, as queimadas quee 
stão surgindo de forma descontrolada nas periferias da cidade, 
provocando em ciranças. adultos e principalmente nas pessoas 
idosas, as chamadas "doenças respiratórias". 

A cidade toda esta respirando fumaça e a poeira do verão, 
i ujas conseqüências são as mais graves, noiadamenle junto as 
populações carente^ de tudo, a coim cai pela bo i alimeiitíu ao. 

AqRAdAR AS MuUlERES 

A Pjayboy deste mês traz " 46 dicas para agradar as 
mulheres". 

Ou seja, 46 coisas que elas gostariam que você soubesse para 
fazê-las mais felizes, 

# M 

fiv 

lercado- 

xccncefro- 

y 
PoupANÇA 

Hoje   1.23% 

Amanha   175% 

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

UFír (FtderaI) 

Setembro/97  RS 0.9108. 

"N UrFí (MunícípaI) 

setembro/97.  R$09,11 

UFr (EsiAdüAl) 

Selembr.i õ"7 RS 20.2 1 

UPC (FtdERAl) 

Setembro 97  RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo    RS 1 13 

* Turismo ...   RS 1 10 

* Comercial.  RS 1,09 

Cotações de 10.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 10.09.97 

RS    11,35 

SaLárío IMínímo 

Setembro/97  R$.120.00 

SaLárío FamíLía 

.lulho/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 Símplício Moreira, 1478, 

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

A reportagem ê de Rosângela Peita. 

AlJTORidAdES E EMpRESÁRÍOS 

oFerecem Apoio ao MarweL 

Durante o torneio interno promovido pelo Marwel no último 
sábado para homenagear autoridades e empresários, o prefeito 
Ildon Marques disse em seu rápido discurso que os atletas da 
escolinha poderiam se considerar privilegiados por conta da visita 
em sua sede de grandes autoridades. 

O Dr. Fernando Mendonça elogiou o grande trabalho 
desenvolvido nestes 17 anos, destacando a dedicação de Moreira 
Silva e o apoio que a escolinha vem recebendo do Ten. Cel. 
Diogenes Dantas Filho, que foi dislinguido com o título de "Pai 
do Ano" e sua mulher, senhora Fátima Dantas, a "Mãe do Ano". 

Diógenes Dantas, afirmou que vai equipar a escolinha com 
uniforme padrão. 
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AHin.i distribuição d.i Dimapi (Icia-sc hu/nvio 
Cavalcante), já se encontra em todas as bancas, a 
edição de setembro da consagrada revista masculina 
Playboy. O destaque feminino deste mês é a deliciosa 
assistente do Gugu, Alessandra Scatena, nua nas 
ruas de Miami! O leitor vai conferir também a beleza 
da mulata Stephanie A dam s e também a mais 
apimentada das Spice Girls, Geri, sem falar nas 11 
gatas na água, sem biquíni. Tem muito mais que o 
leitor vai gostar de conferir pessoalmente, pegando 
a sua Playboy na banca mais próxima. 

Humor 

Na penitenciária de uma pequena 

cidade, o diretor reuniu todos os presos 

e anunciou: 

- Vamos organizar um mutirão para 

fazer uma bela limpeza por aqui. O 

prefeito vem aí. 

Lá no fundo um sujeito grita: 

- Até que enfim prenderam esse 

corrupto! 

(Playboy/Abr/ 92) 

Aníversaríantes 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IM PERü TRIZ 

DIA € MOITS 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

mmmmÊmÊmÊ 
mm 

Rua Paraíba. 740. Centro, fone: (098) 723.2323. fax: (098) 723.1105 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna, 2 salões d€ 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722,2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PÀLACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

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

Rua Benedito Leite - Mercadinho (cm frente ao B1G BOX) 
- TURISM 

SI NSET ARACATI 
Rua Alacoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. "4o. fone: (098) 723,2788. 

mà 

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. Gctiilio Vargas. 1863. esquina c/a Alagoas, fone; (098) 721.3565 

CANTINAS 

DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 de Novembro. Beira Rio.' 

i ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

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

Rua Piauí. 1045. fone; (098) "21.5836. 
TUCANUS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Dontingues. 1599, fone: (098) 721.7182. 
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Av. Beira Rio. fone: (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone; (098 
721.6184. 

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

ALO CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 
 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

uPio/ua 

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

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
i 

s S 

Rua Símplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 ; 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

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

I ,aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Senador teme guerra fratricida pela terra 

Ameaças de parte a parte entre MST e UDR preocupam o senador, que gostaria do envolvimento dos três 

Poderes da República na questão agrária 

O senador Lüdio Coelho 
9PSDB-MS) apelou em 
plenário aos presidentes da 
República, do Supremo 
Tribunal Federal e do 
Congresso Nacional para que 
"assumam sua 
responsabilidade e não 
permitam que brasileiros 
comecem a matar-se com aviso 
prévio". Ele se referia às 
ameaças trocadas entre 
representantes do MST 
(Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra) e da 
UDR (União Democrática 
Ruralista), em torno da 
reforma agrária. 

Para Lüdio, essas ameaças 
podem degenerar em conflito 
nacional, sobretudo por falta 
de informação dos envolvidos 
e por negligência dos Poderes 
da União. Osenador disse que 
a estrutura agrária do país, que 
garante* alimento barato 

atualmente, corre o risco 
decser destruída. Ele lamentou 
que trabalhadores sem terra 
considerem possível viabilizar 
uma produção agrícola na base 
de instrumentos toscos, 
quando muitos equipamentos 
de cultivo já são hoje movidos 
via informática. 

Como pensar em reformar 
agrária trabalhando com foice 
e enxada? As gerações futuras 
sequer conhecerão a foice. E 
esse pessoal não sabe sequer 
pôr cabo numa enxada - 
argumentou. 

Lüdio Coelho reconheceu 
os esforços do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
para sanara questão fundiária 
no Brasil, mas observou que os 
ânimos só têm-se acirrado com 
o passar do tempo. Paraele, é 
fundamental que a nação 
brasileira, mediante seus 
poderes constituídos, defina o 

que deseja a esse respeito. "A 
reforma agrária que se 
pretende não tem nada a ver 
com produção agrícola", disse 
ainda o senador, reportando-se 
ao discurso dos sem-terra. 

Na opinião de Lüdio, "os 
Poderes da República não têm 
o direito de se omitir, e não é 
possível que os presidentes 
desses Poderes aceitem uma 
luta entre irmãos da DDR e do 
MST". Ele considerou de 
extrema gravidade que essa luta 
seja previamente anunciada, e 
lastimou que muitos se 
esqueçam de que, no passado, 
a agricultura foi responsável por 
valiosas divisas econômicas 
para oBrasil. Foi da agricultura 
que vieram os recursos para a 
induslrializaçàí». explicou. 

Outra questão apresentada 
|)elo senador se relaciona ao fato 
de saber se o Brasil deseja para 
o campo uma justiça diferente 

si; 

Os três Poderes devem intervir para evitar morte no campo 

da aplicada na cidade. Em sua 
opinião, assim como a 
sociedade não aceita a invasão 
de imóveis urbanos, não pode 
considerar a ocupação de 
propriedades rurais uma 

solução para a reforma agrária. 
Ele disse que. no Pontal do 
Paranapanema. há 
propriedades cultivadas há 
séculos e agora ameaçadas de 
invasão por quem nunca 

plantou na região. 
Em parte, o senador Edison 

D)bão (PFL-MA) disse que há 
risco de o Brasil desorganizar 
sua produção agrícola com 
es<es movimentos de medição. 

Pia da Imprensa 

Jornal e tv, que mudanças ocorreram? 

Quando será que a tal liberdade de imprensa reinará em nosso País e o povo possa ter 

sua voz nas mas sem medo de nada? -' 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

"O primeiro olhar na janela 
de manhã.O velho livro 
perdido e reencontrado. 
Rostos animados. A neve. a 
sucessão das estações, 
jornais, o chachorro, a 
dialética. Tomar um banho, 
nada um aspouco. A música 
antiga, sapatos macios', 
compreender. A música nova, 
escrever, plantar. Viajar, 
cantar, ser camarada". 

(Bertolt Brecht 
"Poemas") 

Por forca da passagem do 
Dia da Imprensa, ontem, 10 
de setembro, é que decidi 
escrever sobre o setor em que 
mililo. Não é a primeira vez 
que faço isso. Todavia, hoje 
tem um sentido diferente. 
Minha idéia não é questionar 
e nem tampouco apresentar 
propostas para os colegas que 
trabalham em órgãos de 
comunicação de Imperatriz e 
cidades circunvizinhas. A meta 
aqui é, pois, apenas fazer 
lembrar o transcurso de uma 
data que deveria, antes de 
tudo, ser motivo de discussão 
por seus integrantes e a 
comunidade em que estão 
integrados. Integração lembra 
união. Ou melhor, 
compromisso com o 
desenvolvimento, com os 
interesses populares.Tudo 
bem. vamos lá? 

O jornal impresso ainda 
exerce sobre as pessoas forte 
influência. É verdade que a 
tecnologia trouxe outros 
veículos de comunicação. Só 
que para não ficar atrás e 
acompanhar, de forma 
adequada o andar das coisas, 
eles também se 
modernizaram. Em 

imperatriz, onde circulam 
diariamente dois jornais — 
Capital e O Progresso —, os 
reflexos das notícias por eles 
veiculadas ainda são fortes no 
seio da comunidade. E o que 
se observa quando eles estão 
nas bancas. O advento da 
televisão não veio prejudicar 
muito o trabalho exercido 
pelos continuadores da arte 
descoberta por Gutemberg. 
Televisão também é 
jornalismo, só que noutros 
moldes. 

Aqui, agora, vale dizer que 
a televisão é o único veículo de 
comunicação de massa que 
mobiliza dois dos sentidos 
mais importantes ao mesmo 
tempo; a audição e a visão. 
Trata-se de um veículo muito 
recente, implantado, no Brasil, 
meio por loucura, meio por 
teimosia do empresário Assis 
Chateaubriand, fundador dos 
Diários Associados. 

Em um País de economia 
nitidamente agrária e com a 
maior parte da população 
vivendo no campo, conseguiu 
obter a curto espaço de tempo 
o resultado esperado. O 
sucesso foi tanto que as 
grandes redes de televisão, 
hoje, já estão transmitindo 
muitos fatos nos locais onde 
eles acontecem. Isso tem 
parado parcialmente o Brasil. 
Exemplos: cobertura dos 
sepultamentos de Airton Sena 
(tri-campeào mundial de 
Fórmula 1); Adolfo Bloch, 
proprietário da Editora Bloch-, 
e, mais recentemente, a 
princesa Diana. 

O primeiro telejornal 
transmitido em rede para todo 
o País foi o Jornal Nacional, da 
Rede Globo. Isso ocorreu em 
19(39. 

A linguagem utilizada nos 
telejornais continua sofrendo 
mudanças. Aos poucos, seu 
aperfeiçoamento tem 
acontecido. Todavia, para que o 
telejornalismo possa alcançar 
o seu amadurecimento, muita 
coisa ainda tem de ser feita. 
Claro que os seus 
responsáveis estão 
trabalhando no sentido de que 
a coisa possa acontecer antes 
do prazo previsto, tal como 
ocorreu com o projeto 
defendido por Chateaubriand. 

Recentemente, nos 
Estados Unidos, surgiu o 

queira. ANCOK Í. E o editor 
que produz e apresenta o 
telejornal e por isso é capaz 
de interpretar as notícias e 
eventualmente emitor 
opiniões sobre elas. Surgiu da 
necessidade de colocar o 
jornalista na apresentação dos 
jornais. 

O conhecimento das 
notícias e o processo dão mais 
segurança ao apresentador. O 
ÁKcmA é uma evolução dó 
apresentador tradicional, 
aquele que apenas lia os textos 
feitos pelos jornalistas. O 
antigos "comandantes" das 
notícias televisivas eram 
chamados de mecânicos. 
Ficavam sérios, sisudos 
demais, diante das câmeras. 
Atualmente, a realidade é 
adversa. 

No Brasil, temos bons 
âncoras. Borys Casoy, da Rede 
Record, é o precursor da coisa. 
Depois, vinheram Márcia 
Peltier, da Manchete; Sérgio 
Rondino, da Band (leia-se 
Jornal da Noite)-, Paulo 
Henrique Amorim, também da 
Band; Hermano Hening, do 
SBT. 

Neste Dia da Imprensa, 
onde logo mais ã noite 
esteramos reunidos numa 
nova sessão do Imprensa cm 
tela. projeto criado e mantido 
pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 
Imperatriz (que leva a 
assinatura de Edmilson 
Sanches), se faz necessária 
uma profunda reflexão de 
todos nos sobre o nosso 
espinhoso ramo. Repensar a 
forma de repassar os fatos 
acontecidos em nossa cidade 
deve ser motivo de especial 
atenção. 

A exposição de motivos 
sobre o aparecimento e o 
crescimento da televisão no 
Brasil foi apenas para ilustrar 
qual a velocidade dos meios de 
comunicação em nosso País. 

Só que o jornalismo 
impresso, escrito, ainda é, 
apesar de tudo, o meio mais 
procurado em termos de 
aprofundamento de uma 
notícia. E que tem mais espaço 
e mais tempo para explorá-la. 
Sobretudo nas grandes 
cidades onde, dependendo do 
assunto, são enviados 
repórteres especiais para 
cobri-lo. E por isso que 
maioria dos furos jornalísticos 
no Brasil e/ou no exterior são 
feitos pelos jornais. Ainda 
têm as revistas, que também 
atuam de forma gigante na 
cobertura dos fatos que estão 
marcando o nosso dia-a-dia. 

Jornalista não é 
marginal 

Triste dizer que, apesar de 
toda essa transformação, o 
jornalista ainda é perseguido. 
Na noite de terça-feira, 9, 
assistindo ao Jô Onze e Meia 
(seu último bloco de 
entrevistas), pude constatar 

que os profissionais da 
imprensa estão sofrendo 
todo tipo de punição. Um 
colega do interior de São 
Paulo, por noticiar — com 
dados e fotos — que um juiz 
de direito estava morando 
numa casa bancada pela 
prefeitura de sua cidade, foi 
preso durante seis meses. 
Claro que em regime de 
prisão domiciliar, mas 
passou cerca de duas 
semanas trancafiado num 
dos xadrezes da delegacia 
local. Não bastasse isso, seu 
jornal. O Debate, corre o 
risco de ser fechado por não 
ter condições de pagar a 
multa imposta pelo "homem 
da lei", que é !»()() mil reais. 
Com seis funcionários, o 
jornal fatura 8 mil por mês. 
Pode? Considero uma 
verdadeira aberração! 

Para citar outros casos: o 
jornalista Marcello Antônio 
D'Agido, superintendente 
de Comunicação da 
Companhia Siderúrgica 
Paulista, acaba de levar ao 
conhecimento da 
Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), que vários 
jornalistas sofreram 
ameaças, agressões e foram 
até mantidos em cárceres 
privados, "quando se 
encontravam no legítimo 
exercício de suas atividades 
profissionais". Marcello 
Antônio anexa ao seu ofício 
xeroxs de notícias saídas na 
Folha de S. Paulo, Diário 
Popular e Folha da Tarde, 
que dão conta que os fatos 
ocorreram durante 15 e que 
os profissionais tiveram seu 
material de trabalho 
destruído. 

Ouça de 

segunda a 

sexta-feira 

das 17h00 

às19h00 na 

Rádio 

Capital AM, 

Programa 

Brasil 

Sertanejo. 

E no sábado 

das 08h00 

às IlhOO 

Programa 

do 

Brega. 

Apresenlàção: 

Valter Silva e 

Josafá 

Ramalho 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

A ^ Central de Atendimento Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
' também o tranporle de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao Cliente i-;siado>d<. 
Express.» Açailândia, tranportando cargas e esteumendas com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 

ís-S? 
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Gef e Prefeitura discutem contratação de 

empréstimos para "Pró-saneamento 

55 

Instalada em Imperatriz, 
temporariamente, a 
Su p e r i n l e n d è n c ia d o 
Escritório de Negócios da 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) realiza encontros com 
secretários municipais para 
discutir a contratação de 
empréstimos para a 
Prefeitura Municipal realizar 
as obras de drenagem urbana 
e esgotamento sanitário, por 
meio do Pró-saneamento. 

Ontem (10) pela manhã, 
reuniram-se na Prefeitura 
Municipal o gerente de 
Mercado, José Carlos, e os 
secretários da Administração. 
José Moura, do 
Planejamento, Jose Oliveira, 
do Govi rno. Sérgio \hn edo, 
e da Infraestrulura, Jairò de 
Oliveira, alem de técnicos e 
assessores da Secretaria da 
Infraestrulura (Sinfra) e da 
Caixa. 

José Carlos, que também 
ocupa o cargo de 
superintendente eventual do 

Reunião de secretários municipais com superintendente eventual da Caixa Econômica Federal 
Escritório de Negociou da 
i. Ivl' no Maranhão, solicitou 
da Prefeitura a estrutura de 
gerenciamento do Programa, 
depois de ressaltar a 

A reunião serviu, segundo 
o secretário Jairo de Oliveira, 
para se estabelecer uma 
sintonia entre as equipes da 
Cãixã e da Prefeitura 

importância da participação Municipal, já a partir da prazo curto, de])ois de a 
da própria comunidade elaboração dos projetos a ser Caixa comprovar a 
beneficiada na sua execução, encaminhados à CEF. "Isso viabilidade para sua 
numa parceria em que a CFF evita, inclusive, que nós execução. "Essa reunião é a 
também está envolvida. percamos tempo. E nós, primeira, de uma série que 

como se vé. estamos 
correndo contra o tempo" — 
disse Jairo. 

A Prefeitura precisa 
contratar os serviços em 

Rrefeitura contínua obras 

na Avenida Beira-rio 

Desta vez. o segundo lago está passando pelo processo de limpeza 

,v' - 
v: 
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Lago da Avenida Beira-Rio recebendo trabalho de limpeza pela prefeitura 
Dando continuidade às 

obras de recuperação da 
Avenida Beira-rio, a 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, por meio da 
Secretaria da Infraeslrutura 
(Sinfra), está agora fazendo a 
limpeza do segundo lago 
daquele logradouro público. 
Quinze homens estão 
executando o serviço de 
retirada das plantas 
aquáticas, que contribuíram 
Itara a poluição da água do 
lago. 

Os serviços estão sendo 
executados pelo 
Departamento de Urbanismo 
da Sinfra a cerca de lá dias. 
Para ajudar na retirada da 
sujeira do local, os 

trabalhadores têm a sua 
disposição duas canoas e 
uma pequena balsa para 
evitar o contai o direto com as 
impurezas existentes na 
água. 

Francisco Barres, o 
encarregado da obra na 
avenida, disse que após a 
limpeza do lago, a água 
passará por um processo de 
despoluição. 

Um outro trabalho muito 
importante a ser executado 
no lago, serão desvio de uma 
galeria que deságua no local. 
O encarregado garantiu que 
esta galeria é uma das 
maiores responsáveis pela 
poluição do lago, porque ali 
são depositados todos os 

tipos de dejetos. Agora, 
porém, a galeria será 
desviada para desaguar no rio 
Tocantins, sem passar pelo 
lago. 

O encarregado falou que a 
previsão para o término dos 
serviços nos lagos é por volta 
do dia 10 de outubro, quando 
o local terá passado pelas 
etapas de limpeza e 
despoluição. "O que nós 
queremos e deixar os lagos 
limpos de forma 
permanente", disse Francisco 
Barros. 

Outros trabalhos 
Enquanto isso. uma frente 

de trabalho continua fazendo 
o alargamento das passarelas 
em volla dos lagos. Um setor 

deve acontecer, para que esse 
processo não sofra 
interrupção". A Caixa já 
confirmou, por exemplo, a 
capacidade de pagamento 
que possui a Prefeitura de 
Imperatriz. 

O gerente de Mercado, 
José Carlos, diz que o 
interesse principal da Caixa é 
aplicar recursos no Estado do 
Maranhão. "Principalmente, 
quando se trata de recursos 
que visam a melhoria da 
qualidade de vida da 
população" — explica. 
Dentro dessa filosofia, ele 
destaca a importância da 
Caixa visitar o cliente, o que 
faz atualmente. 

"A Caixa, hoje, está 
trabalhando junto ao nosso 
cliente: em vez do cliente vir 
a nós, somos nós que 
estamos indo até o cliente, 
tentando, juntos, 
estabelecermos uma parceria, 
para que se possa ganhar em 
termos de qualidade de 

projetos e, principalmente, 
agilidade na solução dos 
problemas e aplicação dos 
recursos" — completa. 

O secretário da 
Infraestrulura, Jairo de 
Oliveira, comenta que há 
preitos para o Bacuri, Santa 
Rita, Redenção e Cafeteira, 
além da parte baixa da rua Luiz 
Domingues, na Beira-rio. "São 
áreas das piores que nós temos 
hoje". O trabalho será, 
primeiro, apresentado à 
comunidade, por meio das 
assistentes sociais, orientadas 
pela Caixa. 

"A comunidade 
acompanhará e monitorará os 
trabalhos" — reforça, otimista, 
o secretário Jairo de Oliveira. 
"E fundamental a participação 
da comunidade. Estando 
envolvida no processo, ela passa 
não só a cobrar, mas a preservar 
o que se executa. E um avanço 
social, valorização ao homem, 
como sempre coloca o prefeito 
Ildon Marques". 

da passarela do segundo lago 
receberá um aterro por causa 
de um desmoronamento em 
suas margens. As passarelas 
servirão para os exercícios 
matinais dos desportistas e 
caminhadas em volta daquela 
paisagem natural. 

Um outro trabalho 
previsto é a construção de 
uma ciclovia para que os 
pedestres tenham maior 
segurança durante sua estada 
no local. Segundo Jairo de 
Oliveira, secretário da Sinfra, 
o objetivo é evitar o 
congestionamento das 
bicicletas e motos no local e 
eventuais acidentes. 

Francisco Barros. 
informou que serão plantadas 
árvores nativas no lado da 
avenida próxima ao rio 
Tocantins. A distância entre 
uma árvore e outra será de 
oito metros. 

A Avenida Beira-rio 
ganhará também um bosque 
iluminado. Os engenheiros 
da Sinfra já escolheram o 
local para a colocação de 
árvores que formarão este 
bosque. Ele será implantado 
no talude (barranca do rio) 
para com isso conter a erosão 
que ameaça, atualmente, a 
construção da avenida. 

Os postes de luz já 
existentes serão aproveitados 
para iluminação tanto das 
pistas quanto do bosque. 

Campeonato Amador 

Imperatriz prepara-se 

para mais uma rodada 

Os jogos noturnos só estão sendo 

realizados porque a Prefeitura 

Municipal liberou a taxa de 

iluminação do Estádio 

Inicia na próxima 
quinta-feira (11), as 1 hh, 
a ó' rodada do 
Campeonato Amador de 
Futebol da cidade. Como 
vem acontecendo desde a 
restruturação da Liga 
linperatnzense de 
Desportos (Li d). a 
partida será no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
(TA b adi a. 

Nesta quinta 
acontecem dois jogos. I) 
primeiro entre Bananal e 
Fortuguesa. 

O segundo, ás 2]h, 
será entre Sena c 
Guarani. 

Os jogos nas quintas- 
feiras a noite, só foram 
possíveis porque a 
Prefeitura Municipal 
liberou a taxa de 
iluminação do Estádio. 

A rodada continua no 
final de semana. No 
sábado (LI), acontecerão 
mais dois jogos, todos ãs 
!<ih. Plaza x Americano 
jogarão no campo da 
Laminadora Lowen. 

Já O Ajuventus e 
Manlia entrarão no 
gramado do Frei Epifânio 
para mais uma partida. O 

Marília é o atual líder 
desta 11 Copa Mirante de 
Futebol Amador. 

No domingo (14), mais: 
três jogos completam a: 
rodada 

As 8h, o estádio: 
municipal será o palco de 
disputa do Botafogo x 
Novo Horizonte. As lOh. 
o Volta Redonda e Janduí. 
também, entrarão no 
gramado Frei para mais 
um jogo. 

Durante a tarde, as 
IGb. Riengo e Tiradenles 
jogarão no campo da 
Faminadora Lowen, 
encerrando assim a 9" 
rodada. 

Jackson da Silveira, 
diretor do departamento 
de árbitros da Lid, disse 
que o Campeonato 
continua funcionando a 
todo vapor. 

Jackson da Silveira é, 
também, assessor da 
Secretaria dos Esportes e 
do Lazer (Sedei). "Cada 
rodada é muito 
importante, porque 
mostra que o 
Campeonato está 
funcionando a contento", 
disse. 
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Marília embalada pega a Ajuventus atual campeã 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Repercursâo 
Ainda repercute bastante 

nos meios de comunicação 
local o afastamento do Sena- 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações do Copão 
Maranhão do Sul. 

A diretoria do clube após 
tomar a decisão ainda não 
Justificou a crônica esportiva 
os motivos que levaram ao 
pedido de afastamento do 
Campeonato. 

Repercursâo II 
Com está decisão os 

dirigentes da Liga 
bniieratrizense de Desportos 
estão com a pulga alra> da 
orelha. A partida entre Sena e 
(hiarani prevista para está 
quinta-feira no Estádio Erei 
Epifânio D' Abadia foi 
transferida para o próximo 
sábado. 

Olho vivo 
O presidente da junta 

governativa em recente 
entrevista ao repórter Clovis 
Aguiar disse não ter recebido 
nenhuma informação com 
relação ao afastamento da 
equipe da "Nobre Armações" 
do Campeonato Amador da 
Primeira Divisão. 

Nota 10 
O colunista agora tem 

mesmo que tirar o "chapéu" 
parajustino Oliveira Filho que 
contestava a seriedade do 
"Projeto 2()0(r. Projeto este 
que está sendo chamado de 
"Projeto Durmiu", pelo fato da 
desistência da equipe do 
Copão Maranhão do Sul. 
Justino Filho que também não 
é santo agora está sorrindo 
atoa... 

Marqueteiros 
Até quando a dupla Ary e 

Mangueira estavam a frente 
do trabalho de Marketing do 
clube as coisas iam bem. O 
afastamento dos dois para a 
crônica esportiva local foi uma 
surpreza, até porque 
Mangueira e Ary Aragão 
continuam trabalhando nas 
dependências da empresa de 
Neudson Claudino. 

Naufrágio 
O naufrágio aconteceu na 

programação de prêmios 
denominado "Copão 

Premiado- Maranhão do Sul" 
que teve vários prêmios 
colocados a disposição do 
torcedor. Os dirigentes do 
Sena- Sociedade Esportiva 
Nobre Armações que 
ingnoraram a crônica 
esportiva contrataram uma 
empresa particular que 
acabou não obtendo sucesso. 

Difícil 
Fazer futebol enl 

Imperatriz continua cada vez 
mais difícil, e acima de tudo 
sem o apoio da crônica 
esportiva que conta com três 
equipes de esportes. 

Radio Imperatriz. Mirante 
c Capital Am não receberam 
nem a visita dos dirigentes do 
Sena que antes da partida já 
afirmavam ter vendido cerca 
de dois mil ingressos. 

Campeonato 
Maranhense 

Com a péssima 
apresentação do Moto Clube 
no Campeonato Brasileiro da 
Segunda Divisão o 
Campeonato Maranhense 
finalmente poderá acontecer. 
Não se assustem si" começar 
tudo de novo, ou seja, Chave 
do Interior, e Chave da Capital 
de novo em campo para brigar 
pelo titulo estadual. 

Cavalo de Aço 
O Campeonato 

Maranhense de 19,97 irá ficar 
para a história dos clubes que 
participaram desta primeira 
fase. O Cavalo de Aço é um 
dos clubes mais prejudicados 
em todo o rolo feito pelo 
presidente da Federação 
Maranhense de Futebol que 
teve de se juntar aos clubes da 
Capital para não ser afastado 
do cargo. 

Campeão 
Com todas as dificuldades 

o Cavalo de Aço foi campeão 
da chave do interior. A 
Caxiense que foi comandada 
pelo experiênte Nonato 
Santos, senssação da 
competição ficou em segundo 
lugar e por pouco não 
complicou o Cavalo. 

Em 96, o Cavalo de Aço 
teve um dos seus melhores 
elencos já adquiridos para a 
disputa de uma competição 
estadual. 

Meio-dia 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

Sena e Guarani só jogam no sábado atarde no Frei Epifânio D" Abadia 

n m 
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O Campeonato Amador da 
Primeira Divisão de Imperatriz 
vem conseguindo ter um 
padrão de organização elogiado 
pelos desportistas de 
Imperatriz. 

A junta gorvernaliva da 
entidade vem conseguindo 
desenrolar um trabalho sério e 
competente. 

Os problemas existentes 
entre LID e os presidentes de 
clubes terminaram e isso fez 
com a competição ganhasse um 
brilho todo especial. O 
Campeonato Amandor de 
Imperatriz é um dos mais 
respeitado da região. 

Com a confusão formada 
entre dirigentes e diretores da 
entidade vários atletas 
acabaram desistindo de praticar 
esporte em Imperatriz e 
acabaram se familiarizando 
entre outras praças esportivas, 
como é o caso da vizinha cidade 
de Açailándia. 

O Marília Futebol Clube que 
no ano passado não fez uma boa 

■ Cafeteírão 
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Mnnli.i Futebol Clube é líder isolado do Campeonato Amador (di\isão de elite) 
campanha vem conseguindo se 
manter na liderança da 
competição. Até aqui o Marília 
só perdeu para o Guarani do 
técnico Batatinha pelo placar de 

2 a 1. 
O time bicolorvem de uma 

goleada sobre o Americano 
pelo placar de 8a0, em uma de 
suas melhores partidas. A 

Sociedade Esportiva Janduí 
também foi vitima da boa 
campanha do Marília e foi 
goleado na Lowem pelo placar 
de 4 a 0. 

Amistoso da Cameleira ainda não está definido 

Estádio Cafeteirão vem recebendo um grande número de torcedores 

O apoio do torcedor da 
gameleira ao prefeito Sálvio 
Dino vem sendo um dos 
melhores da história do 
futebol de João Lisboa. 

O Estádio que estava 
totalmente abandonado 
recebeu no último domingo 
cerca de dois mil 
torcedores, sendo cerca de 
mil pagantes para uma 
goleada de 7 a 2 da seleçáo 
local sobre o Comercial de 
Dom Elizeu. 

A torcida ainda continua 
desconfiada com a 
indicação de Duílio e Pelé 
para o comando técnico da 
Seleção. Apesar da vitória 
elástica de 7 a 2. os 
torcedores ferrenhos 

acreditam que sua seleção 
não está cem por cento para 
brigar pêlo titulo do Copão 
Maranhão do Sul. 

A boa atuação do 
atacante Neurisvan que 
entrou no decorrer da 
partida encerrou a guerra 
entre o jogador e a diretoria 
da seleção que não estavam 
falando a mesma língua. No 
final da partida o jogador 
garantiu a reportagem do 
Jornal Capita) que irá se 
dedicar a Seleção da 
Gameleira o máximo 
possível, mas espera que 
também seja assistido pelos 
mesmo. 

O prefeito de João Lisboa 
Dr Sálvio Dino uma das 

Sábio Dino um dos mais 
experientes desportista da 

região 

peças mais importante^ do 
futebol da região tocantiná 
ficou satisfeito com a boa 
atuação de sua seleção e 
garantiu mais dois reforços 
antes desta primeira fase. 

O atacante Pança, autor 
de dois gols acertou 
contrato com a diretoria e 
tem presença garantida no 
amistoso do próximo 
sábado no Estádio 
Cafeteirão. Até o 
encerramento desta edição 
não havia nenhuma 
confirmação do adversário 
da Seleção no amistoso. O 
lateral Doris continua tora 
da equipe devido" ia 
contusão que sofreu na 
coxa esquerda. 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.i, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

Local: Estrada de João Lisboa K5 

Residência do sr. Domingos. 

Damião Benícío dos Santos 
Presidente da S.A.I. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 
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preço e prazo em u 

MAIS QUENTES 

Condicionador de ar 7.500 BTUs 
R$ 485,001/ vista ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

36. 

ss 

% 

220 Volts 

50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 104,50 05 PECAS 

Ventilador 30" luxo 
\S 34,000 vista ou 
1+23 Mensais de 

ARMO 

* Chave c/ 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
" Hélice de 30cm 

2, 

( H! 

60 

^..4 CHEQUES DE 7,40 15UND 

Ferro Seco 220V 
R$ 17,000 vista ou 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

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

1 30 

WAIÍTÀ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,70 15UND 

Fogão Atlas Tropical Plus 
R$ 125,000 vista ou 
1+23 Mensais de 

Pefrycoski 

' Tampa de vidro 
' 4 Bocas 
' Botões embutidos 

0 40 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 27,00 20UND 

Micro computador c/monitor 14" 
R$ 2.380,000 vista ou 
1+11 Mensais de 

(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

' Proc. Pentium 150 Mhz 
' Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 16 MB 
' Memória Expansivel até 80 MB 
'Modem 33,6/14,4K bps 
' CD ROM 8X 
' Som estéreo em 3D 

COMPAQ. 
PRESARIO 

254 50 

f. Í 
• ' 5 . ; í ■ 

OU 1+3 CHEQUES DE r$ 595,00 sem furos 02 PECAS 

Micro computador cJmonitor 15" 
R$ 2.640,000 vista ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 166 Mhz/ MMX 
* Disco Rígido 2.1 GB ' Sync DRAM 24 MB 
* Memória Expansivel até 80 MB 
"Modem 33,6/14,4K bps 
" CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

COMPAQ 

PRESARIO 

WATu:- (    

282 00 

OU 1+3 CHEQUES DE RS 660,00 SCÊfi furos 02 PECAS 

Micro computador c/ monitor 15" 
R$ 1.980,000 vista ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

" Proc. Pentium 133 Mhz 
" Disco Rígido 2,1 GB 
"Sync DRAM 16 MB 
' Memória Expansivel até 128 MB 
"Modem 33,6/14,4K bps 
" CD ROM 8X 

COMPACl 

PRESARIO 

212 oo «r 

r sum»» 

mt ís» m m «s» 

OU 7+5 CHEQUES DE 495,00 SOM JfUfOS 05 PEÇAS ^ 

Bicicleta Barra Circular 
R$ 168,000 vista ou 
1+23 Mensais de 

12, 
60 

X 

OU 1+4 CHEQUESDERS 36,30 07 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 13/09/97 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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Acusado de matar jovem 

se apresenta na DPGA 

As dependências da DPCA 
no bairro Três Poderes esteve 
bastante movimentada na 
manhã desta última quarta- 
feira com a apresentação do 
menor acusado de ter 
assassinado a jovemjosimeire 
Silva Barreto, de 18 anos de 
idade. O crime ocorreu na 
madrugada do dia 31 de 
agosto quando a jovem 
retornava de uma festa na 
companhia de vários amigos e 
uma irmã que se encontrava 
na mesma turma em que 
estava o acusado. 

0 menor M.N.S., filho de 
José Garcia dos Santos e Maria 
Vanda do Nascimento, 

Menor afirma que o tiro foi acidental e confessa que não 

ouve a intenção de matar a jovem 

residente na Rua Manaus, 
chegou se apresentou ao 
delegado Augusto Gabina na 
companhia do seu advogado 
Manoel Carneiro. 

Abalado com a tragédia ele 
afirmou que o tiro foi 
acidentalmente, segundo ele, 
naquela madrugada carreva a 
arma do crime que era de 
propriedade do elemento 
conhecido apenas pelo de 
"Chirlei". 

Ele disse ainda que a vítima 
Josimeire da Silva Barreto, 
filha de; João Batista Soares e 
Maria Alice Barreto, em 
nenhum momento participou 
da brincadeira que fez com os 

amigos. Ele afirmou ainda que 
antes de acontecer a tragédia 
mostrava a arma para o 
elemento conhecido pelo 
prenome de Vanicin. 

Antes de mostrar a arma 
para o elemento ele teria 
retirado todas as balas do 
tambor e inexplicavelmente 
não sabe o porque de ainda 
restava uma bala no tambor do 
revolver. Em determinado 
momento, chegou no local a 
vítima que tinha ido convidar 
sua irmã Dikacia Barreto para 
retornar para sua residência, 
talvez até temendo que a irmã 
vinhesse a sofre qualquer lesão 
no momento em que o acusado 

apresentava a arma. 
Após apresentar a arma para 

Vanicin, o menor M.N.S, teria 
apontado o apontado para os 
amigos, afirmando que o 
tambor do mesmo estava vazio. 

Com a chegada de 
Josimeire ele teria dito, "agora 
chegou sua vez" puxando o 
gatilho, e automaticamente o 
desparo do revolver. O 
delegado Augusto Gabina 
adiantou a reportagem que em 
nenhum momento o jovem 
afirmou que estava bricando 
de "Roleta Russa" conforme as 
primeiras investigações 
obtidas pela própria polícia 
civil. 

Comparsa de "Bigode" continua foragido 

A versão contada poe Alacide 
Alves Feitosa, vulgo "Bigode" 
preso em flagrante acusado de 
ter assasinado o jovem 
motorista da Celmar, não bateu 
com os depoimentos dos 
moradores de Cidelândia e 
testemunhas do crime. Na 
edição de ontem o acusado disse 
a repoirtagem do Jornal 
Capital que antes de disparar os 
tiros contra o jovem Fredoson 
ele se agarrou com a vítima 
vindo a tomar seu revolver. 

Testemunhas afirmam que á vitima não portava arma 

Segundo o acusado ele e o 
cunhado caminhava para sua 
residência quando foi 
surpreendido pela vítima que 
teria afirmado que o mataria. 

"Bigode" disse que Fredson 
estava bem próximo quando 
sacou de um revolver calibre 38, 
naquele momento, disse 
"Bigode" que a única solução foi 
partir para cima do jovem. Em 
seguida tomou a arma da vítima 
e detonou três tiros um deles 
atingiu a cabeça de Fredson que 

morreu no local. 
No local do crime as 

testemunhas contam outra 
versão, segundo eles Fredson 
estava às proximidades de uma 
soverteria quando recebeu um 
balaço nas costas, a bala de 
acordo com às informações 
chegadas a reportagem atingiu 
ás costas de Frcdosn que saiu 
correndo e entrou na sorveteria. 

"Bigode" que também é 
conhecido pela alcunha de 
"Gordo" entrou logo em seguida 

e detonou vários tiros atingindo 
a parede do estabelecimento, 
onde Fredson estava escondido 
por trás de um Frizeer. 

Ao perceber que "Gordo" iria 
pega-lo a vítima deixou o local 
correndo quando foi alvejado por 
balaço na altura do umbigo, caído 
ao chão, "Bigode" teria lhe dado 
mais um tiro, que acertou em 
cheio sua cabeça, vindo a morrer 
no local. O cunhado de "Bigode" 
teria dado vários chutes na vítima 
que já estava sem vida. 

Assassinato pode 

ter sido acidental 

A arma do crime ainda não foi 

encontrada pela Polícia Civil 

O Delegado Augusto 
Gabina, que tomou o 
depoimento do menor disse 
a reportagem que após ouvir 
as testemunhas do crime já 
tem outra versão para o 
disparo certeiro que vitimou 
a estudante Josimeire 
Barreto. 

Conforme Gabina, em 
nenhum momento o acusado 
deixou claro que ouve a 
intenção de matar a garota. 
Gabina disse ainda que foram 
ouvidas quatro pessoas, e 
que ainda esta semana 
deverar ouvir o elemento 
"Chirlei" acusado por M-N.S., 
de ser o proprietário da arma. 

De acordo com o próprio 
delegado "Chirlei" reside no 
bairro Santa Rita e por não ter 

o endereço'" correto do 
mesmo ainda não conseguiu 
localiza-lo. Vanicin, também 
será ouvido e é baseado 
nestes depoimentos que ele 
deverar na próxima semana 
encaminhar os autos de 
investigação para a 
Promotoria Pública. 

O menor acusado disse em 
seu depoimento que após o 
disparo ainda tentou socorrer 
a estudante e ao perceber 
que a mesma estava sem 
vida, abandonou a arma no 
local e fugiu sem deixar 
pistas. 

O crime ocorreu nos 
cruzamentos da Rua Manaus 
com Furtunato Bandeira, às 
proximidades da residência 
do acusado. 

Caso Fredson 

"Bigode" é transferido 

para a GGPJ 

Testemunhas afirmam que os 

acusados fizeram tocaia 

Em Cidelândia todas às 
evidências dão conta de que 
Alacide Alves Feitosa, 
maranhense, 24 anos de idade 
e o comparsa conhecido pelo 
prenome de Domingos fizeram 
tocaias para assassinar 
Fredson. 

A prisão de "Bigode" chefe 
de Posto de Identificação 
daquela cidade foi feita pelo 
cabo Gerson Silva Guimarães, 
lotado na delegacia de 
Cidelândia. A Polícia que estava 
em perseguição contínua só 
conseguiu colocar às mãos no 
acusado por volta de zero da 
última segunda. 

O fazendeiro Geraldo Bom 
Jardim Muniz, pai de Fredson 
dos Santos Muniz, 22 anos de 
idade, motorista de ônibus da 

Celmar. vítima de "Bigode", 
disse a reportagem na manhã 
de ontem que esteve no local 
do crime e que constatou pelos 
depoimentos de testemunhas 
do crime que ouve tocaia para 
por fim a vida do seu filho. 

Apesar de ocupar de ocupar 
a chefia do Posto de 
Identificação de Cidelândia,o 
acusado não gozava de bom 
Relacionamento com a 
população e sempre quando 
ingeria bebida alcoólica ficava 
alterado chegando a promover 
badernas e provocar medo aos 
moradores. Logo após o 
depoimento o homicida foi 
levado para A CERPX onde irá 
ficar a disposição da justiça, que 
vem cobrando mais ação da 
Polícia Civil. 
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Perda de 
documentos 

Previdência Social.. O fato 
foi levado ao conhecimento 
das autoridades. 

Lailson dos Santos 
Soares, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Simplicio Moreira- João 
Lisboa- comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo todos 
seusdocumentos pessoais, 
sendo; Carteira de 
Identidade Civil, Titulo 
Eleitoral, C.P.F., Reservista 
e outros. Fato ocorrido 
quando trafegava entre 
UEMA e a Super Quadra 
602. 

Perda de 
documentos III 

Perda de 
documentos 

Florisval Araújo Leite, 
alagoano, solteiro, 34 anos 
de- idade, motorista, filho de: 
José Araújo Leite e Beatriz 
Maria Leite, residente na 
Rua Guanabara, 656- 
Entroncamento- comunicou 
na Depol que perdeu todos 
seus documentos pessoais 
sendo; Carteira Nacional de 
Habilitação- Delran-AL.. 
categoria "B" e outros. 

Perda de 
documentos 

Quem também perdeu 
todos seus documentos 
pessoais foi Maria Edna 
Oliveira Santos, 
maranhense, casada, 
residente em João Libosa. 
De acordo com a 
comunicante o fato ocorreu 
quando trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz. 

Perda de 
documentos 

José Roberto de Araújo 
Alves, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Duque de Caxias, 
comunicou na Depol que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como Carteira de 
Identidade Civil, C.P. F, e 
outros. 

Oziel Lopes, potiguar, 
casado, 30 anos de idade, 
moto-taxista, filho de Joel 
Lopes e Raimunda Gomes 
Freitas Lopes, residente na 
Rua São Paulo, 1120 A- Nova 
Imperatriz compareceu da 
Depol para comuni que 
estava trabalhando 
regularmente em sua Moto- 
Táxi, quando em viá pública 
perdeu todos seus 
document os pessoais: 
Carteira Nacional de 
II ab il i t ação- D e t r an- M A. 
Categoria A 1 C. CPF, Título 
Eleitoral com 
comprovantes. Carteira cUt 
Identidade Civil-SEGUP- 
PA e outros. 

Perda de 
documentos 

Perda de 
documentos II 

Maria Salverina de Jesus 
Moreira, maranhen se. 
casada, 34 anos de idade, 
residente na Rua Castro 
Alves. 67- Parque Alvorada 
II- esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Trabalho e 

Joaquim Martins Silva, 
maranhense, solteiro, 27 
anos de idade, residente na 
Rua Pernamhuc 1 1 16- 
Bairro Nova In.. . u driz 
compareceu na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
perdeu seus documentos 
pessoais sendo; Carteira de 
Identidade Civil- SSP-MA 
Carteira de Identidade 
Militar PM M A.. C.P.F.. t 
outros. 
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