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Esta Edição contêm 
/jofc-iLõüm^ 16 Páginas e 

dois cadernos 

Corregedor anuncia voto eletrônico 

e Fórum Eleitoral para Imperatriz 

■ Comemoração 

Dia do 

Idoso é 

lembrado 

A prefeitura de João 
Lisboa, por meio da 
Secretaria de Solidariedade e 
Trabalho desenvolve durante 
0 dia de hoje. uma vasta 
programação alusiva ao dia do 

3 0- 
1 a oportunidade, a 
primeira dama lolete Dino, 
distribuirá lenções a todos os 
idosos que participarem da 
festa. 
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Prefeitura intensifica recuperação da malha viária e obras de saneamento básico. Mais nas Páginas 1-2 e 1-5 

Ladrões de moto voltam a agir 

0 juiz Corregedor do 
Tribunal Regional Eleitoral João 
Santana, anunciou que 606 urnas 
eletrônicas estarão a disposição 
do eleitor imperatrizense na 
eleição de 1998. 

João Santana confirmou que 
antes da votação de 03 de 
outubro do próximo ano, os 
eleitores fazem um "teste". 

Urnas eletrônicas serão 
colocadas no Mercadinho, 
Calçadào e no Terminal 
Rodoviário. Para que o eleitor se 
acostume com essa nova 
modalidade de votação. 

O corregedor anunciou que 
os entendinientos com o 
prefeito Ildon Marques estão 
avançados, e a cidade vai ganhar 
um Fórum Eleitoral. 

O conjunto de medidas 
anunciadas pelo juiz João Santana 
acaba com as fraudes < leitorais 
em Imperatriz. 

Veja mais na Página 1 -3. 

Sociedade em 
Expressão 

Página 2-2 

Comunicação 

L ar Comercial 
C ompra  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1,135 
Dólar Turismo 
Compra   RS 1,080 
Dólar Turismo 
Venda   R$1.110 
Ouro (g) 
Venda  R$ 11,36 
Poupança 
Rendimento   1,1263% 
Uftr 
Valor —   R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  RS 120,00 
Salário Família 
Valor 

m 

RS 7,66 Moto-taxista, presa fácil para a ação dos marginais 

O mototaxistajosé Amauri 
de Souza, 22 anos de idade, 
maranhense, residente na Rua 
Pernambuco - setor 
Rodoviário teve sua Moto Titan 
ano 97, cor azul, placa HOO 
5534- Imperatriz, roubada por 
dois elementos não 
identificados. 

De acordo com a vítima, 
um dós assaltantes estava nas 
imediações da parada de 
coletivos no setor rodoviário 
quando pediu que o 
mototaxista o levasse até as 
imediações da Coca-Cola. 

Ao chegar no local 
desejado o elemento sacou de 
um revolver e fez com que o 
mototaxista o levasse até a 
entrada da Avenida JK, onde 
ocorreu o crime. 

As broncas policiais você 
confere na Página 1-12 

Pegando firme 

no pesado 

O diretor de redação do 
Jornal Capital, jornalista 
Frederico Luiz, apartir de hoje 
estará empenhado somente na 
produção do programa Cidade 
Agora, apresentado pelo 
também jornalista Conor Farias. 

A mudança é»em torno do 

empenho do jornalista a este 
matutino que passará a ler 
diariamente 20 paginas de pura 
informação. Os comentários de 
Franscisodo Valle sobre o que 
acontece na cidade e região, e 
ainda as Ondas Curtas. 
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^ Futebol 

Frei Epifânio sedia 

partido do Gopão 

»■ 
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Beira-no será transformada em cartão postal de Imperatriz 

» Vitrinne 

Promotoria de Justiça faz 
acompanhamento de famílias, 
cuja paternidade for 
indesejada. Este 
acompanhamento já resolveu 
problemas que antes só era 
possível via Justiça, além dos 
preparativos da chegada do 
Papa ao Brasil, e muitas 
novidades do setor social você 
encontra na coluna assinada 
por Roberto Oliveira na 
Página 1-9. 

O estádio Frei Epifânio será 
palco de más uma grande partida 
válida pelo CopãoMaranhão do 
Sul 

Na noite deste sábado, Edson 
Lobão e Tocantinópolis se 

enfrentam em um duelo de vida 
ou morte. 

Para ambos os times, só a 
vitória interessa. 

Tudo sobre o esporte Página 
1-10 

Novo código entra 

em vigor em janeiro 

Social 

Capital 
Página 2-3 

Novo Código Nacional de 
Trânsito, já sancionado pelo 
presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso 
entra em vigor em janeiro do ano- 
que vem. 

A nova Lei, prevê punição 
rigora para quem desrespeitar 
as normas da estrada. 

A previsão é de que as multas 
de trânsito com a nova Lei. 
sofream aumento de 50% em 
média e crescerão às burocracias 
para se adquirir carta de 
habilitação. 

O Mercado Financeiro; 
resultado da Quina e a sessão de 
Humor, na Página 1-7 

Cidade Aflita 
Página 1-4 



1 - 2 □ últimas □ Editor responsável: Roberto Oliveira TOR MAL CAPITAL 

Prefeitura desafoga trânsito da Nova Imperatriz 
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Obras de drenagem e pavimentação asfáltica facilitarão plano da Sinfra e do DM1 

Imperatriz - Uma «ova 
írrniU' de Ir abai lio foi ataria 
segunda-feira, 22. pela 
Seerelaría da Infraesírnlnra 
(Sinfra), As obras são 
exi enlatlasa balo o vaj*»r («'los 
deparlamentos mnníeípaís de 
San<'amen(o e de Estradas de 
Rodagem- O objetivo é 
desafinar parle do Iránsílo do 
bairro Nova Imia ralríz. 

Na rua Rio (irande do Norle, 
no treelio enlre as ruas Sanlo 
l rislo e São Francisco, a Sinfra 
constrói «ma nova rede de 
drenagem. Com 1(10 metros, a 
canalização servirá para tirar as 
águas servidas que passam 
sobre a importante via. A 

drenagem será interligada ã 
galeria já existente, na rua São 
Francisco, 

Rara desaíogar a circulação 
de veícubrs e autoimVvejs em 
ruas como a Ceará e a 
Rernambueo, por exemplo, a 
Sinfra procede nma 
programíiçáo de tráfego que irá 
facilitar o acesso a bairros 
jwipulosos, como o Santa Rita. 
São José, Macéilo, Santa Inés. 
Iude|>ei«léncía e Sumaré, enlr» 
outros, 

Além de asíalUn o treclm da 
Rio Craude do Norte, acima 
citado, lambem vão ser 
pavímenladas pela Sinfra as 
transversais que interligam 

mas já asfaltadas. Já iniciaram 
os serviços de lerraplenagem 
na rna São Francíseo, entre 
Coará e- Rio (irãndé do Niwte, 
e na São João. enl re Ceará e 
Sotíro de Atenas 

I lurante visita de íosjx-ção 
as obras, ontem, 2a, Ribamar 
Silva e Ribamar Mílhomem 
explíearam qné a Rrefeílura 
optou por asfaltar os trechos 
beneficiados pela drenagem 
urbana, Na ao Francíso 
existem até o-eíos-Jfíos e 
sí»rjí''taseiuIüul. >?íítlo, NaSao 
João. esssa inftaeslriiüira 
pret ísa s«'r recuperada. 

í 1 engenheiro Ribamar Silva 
explicou que o desafogamento 

da circulação de veículos e 
automóveis é uma |*roposla da 
Sinfra e do lleparlamenlo 
Municipal de I ránsílo 
órgão «onnalízador «lolráfego, 
A intenção é tornar ruas como 
a Ceará, em Ioda a sua 
ex(ensã<», em máo única. 

Rara que isso ocorra, 
aguarda se a conelusáo das 
obras ora íuicíada^, liada a 
necessidade de 
conta da de te 
prefejío âl; 

> r'1,! ■ ti ■ 
priiu ipalmenii' 
servítla-sj^Jadremig* m urbana 
e que interliguem o asfalto 
agora recebido ao ali já 
existente. 
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de ruíta no haírn* Sova Imperatriz 

Cidadão Kane será exibido amanhã no Ferreira Guiar 

Apresentação é parle do projeto "A imprensa em Tela", da Prefeitura de Imperatriz. Com entrada franca, 

filme passa a ser exibido a partir das 18h. 

Considerado o melhor 
filme de todos os tempos, por 
quaisquer que sejam as 
avaliações. Cidadão Kane 
será exibido amanhã, sábado, 
dia 27, por ocasião da nona 
sessão ordinária do projeto A 
imprensa em tela. Gratuita, a 
exibição é destinada a 
jornalistas, radialistas, 
membros de associaçéws de 
moradores e de entidades de 
classes. estudantes 
universitários e 

secundaríslas e a toda pessoa 
interessada em ver a um bom 
filme e em assistir — e até 
participar, se desejar — de 
um debate que traz para a 
realidade local as discussões 
abordadas na ficção. 

O filme 
Cidadão Kane é o tipo de 

filme que fica melhor a rada 
reprise. Trata-se de uma 
obra-prima cinematográfica 
que, apesar de rodada em 
1941, conliiuia tão nova < 

emocíonánle corno no 
lançamento inicial. Narra a 
ascensão e a queda do 
magnata dos jornais, 
inspirado em Wílliam 
Kandolph llearst. O filme faz 
um uso inovador dos 
flashbacks, da fotografia com 
profundidade de campo, tias 
imagens de arquivo e da 
montagem. 

O elenco de Mcrcury 
'lheater. então desconhecido, 
está excelente. Marca a 

estréia de Orson Welles na 
direção, que ganha o "Oscar 
de Roteiro" 
(surpreendemenle não o de 
"Melhor Filme"!)- Além do 
diretor Welles, seu elenco 
inclui; Joseph Cotlen, Everelt 
Sloane, Dorothy Comingorc. 
Ray Colins, George 
Coulourís. Riilh Warrick. 
Agnes Moorelu-ad. William 
Aliad. Frskine Saníord e Raul 
Stewart. Tem 119 inimilosde 
duração. 

O projeto 
Realizado pela Rrefeílura 

Municipal, sempre no último 
sábado de cada mês, o projeto 
A imprensa em leia é uma 
idealização do jornalista 
Fdmilson Sanches, secretário 
do Desenvolvimento 
Integrado e membro do 
Conselho Deliberativo da 
Riindaçáo t ullural de 
Imperai ríz. Kssa e a reedição 
do '■ projeto. antes 
«leseiivolvido aqui mesmo em 

Imperatriz, era Fortaleza 
(CF) e em Brasília (DF)- 
Depois de cada sessão, 
realiza-se um debate em que 
os temas relacionados a 
comunicação social são 
trazidos tia ficção para a 
realidatle local. Até o final do 
ano, segundo o jornalista 
Fdmilson Sauches, pej*» 
menos mais Ires edii 
devem acontecer no Tt 
Ferreira (iullar. sempre com 
entrada gratuita. 
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10,11 e 12 de Outubro 

(TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA SÃO LUÍS 09:20, 13:00 E 19:30 HS 

ESCOLHA O SEU E íiOA VIUVGJÊM. 

Loja de 

Ateudimeuto 

Jornal Capita 

É só ligar 

721-5349 

Escreva ou vá 

pessoalmene à 

Rua Maranhão 826, 

sala 03 

Mercadinho 
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Corregedor anuncia voto eletrônico para Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Record 
aniversariando 

As 20 horas do dia 27 de 
setembro de 1953, era exibido 
um programa musical 
apresentado por Sandra 
Amaral e Hélio Ansaldo. 
Entrava no ar a TV Record. 
Naquela época, só a TV Tupi 
estava no ar. Uma grande 
concorrente que a RECORD 
enfrentou mas que, já na 
década seguinte, conseguiu 
superar. A sorte estava 

lançada e a história da 
emissora que mais contribuiu 
para a evolução da Música 
Popular Brasileira estava 
começando. 

Record 
aniversariando II 

Equipada com o que havia 
de mais avançado na época, 
causou impacto na imprensa. 
O jornal "O Estado de São 
Paulo", publicou uma matéria 
de página inteira com o título: 

ntra no ar em São Paulo 
ma das maiores TVs do 

mundo". Estava provado qtie 
a ousadia dos proprietários, a 
família Machado de Carvalho, 
valia a pena. 

Record 
aniversariando III 

Nos primeiros anos, a 
emissora dedicou-se a 
programas musicais como 
"Grandes Espetáculos 
União", ajjresentado por Blota 
Jr. e Sandra Amaral, tornando 
-se líder de audiência em 
pouco tempo. Além de shows, 
a TV RECORD investiu em 
telejornais. Mas, a 
programação esportiva era 
um dos grandes trunfos da 

lissora. Programas como o 
famoso "Mesa Redonda", 
criado em 1954 e apresentado 
por Geraldo José de Almeida 
e RaulTabajara fizeram escola 
na televisão. 

Record 
aniversariando IV 

A emissora resolveu sair 
em campo e transmitir, ao 
vivo, partidas de futebol. A 
partir daí, tornou-se 
embatível na cobertura 
esportiva, transmitindo quase 
todos os acontecimentos 
esportivos em São Paulo, 

como as lutas do campeonato 
de puglismo. A RECORD foi a 
primeira emissora a transmitir 
ao vivo, o Grande Prêmio do 
Brasil, em 1956. 

Record 
aniversariando V 

O teatro e o humor também 
tinham espaço na emissora. 
Programas como o "Circo do 
Arrelia", como o palhaço 
Arrelia, "Praça da Alegria", de 
Manoel da Nóbrega e a famosa 
novela "Éramos Seis", fizeram 
sucesso na década de 60. 

Na linha de shows, grandes 
momentos foram marcados 
pela apresentação de artistas 
internacionais nos palcos da 
emissora. Participaram 
estrelas como Louis 
Armstrong, Bill Halley e seus 
cometas, Nat King Cole, Sarah 
Vaughan, Charles Aznavour, 
Marlene Dietrich, entre 
outros. 

Record 
aniversarinado VI 

A emissora investiu em 
astros internacionais até 1965, 
até que houve a ascensão da 
Música Popular Brasileira. O 
"Show do Dia 7" foi outro 
grande momento na 
programação da emissora, 
apresentando musicais, 
desfiles de moda, entrevistas 
e comédia. 

A emissora estreou o 
primeiro programa de 

• calouros da TV brasileira. "A 
Hora do Chacrinha", 
apresentado pelo Velho 
Guerreiro, que se tornou um 
dos maiores comunicadores 
do País. Nadinha infantil 
destaca-se o Pullman Jr.", 
comandadó por Cidinha 
Campos e Durval de Sousa, 
que ficou no ar durante 16 
anoS. 

Record 
aniversariando VII 

Mas, o grande sucesso de 
audiência da RECORD, marco 
da história da televisão 
brasileira, aconteceu em 1965: 
"O Filho da Bossa", 
apresentado por Elis Regina e 
Jair Rodrigues. A partir daí, a 
RECORD trouxe para o 
cenário musical novos 
talentos hoje consagrados. 

Lanchonete MC 6RUNU'S 

sucos, vrmMiNns, sanduichcs, tira 

GOSTOS €M GCRRL, SALGADOS. 
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IMPCRRTRIZ - MRRRNHRO 

O juiz Corregedor do 
Tribual Regional Eleitoral, 
João Santana, confirmou que 
Imperatriz terá urnas 
eletrônicas à partir da eleição 
próximo ano. 

O imperatrizense em 1998, 
usará a urna eletrônica para 
escolher o presidente da 
República, governador de 
Estado, deputados Estaduais e 
Federais e senador. 

João Santana explicou que 
o eleitor vai fazer um teste 
para se acostumar com a nova 
modalidade de votação. 

Ele anunciou para breve, a 
instalação de urnas 
eletrônicas no Calçadão, 
Mercadinho e Rodoviária. 

A principal vantagem da 
votação eletrônica, afirma o 
Juiz Corregedor, é acabar com 
o expediente da fraude nas 
eleições. 

Esquemas conhecidos pela 
população como "voto 
carretilha", "voto defunto" e 
"voto interestadual" são 
eliminados com a urna 
eletrônica. 

O Tribunal Superior 
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Imperatriz vai ganhar voto eletrônico 

Eleitoral adotou resolução 
confirmando na eleição de 
1998, a votação eletrônica para 
as cidades com mais de 52 mil 
eleitores. 

No Maranhão, são 
beneficiadas com a resolução 
do TSE, as cidade de 
Imperatriz, Caxias e Timon. 

Somente em Imperatriz 
serão colocadas 606 urnas 
eletrônicas a disposição dos 
eleitores. Um total de 20% 
deste total será destinado à 

reserva técnica. Para o caso 
de falha em algum 
equipamento. 

Além da eliminação das 
fraudes, o novo processo de 
votação permite maior 
facilidade na apuração. 

João Santana avalia que às 
22 hs do próprio dia 03 de 
outubro, será conhecido o 
resultado da Votação. 

O Corregedor também 
confirmou que Imperatriz vai 
ganhar um Fórum Eleitoral. 

O prefeito Ildon Marques e 
a corregedoria já iniciaram 
entendimentos e em breve a 
cidade vai ganhar o novo 
Fórum para as questões 
eleitorais. 

Natural de Grajaú, João 
Santana iniciou em Imperatriz 
a sua carreira na 
Magistratura. 

Ele disse estar orgulhoso 
de ler a oportunidade de 
anunciar medidas que ajudam 
a cidade. 

■ Semana do Idoso 

GGI encerra comemorações 

no Hotel Fazenda 

As senhoras que fazem 
parte do Centro de 
Convivência do 
Idoso (vinculado a Secretaria 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho) 
terão hoje uma dia muito 
especial, marcado pelo lazer. 
Encerrando as 
comemorações da Semana do 
Idoso, as senhoras irão fazer 
um passeio pelo Hotel 

Fazenda de Imperatriz. 
Também foi programado um 
almoço no Hotel. 

A Semana do Idoso, 
comemorada no período de 
22 a 26 de setembro, não 
passou em branco em 
Imperatriz. O Centro de 
Convivência elaborou uma 
vasta programação para 
comemorar a data. Durante 
todos os dias da semana as 

idosas fizeram diversas 
atividades. 

A segunda-feira (22), teve 
início com um clima de 
nostalgia. As idosas foram 
convidadas a levar para o CCI 
suas fotografias antigas, com 
as quais foi montada uma 
exposição. O tema do dia foi: 
" Recordar é viver". As 
senhoras contaram as 
histórias de suas vidas 

através das fotos e foram 
premiadas. 

A terça-feira (23) foi 
marcada pela visita a<f 
Quinqüagésimo Batalhão de 
Infantaria e Selva (50° Bis). 
Ainda, durante as 
comemorações, as idosas 
também puderam mostrar os 
seus talentos artísticos e 
culinários e também foram 
premiadas por isso. 

Uma uma 

eletrônica incomoda 

muita gente, 602 ... 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

Está determinado. 
Imperatriz vai ganhar o 
verdadeiro instituto do voto 
eletrônico. 

Exalas, seiscentas e duas 
maquininhas de votar serão 
instaladas na cidade. Para 
delírio do cidadão. 

Entramos na era da 
modernidade. E com a 
modernização, o fim da 
fraude. Dá para acreditar? 
Claro que sim! 

Acabou aquela história 
de defunto eleger prefeito. 
Dos mortos conseguirem 
uma bancada de vereadores 
com assento na Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Eleição, agora, mais e 
mas do que nunca, será no 
voto. 

Vale uma regrinha 
básica. Um pouco 
esquecida. Quem alcançar 
mais votos vence o 
concorrente. 

E finalmente, -seremos 
cosmopolitas. Virgem que 
riqueza. 

Os candidatos terão que 
ter propostas para 
conquistar o eleitor. 

E claro que as eleições 
de prefeito foram limpas. O 
processo de fiscalização foi 
amplo. Os perdedores 
sequer questionaram, na 
Justiça Eleitoral, o 
resultado. 

Mas, com o voto 
eletrônico em Imperatriz, 
nós sepultamos qualquer 
tentaiva de melar o 
processo eleitoral. 

O cidadão, agradece ao 
Tribunal Regional Eleitoral 

ESTADO DO MAP.4HI-IAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 
W.IÁCIO GAMEUlflí. WENIDA IMPfflATHlZ, 1331 

lONt- TZ-S-rjOV 

CONVITE - N0 025 / 97. 

A COMISSÃO PLKMANtNIL Dt LICITAÇÒtt - C. P l, ria PrpfcHuta 
Municipal dp loâo Li«l)fla, ra-á rpjfi^ar licitarío fiar.i r- .3mpli,nai> <10 
uniddüc vx-üU Dtifníbar^dtkif Nicolau Dino.na moòalidade deCÜMVITE, pelo 
meniv preço, •■ol) «j rCRimo Jc ufnyt talada glubal. nos tofmtis da üj» N" a.SfiKVD.l 
de 2 l.-UftíOl e suas .ilief.xíy^ ptíi 
O iwrtiimenrn dar fjropnsrar será no dia ló de DUUrtjro de l.fw, ás lt>;W hOMS 
no Prrdio !^de da Preteifura Muni ripai. 
A. iiiíuMin^íici adii-x-faiv b«n rumo a aqtiiM^iJü do ediial rompleto e as 
esperi fiefKKWâd 5é> átfqwirido* no local d lado. 

Ittóo Lisbító CMA). de -eíembro de 1. W. 

FRANCISCO SOARES SILVA 
fV,=cj<3ente da CPL 

SALVIO DE JESUS DE CASTRO COSTA 
Prefeito Munfcttal 

JQAO LlãBOA VOLTA CRXSCEft 

ÍCI 
TCT 

7 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. 
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Solicit faz festa para idosos 

A Secretaria de Solidariedade e Trabalho de João Lisboa realiza realiza hoje programação com idosos 

A Secretária de 
Solidariedade e Trabalho de 
João Lisboa lolete Dino, por 
meio de sua pasta e com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
daquele município, 
desenvolve a partir das 8:00 
da manhã de hoje uma 
extensa programação em 
comemoração ao dia do idoso. 

Segundo informou o 
assessor de comunicação da 
prefeitura de João Lisboa, 
Jornalista e Radialista 
Renilson Sousa, a 
programação contará com 
uma vasta distribuição de 
prêmios, ele lembrou, que na 
oportunidade da primeira 
dama, lolete Dino e o prefeito 
Sálvio Dino distribuirão 
lenções para todos os idosos 
que participarem da festa. 

Para o chefe do executivo, 
conforme sua assessoria, a 

festa com os idosos, sempre foi 
realizada quando assumiu o 
comando do município pela 
primeira vez, "E nesta 
administração, vamos fazer 
desta festa uma tradição", 
assegurou Sálvio Dino. 

A programação desta sexta 
feira prevista para acontecer na 
Associação de Moradores do 
bairro de Cidade Nova, está 
repercutindo e a populaçãp 
promete comparecer ao local 
para prestigiar o evento que 
visa valorizar às pessoas de 
terceira idade. 

Para Antonio Joaquim, 31, 
que mora na sede do 
município, com esta 
programação a prefeitura 
demonstra está de fato 
preocupada "com os mais 
velhos" (sic); Maria Francisca, 
22, residente na rua da 
Bananinha, elogia a iniciativa, 

e manifesta seu desejo de a 
Solicit venha a desenvolver 
programções semelhante em 
períodos como o natal, ano 
novo e dia das crianças. 

Ainda sobre a Solitit, a 
titular da pasta lolete Dino 
disse que o Mutirão da 
Cidadania, foi realizado na 
segunda quinzena deste mês, 
teve repercussão positiva, ela 
informou que após os 
atendimentos feitos durante o 
programa, o médico oculista já 
voltou vezes a cidade para 
atender a população. No total, 
segundo lolete Dino, o Mutirão 
da Cidadania, beneficiou 
diretamente a sete mil pessoas. 

O dia do idoso, será 
marcado também por uma 
palestra de funcionários da 
FNS (Fundação Nacional de 
Saúde), que falarão sobre 
"Saúde do Idoso". 

V í 

lolete Dino, Secretária de Solidariedade de João Lisboa. 
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Juiz 
João Santana 

De parabéns o Corregedor 
do Tribunal Regional Eleitoral, 
Juiz João Santana. Ele 
anunciou a votação eletrônica 
para Imperatriz. Como se não 
bastasse, manteve 
entendimentos com Ildon 
Marques e em breve a cidade 
vai ganhar um Fórum, 
somente para assuntos 
eleitorais. A cidade agradece. 

Delegado 
Motinha 

Ontem o colunista fez as 
vezes de Delegado Motinha. 
Um tábua desarrumada e 
pronto. Pisei em falso na 
editoração eletrônica do Jornal 
Capital. E quase fui para o 
outro lado do mundo. Por 
sorte, pude me equilibrar na 
parede e sofri apenas uma 
escoriação. E por falar em 
Delegado Motinha, façam suas 
apostas: quem será o 
cadeirudo da novela? 

Ratinho 
Livre 

O bicho pegou mesmo. 
Somente está faltando um 
vascilo da poderosa Rede 
Globo na novela das oito. 
Carlos Massa, o Ratinho está 
pronto para conquistar o 
telespectador. Ele está com a 
faca e o queijo. 

Circo 
Garcia 

Um espetáculo de primeira 
grandeza. Virgem que riqueza. 
Coisa de primeiro mundo. 
Gostei e amei. Imperdível o 
tradicionalíssimo Circo Garcia. 
Vale a pena, o bico e o pé para 
conferir. 

Feliz 
retorno 

Nosso querido Thompson 
Mota eslá com a garganta sem 
condições de trabalhar. Ontem, 
tive a grata surpresa de ser 
convocado para apresentar o 
Programa Thompson Mota, TV 
Capital, canal 5. A produção do 
programa é impecável. Alerta 
para tudo que acontece. De 
parabéns a equipe. 

PSB 
preocupa 

A possibilidade de contorno 
da crise no PSB, com o anúncio 
da filiação de Ciro Gomes, afeta 

os demais Partidos. Já 
imaginou: Miguel Arraes, Luiza 
Erundina e Ciro Gomes fazendo 
parte de uma mesma 
agremiação política? 

PPS leva 
vantagem 

Sabendo da complicada obra 
de engenharia política, que 
seria a filiação de Ciro ao PSB, 
o PPS de Roberto Freire já está 
de olho no ex-ministro. 

Notícia 
sem Fronteira 

A Norte Informática assina 
o projeto gráfico da Folha da 
Amazônia. O lançamento será 
no sábado, na People's. Costa 
Neto garantiu a presença do 
senador Francisco Escórcio, do 
Ministro Vidigal, e do 
secretário da Agricultura, 
Francisco Coelho. Gente 
graúde para o lançamento. 

Orlando 
Menezes 

O apresentador Orlando 
Menezes está de volta a 
Imperatriz. Ele será 
responsável, à partir de Io de 
agosto, pelo programa Cidade 
Alerta. Como amigo particular 
do Lelé, desejo boa sorte. O que 
é redundância. Todos sabem 
que a competência profissional 
de Orlando é coisa de primeiro 
mundo. 
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Curto e Grosso 

Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos lá meu Ciro. 

Será que o ex-ministro vai mesmo, abandonar o PSDB. Ou é marmelada? 

Já está todo mundo impaciente com o jogo de cena do ex-ministro. 

Deu o que estava previsto. Valdinar Barros correu do desafio de Otair Moreira. 

Não quis abrir mão dos polpudos R$ 6.000,00. E deve ser mais recatado... 

... quando fizer declarações sobre os salários dos vereadores. 

Só nos conformemo, quando Joca falou: Deus dá o frio, conforme o cobertor 

Saudosa maloca. Maloca querida (...) Dias feliz de nossas vidas. 

Quem será o Mato Grosso e o Joca do ex-pardieiro do PMDB. 

O Palacete assobrassado está ficando lindo de morrer. 

O Polegado mostra que é o maior de todos. 

Passou para trás os "furas-bolos". 

Amanhã a Rede Record faz 44 anos de existência. 

Ela surgiu, percisamente, às 20 hs do dia 27 dé setembro de 1953. 

Virgem que riqueza. Segura o bispo. Segura o bispo. 

A Rede mais antiga do Brasil está mais jovem do que nunca. 

Aquele abraço para o jornalista Costa Neto. 

Leia-se Eolha da Amazônia. 
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Ildon Marques homenageia atletas da cidade 

■■Vocês trouxeram medalhas, porque vocês são grandes, porque vocês são hoje a Imperatriz do futuro", 

disse o prefeito durante a cerimônia 

No final da farde desta quarlíi- 
ícira (24). o prefeito Ildon 
Marques homenageou os 
atletas imperatrizenses que 
participaram dos XXV Jogos 
líscolares Maranhenses 
(JKMs/97). y\ homenagem 
aconteceu em frente ao prédio 
da Prefeitura de Imperatriz com 
a participação de populares. 

As escolas Sesi. kui Barbosa. 
Nascimento de Morais, Ceril, 
Adelina Lopes e São José de 
Ribamar (Cesjor), as (pie mais 
destacaram-se em São Luís 
estiveram presentes àcerimônia 
com o prefeito. 

A Banda de Música do 
Município, também, esteve 
presente executando melodias 
próprias para a ocasião. A 
cerimônia de homenagem foi 
organizada pela S< cretaria 
Municipal dos Ksporles e do 
Ixizer (Sedei), coordenada por 
seu secretário. Valdeci Ferreira 

Fm seu itronunciamenlo aos 
atletas, o prefeito elogiou o feito 
dos jovens imperatrizenses e 
lembrou a falta de incentivo ao 
esporte estudantil da cidade em 
administrações passadas. 

"Os nossos jovens fizeram 
muito, superaram a eles 
próprios", disse. "Fu não 
j .-crava que eles trouxessem 

K] .jiantidade de medalhas que 
trouxeram, porque o poder 

piiblico em administrações 
passadas não tinha a atenção 
voltada aos jovens e eles não 
tinham como se preparar, não 
tinham apoio político, nem apoio 
administrativo para isso e este 
resultado é fruto do esforço dos 
pré)|)rios atletas". 

E o que eles fizeram agora 
é fruto único, exclusivamente, do 
esforço pessoal de cada um 
deles e da escola a qual eles 
pertencem, então nós temos 
que agradecer eternos que nos 
orgulhar da juventude que (em 
hoje em Imperatriz", continuou 
o prefeito. 

Ildon Marques cijou a 
retomada dos Jogos Escolares 
de Imperatriz ClFIs/97), como 
um importante fator de 
desenvolvimento e estímulo ao 
esporte estudantil do município. 
Retomamos agora os jogos 

estudantis de Imperatriz e o 
resultado foi este que os nossos 
atletas tiveram", falou. "Mas 
agora em diante, nós leremos 
um governo em que as ações são 
voltadas para essa juventude, 
porque é como sempre eu 
tenho dito esses jovens são 
Imperatriz de amanhã", garantiu 
o prefeito. 

Giorvane de Rinho, 
subsecretário da Sedei, falou da 
experiência da participação da 
delegação de Imperatriz nos 

JFMs e do apoio recebido para 
o transporte dos atletas. "A 
participação foi válida, mesmo 
porque tivemos o a|H>io do nosso 
prefeito Ildon Marques, da 
Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) e a empresa 
Transportes Coletivo Imperial 
(TCI) pelo incentivo na viagem 
dos atletas para São Iaíís", falou. 

Os atletas 
Carlos Eduardo Vieira de 

Souza, atleta vice-campeão de 
voleibol pela Escola Rui Barbosa, 
falou da participação de sua 
escola na competição. "Este 
ano, foi muito gralificante a nossa 
participação nos Jogos 
Escolares de Imperatriz e, 
também, em .São Luís. Eu queria, 
ainda agradecer o apoio do 
prefeito Ildon Marques, do 
secretário da Sedei e do seu 
adjunto, Giorvane de Rinho", 
disse o atleta. 

O atleta Clayton Sousa, vice- 
campeão nos f).()()() metros na 
categoria Infanlo-masculino, 
falou das dificuldades e vitórias 
conseguidas. "As condições de 
treinamento dos atletas de São 
Diís são melhores que as nossas 
eeu gostaria de pedir um maior 
investimento no esporte da 
cidade pela classe empresarial, 
que a gente de precisa de mais 
patrocinadores. Eu gostaria, 
ainda de agradecer ao meu 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

3 

03:30 Imperatriz, x Tailândia 
05:30 Imperatriz, x Fort. dos Nogueira 
05:00 Imperatriz, x Balsas 
00:00 Imperatriz, x Marabá 
00:00 Imperatriz, x Fortaleza 
07:00 Imperatriz x Goiânia 
08:00 1 mperatriz x (íoianésia 
00:00 Imperatriz, x Rui Branco 
13:00 1 mperatriz x São João 
13:20 I mperatriz. x \ i to ri a via Ferez.ina 
14:00 Imperatriz x São Pedro 
15:00 1 mperatriz. x Vi ração 
16:00 1 mperatriz.x Vila Nova 
10:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 
20:00 Imperatriz x Belém 
20:45 Imperatriz x São 1 mis 
23:00 Imperatrizx Belém 
23:00 Imperatriz x Juazeiro 
23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

l Jiário 

Diário 

I Tiário 

Sábado. 

Sábado 

Diário 

Diário 

Scg.. Lcrça. quarta c sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda c quinta 

I )iário 

Diário 

Segunda eSábado 

Domingo quinta e sexta 
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Estudantes recebem elogios do prefeito e direção de escplas 
treinador Ronaldo e a todo o 
pessoal do Colégio Adelina 
Lopes, que me deram a maior 
força c quem sabe, no próximo 
ano, eu consiga trazer a medalha 
de ouro", agradeceu . Clayton é 
aluno da Escola Municipal 
Adelina Lopes. 

A atleta Paula Regina, da 
equipe juvenil-feminina de 
basquete da escola Rui Barbosa, 
comentou a importância da 
medalha de bronze conseguida 
nos JEMs. "Nós fomos a São 
Luís com o intuito de conhecer 
melhor, só que a gente não 
esperava ficar em terceiro lugar; 

esse !>" lugar foi como se fosse 
uma vitória para gente. Foi, 
também, uma vitória saber que 
o nosso time tem o mesmo nível 
dos times de São Luís", contou. 

A aluna da 8" série do Sesi e 
atleta de handhol, Roliana Mota 
Santos falou da participação de 
sua escola nos Jogos Escolares. 
"Antes de viajarmos para São 
Luís, muita gente dizia que nós 
não tínhamos nível para 
conseguir um bom resultado e 
nos fomos para lá com muita luta, 
garra, união e com Deus no 
coração e conseguimos o quarto 
lugar no handhol infantil- 

feminino e os garotos do tênis 
de mesa conseguiram ouro e 
prata, então foi um destaque 
muito grande porque o nível 
técnico de São Luís é muito alto 
e nós atingimos um resultado até 
inesperado". 

Escolas 

Sesi 

Rui Barbosa 

Ceril 

Nasc. Morais 

Adelina Lopes 

Cesjor 

Total 

Quadro de Medalhas 

Ouro 

03 

01 

04 

Prata 

02 

02 

03 

01 

"ÕT 

09 

Bronze 

05 

01 

01 
07 

Total 

05 

08 

03 

02 

01 

01 

20 

Ciei III supera dificuldades 

A escola quer resgatar a cidadania e a cultura através de 

atividades sócio-recreativas 

O corpo docente do Centro 
Integrado de Educação de 
Imperatriz (Ciei III) está 
sabendo superar os diversos 
problemas que anteriormente 
impediam o bom 
desenvolvimento da escola. 
Hoje, o Ciei III, que conta com 
um número de 2.000 alunos, 
destaca-se em projetos como a 
Aceleração de Estudos, além de 
ser uma das escolas escolhidas 
a participar do Rrovão, avaliação 
de ensino, a ser realizado pelo 
Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC). 

De acordo com as 
informações da professora, 
Fátima Nava e da diretora 
adjunta. Eloide Soares, o Ciei III 
era tido como uma "escola- 
problema", onde os alunos não 
se sentiam estimulados, a 
estudar, ficando aberta aos 
vândalos, favorecendo desta 
forma a sua aparição em 
programas de violência. Rara dar 

fim a esses episódios, segundo 
adiretora-adjunta, foi necessário 
reunir alunos, professores e 
direção, para juntos eliminarem 
essa imagem negativa que 
desfavorecia a escola. 

"Estamos trabalhando em 
parceria, fazendo reuniões e 
dando margens aos diálogos. 
Aos poucos, vamos vendo o 
resultado", esclarece Eloide 
Soares. Segundo ela, a escola 
mudou. Até mesmo pessoas da 
comunidade que a visitam e 
necessitam de seus serviços 
percebem a diferença quando 
buscam documentos, pois até os 
arquivos estão mais organizados. 
Esse reconhecimento é feito 
também pelo próprio secretário 
de Educação, Agostinho Noleto 
e pela sua equipe de assessores. 

Rara atrair cada vez mais o 
aluno até à escola, a direção 
juntamente com os professores, 
promovem festas e gincanas 
culturais. A II Gincana da 

Primavera acontecerá nos dias 
2(1,27 e 28 de setembro. Todo 
o trabalho está sendo 
organizado por equipes, que 
juntas estão escolhendo as 
vinte tarefas que incluem os 
mais diversos temas. Na 
ocasião, além da apresentação 
de danças maranhenses, será 
eleita a garota e o garoto 
primavera. O Ciei 111 também 
está arrecadando alimentos, e 
até enxoval de bebê para ajudar 
os moradores carentes do 
bairro e até alunos da própria 
escola. 

O secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
Edmilson Sanches, sugeriu às 
professoras, que o visitaram 
ontem (20), a comemoração de 
datas importantes como: o dia 
da secretária, o dia do vereador, 
entre outras. A idéia foi acatada, 
e profissionais já estão sendo 
convidados a proferir palestras 
para os alunos na escola. 

V iOi 3PI 
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A carta de Motta ao 

presidente do PSDB 

JORNAL CAPITAI 

Entrada de Nilo Coelho no 
PSDB representa desvio 
político, diz ministro 

Exmo. Senhor senador 
Teotonio Vilela 

presidente do PSDB 

Senhor presidente, 
considerando: 

1. que o PSDB completará 
em 1998 dez anos de existência, 
tendo, neste período, 
desempenhado papel essencial 
na formulação e condução de 
um novo projeto para o Brasil; 

2. que a visão programática 
e ideológica do PSDB é 
comprometida com a 
construção de uma utopia 
socialista na concepção de uma- 
sociedade, mais justa, melhor 
distribuída e com amplo acesso 
da população à educação, 
saúde, justiça, segurança, ou 
seja, a todos os direitos 
decorrentes da cidadania. Que 
essa visão de sociedade se 
completa com uma concepção 
de Estado e de mercado a partir 
da diretriz de que o 
crescimento econômico se faz 
pela ação do capital privado, 
fortemente regulado, visando 
manter os direitos da 
sociedade, e a luta contra a 
miséria e pela justiça social é 
garantida pela ação de um 
Estado regulador e não 
produtor; 

3. -que o governo do 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nosso companheiro 
do PSDB, um de seus 
fundadores, vem perseguindo à 
exaustão a construção desse 
projeto de nação, a partir da 
concepção sociakiemocrata do 
PSDB, com as dificuldades 

inerentes e muitas vezes mal 
compreendidas de que há uma 
distância enorme entre a 
concepção, o projeto e sua 
implantação, pois isso deve se 
dar num ambiente 
democrático, respeitando-se a 
harmonia e independência dos 
poderes; 

4. que cabe ao PSDB o papel 
de apoiar, fiscalizar e liderar 
esse processo de construção de 
uma nova nação, estando à 
frente e vigilante no sentido de 
não haver desvios do seu 
programa ideológico e 
partidário, devendo apoiar 
fortemente o presidente 
Fernando Henrique, não só na 
sustentação da proposta como 
na reação a críticas 

inconseqüentes e oportunistas 
que venham a afetar a 
concretização de nossos 
objetivos; • 

5. que o crescimento do 
partido é legítimo, na medida 
em que não perca sua 
orientação programática 
essencial, o que pode ocorrer 
quando um crescimento 
partidário indiscriminado 
simbolizar um afastamento 
claro de seus compromissos; 

6. que a entrada do sr. Nilo 
Coelho, por sua vida pregressa, 

.história, alianças, associações, 
sócios etc., representa 
simbolicamente um desvio 
claro desse compromisso 
político, ideológico e 
programático do PSDB, 
justificando nesse sentido o 
pedido de anulação de sua 
filiação assinado pelos 
governadores Tasso 
Jereissatti e Eduardo Azeredo 
e por mim; 

7. que a partir de hoje, 
segunda-feira, 22 de setembro, 
tornaram-se inviáveis os 
prazos para anular sua filiação, 

para o que são necessários, no 
mínimo, 11 (iiaS5 

representando na prática a 
confirmação da filiação do sr. 
Nilo Coelho; 

8. que a confirmação, na 
prática, dessa filiação, 
compromete e abala os 
compromissos partidários do 
PSDB, estabelecendo um 
manto de dúvida sobre o futuro 
do partido, quando se faz a 
opção por oportunistas, 
antiéticos, preocupados 
exclusivamente com suas 
eleições, numa visão 
mesquinha do processo 
político nacional, contra a 
posição de fundadores do 
partido, lideranças legítimas e 
governadores; 

9. que, ao ter certeza 
absoluta de que essa decisão 
está em confronto com a 
posição da base partidária em 
todo o país, começamos a 
reviver a experiência de 
partido ônibus", no qual 

sempre cabe mais um, e que 
muitos já lamentavelmente 
vivemos e esperávamos com o 
PSDB terminar esse ciclo; 

10. venho, pela presente, 
renunciar às minhas funções 
de membro da Comissão 
Executiva Nacional e do 
Diretório Nacional. 

11. Como filiado e militante, 
trabalharei intensamente para 
uma reavaliação do futuro do 
PSDB, esperando que esse 
pesadelo termine e o partido 
retome seus caminhos de 
comprometimento integral 
com a ética, a moral e a 
construção de uma sociedade 
social democrata radical, no 
sentido da utopia da igualdade. 

Sérgio Roberto Vieira da 
Motta 

Leia e assine o Jornal Capital. 

O seu líi 
mmMm 
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O 
CAEMA 

AVISO 
A C < mipanhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA, avisa aos seus usuários que continua 

com o programa de corte sistemático dos consumidores em atraso, nos sistemas de: Imperatriz 
Açailàndia, João Lisboa, C idelândia, Amarante, Mucuíba, Cumarú e Brejão. 

C ar o consumidor não fique sem água. apresente os talões quitados à equipe de corte. 

Imperatriz, 23 de setembro de 1997. 
Atenciosamente 

Superintendência4q|io^al de Imperatriz. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 

De segunda d sextd 

dS 07h00 dd mdnhd 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone i 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem paaar mais caro! 

BR-OIO n0 85 - Maranhão Novo 
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Venha e comprove! 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Regino 

Tocantina 

Página 1-4 

Liídda Veloso cometvfa os 

^cáos que são desfoque v\c\ 

soeiedade imperafnzense 
Página 2-3 

mm..:*- 

i 

Página 2-2 

Os basfido^es políiioo de 

e Reqião 

comenfados sob o óflea de 

l-Vcmelsoo do Vale. 
Página 2- 4 

Sexta-feira, 26 de setembro de 1997 - Editor responsável; Raimundo Primeiro 

Por Dentro 

da Imprensa 

Joào Estrada Branco 

Francisco 
do Vale 

Os eoincnt ários do 
I 'roerama C idade1 Affora. 

v ádio C apilal AM. a^ora são 
üissinados por Francisco do 
Vallc. 

Ide substitui Frederico 
Luiz que passa a dedicar 
mais (empo ao Jornal 
C apitai 

Orlando 
Menezes 

Orlando Menezes será o 
novo âncora do Programa 
t idade Aba-la. TV Capital/ 
Record. A estreia do 
apresentador será no dia l"ele 
outubro. 

Menezes estava em 
Açailànelia e1 redoma ate'1 a 
Tele visae) riue1 o projetou no 
cemário da região tocantina. 

Roberto 
Oliveira 

Quem e-stáe om uma coluna 
social elileremle1 e1 Roberto 
Oliveira. Com lemas dive-rsos, 
e-le escre-ve- com lacilielade. 
Ponto para o Jornal Capital 
que ganha mais um 
profissional ele1 qualidade. 

Nilson 
e Roberto 

Nilson Japemês, leia-se 
Míelia e1 Robe-rlo (iedobom 
e-slão trabalhaneb) no novo 
projeto gráfico do Jornal 
Capital. 

Toelos se- preparando para 
a jxdicromia. 

Sanchese 
os erros 

Felmilseni Sanches teun 

mais artigo langaelo pelo 
Jornal Capital. 

No prebeimo eiomingo, ede- 
mostra os e-rros mais comuns 
no português nosso de caela 
dia. Confiram. 

Jornal 
Desta 'k 

Tem um novo Jornal 
circulando em Imperatriz. E o 
Desta'!;, editado pela 
jornalista Tuca Andrade. 
Confiram. 

J o safa 
Ramalho 

Previsto,para ser lançado 
no sábado, a Folha ela 
Amazônia temi Josafá 
Ramalho come) diretor ele1 

reelação. Em breve, ele1 

promete um Jornal e-spee ífico 
para Joào Lisboa. 

Estamos esperando. 

Thompson 
retorna 

Thompson Mota eleve 
retornar hoje á telinha. A 
garganta do apresentador 
impeeliu que o apresentado 
comanelasse o Programa 
Thompson Mota, TV Capital/ 
Record. 

Ontem, Frederico Luiz foi 
o substituto eb) paraense que 
já adotou Imperatriz como sua 
terra natal. 

Li na 
Coelho 

Quem está consolidada 
na telinha é Lina Coelho. 
Ela apresenta o Aqui Agora 
2a Edição e1 faz reportagens 
para a primeira edição do 
noticioso. Luís Carlos, 
chefe de jornalismo da TV 
Difusora/SBT está bem 
servide). 

Primeira 
carta 

Dizem que a primeira 
carta agente nunca esquece. 
Estou esperando. Amanhã 
eu explico a origem do 
pseudônimo, João Estrada 
Branco. Aliás, essa coluna já 
foi ocupada por outro ilustre; 
trata-se dê Olecram Cardoso. 
Quem não se lembra de 
Marcelo Rodrigues! 

HOROSCOPO TRANSCENBENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

r 
Aries II 

Gêmeos Leão 

A Lua transita agora por 
seu signo e faz com que hoje 
,'eja dia de intensa 

ftfiagnelizacao. Você poderá 
recarregar suas baterias 

A Lua entra em harmonia 
com o signo oposto ao seu. 
permitindo que você se mostre 
uma pessoa capaz de fazer 
alianças para alcançar metas. 

Plutào e a Lua agora 
energizam você. acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dao excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona um período excelente 
para você cultivar as relações 
pessoais. 

Sagitário ✓vw 
xWV 

Aquário 

Os bons fluidos da Lua 
atingem em cheio o seu signo 
através de Rlutáo. anunciando 
dias em que você vai revelar 
suas potencialidades 

li 
Touro Câncer 

IT 
Virgem 

ni 
Escorpião Capricórnio 

O trânsito da Lua pelo 
signo anterior ao seu deixa 
seu organismo muito mais 
vulnerável aos desgastes, 
portanto, poupe-se. 

As emanações que a Lua 
envia ao ponto culminante do 
seu cêu natal assinalam dias em 
que você poderá dar vazão ao 
seu lado mais batalhador. 

Sua necessidade de mudar, 
se renovar e romper com tudo 
está sendo reforçada pelos 
astros, que inclusive tornam 
você mais consciente. 

Urano anda provocando 
certo nervosismo em você, que 
deverá relaxar e manter a 
calma, evitando explodir por 
bobagens. 

Os astros aconselham você 
a não alimentar expectativas 
demais em relação aos amigos 
e a não se jogar impulsivamente 
em projetos. 

As vibrações arrevesadas 
de Vênus aconselham você 
a manter o espírito prático e 
a não exigir demais de si no 
ambiente profissional. 

P Q Peixes 

Rlutão e a Lua prometem 
um dia produtivo e bom para 
você se concentrar com 
sucesso nos assuntos 
profissionais. 

PROGRAMAÇÃO DE TV -VHf/OHF - 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação C riança 
OLMO Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Goz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:20Esporte Lotai 
14:00 Esporte lotai Local 
14:20 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa 11 
16:00 Super ma rkel 
16:20 Silvia Poppovic 
1 7:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede C idade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:201"aixa Nobre do 
F s j 'o!' (c 
22'20 ( ' i mi• NI :ir 
00:20 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 O Agente G 
09:20 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- F' Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:2,0 Palavra de Vida 
02.20 Jesus Wrdade 

Rádio Capital. 

Asga onda no ar. 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Fliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Serena 
12:00 Moreira Serra Especial 
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 
18:50TJ Brasil 
19:10 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Serie) 
22:45 Jornal do SBT 
00-00 Jõ Soar-s Onze e Meia 
01 ■ I 5 I or nal do gR ( 
01:50 Perfil 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

ATunn 
W I IUU. 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no lar 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 SailorMoon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
12:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:25 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal 'da Manchete 

Cana 
21 

TV 

Tocantins 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20; 15 Série llardball. Força 
Bruta 
21:10 Juça Kforun 
22:00 Simer Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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JORNAL CAPITAL 

Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

0 casal Amélia e Antonio Pereira 

em recente evento social 

% 

Destaque da coluna de hoje : 

André Luiz e Railda Ramos 

José Hermes da Costa Oliveira e 

sua esposa Aríete Cutrin 

r • 

-R 

Vanessa, Rafei Galletti, Creuza, 

Egídio, Alcla, Sócrates Vasconcelos, 

Norma e Anísio Castro 

Eulália e Carlos Dias, Raí Silva e o 

tenente Edgar da 5a CIA Independente 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

■Apresentação: 

CuMpAdllE 

Chico 

VeUio 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

\Anc\c\ si\peHK+encIênoin cia a Jinpera+rl^ se 

deve a uma visi+a auferioi4 cio piAe|ei+o FIc|ou yV\acpues 

Fào J— uis. y\]a opor+uuicjacle, Flclou jee vei4 a 

(Ft \ai4esemiiiA < vs lAeeessicJc idcm tios inApe calLÍeeustm cmia 

fermos ele sauealueuio L^asico. CL^ supeliuteude.ufe |"ee 

t j t ves+ao ele vil pessoal meufe a uossa ciclacle p a La veL 

ele pevHo os pLoUeiiTCAS cipui exisfeufes. 

(ySÇ Pre^x&cta *?*? 

J^^s poucos çLi+ieos cios bexiLLos cie FnTpeLcxfLi^ |oLain 

í | ^vlsilaclos pelo supeLÍufeuc|eu+e cia (FFF pue esteve 

ae~oinperu11eTcIc) cie técuicos cia pLej-eituLa cie 

FmpfcLLatLF. y\ visitei cia F»upeLiuteuclêueia clcx Fc\ixã 

pocle LÍervcIeL ao muuicípio oi mas uo valor de R$ 17 

fnilKões. 

'Dca cUi Imjbnevt&x 

y\ pLoduçao cio evervto |le~ou por couta cio jorualista, 

iiAembro ciei y-\Fi_ e sec rtPetrio cio Peseuvolvimeuto 

JutecjLexeIcTy (Fclmilsou FíAUcl\es. /\Ja oportuuicleAcle |oi 

clebc\ticlc\ a releAcãc? cia impreuscx com os diversos 

J| ^í-Njmeutos da sociecleAcle. Pestcx ve^y os ioruedistas 

preseutes passevram cia peApel cie otvviute. J\]a 

opoLtuuicleAcle/ |o LtA i i a exilai cios filmes (curteAs) soLíLe? ca 

ree^Iiclexcle ucas Cjraucles ciclacle-s. 

Jutei mediou "feimUe-hA os eTledates/ o presideute iuteriuo 

da TAPFy o professor 3use C veralefo Fostct. 

O coul\ecicIo 

y\iAto u i o Oe i raSy 

senap re prse ute 

IA O S 

eA co utec i me uto s 

sociais eAuiversaria 

Koje e recebe os 

pambeus cie toda 

eejuipe cj ue |cAe o 

FeA pitai 

m 

fértik 

Clinica de ginecologia e OSstetricia 

JPjré=Natai",. lEsteriiUdade Coimjiuig^al,. Prev-eincção do Câimcer 
^ Gíimecológ-íÈcOf Ví.§;e€'11 ,ai]pairo§cp|píiaf VídleocolposcopiLai,. 

Vldeolbísteroscopla, Ultrasoiniogirafia. ÀVteinidle todos os coinivêiniios; 

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

Dr. Aniélio Marques Dra. Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2123 CRM-MA 2919 

II 

Bastaute slnApdtica Jlísscaixa Fercjueira |e2 pose coita 

os aiTAÍ0os Paulo e doutor y\utouio yMberto. 

(Sasai 

amigo gi^e 

sempre 

prestigia os 

eveutos cia 

city jormaclo 

por LAdsou 

e .Luciaua 

■ 

m 

c- 

Trio l'as!c vule bt.vlo (ormado pelo met lico Faulo, pie lio 

cl e Cd I i \ 'e i i a a e F r e d. 

'Dái da iMfinm&a 

Cd Idia da Fm | Are usa (10 de setembro)/ jol 

co m e n a o r a d o em alto estilo enA C7iTAperatrÍ2/ uuma 

promoção coujuuta da Prefeitura Muuicipal e 

pCcacleiiAia Pmperatrizeuse cie Letras.y\ data foi 

comemorada ua guiuta-feira (11)/ uo auditório da 

-jAPL i coutou com a participação cie Jorualistas cios 

diversos órgãos de comuuicação e membros dos mais 

variados segmeutos cia sociedade civil. 

VENHA A CAPfíl ISE/CULOS. ^ 
CONHECER TODA A UNHA R)KD 97. ^'ÉÊÊÊÊÊÊ 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPifCÍAIS^ 

* CONSORCIO NACIONAL f ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
S Fone; (09S) 722-2122 Fa\: (098) 721-2666 
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Francisco do Valle 

De volta 
Fui informado na tarde 

de ontem pelo diretor de 
produções do Sistema 
T u c a n u' s de 
Comunicação que o 
poli valente Orlando 
Mcficzes cs Iara clc volta 
a terra do I rei, « para 
variar de volta a velha 
casa. O ditado popular 
não falha...O bom filho a 
casa torna! 

De volta II 
Orlando Menezes, de 

acordo com informações 
do diretor deverá ocupar 
o cargo do empresário 
Clélio Silveira. O 
programa "Cidade 
Alerta" vem conseguindo 
ao longo de sua 
existência uma audiência 
invejável. Com certeza 
Orlando Menezes, não 
irá deixar a peteca cair. 

Itinerante 
A Rádio Capital estará 

com sua programação 
normal a partir de hoje. 
A Telma 
Telecomunicações do 
Maranhão restabeleceu o 
sinal de transmissão da 
nossa linha e os craques 
da informação estarão 
juntos novamente, 
exceto, o repórter flelder 
Madeira que encontra se 
enfermo. 

Na 
produção 

O diretor de redação 
do Jornal Capital, 
jornalista Frederico Luiz, 
a partir de hoje estará 
empenhado somente na 
produção do programa 

Cidade Agora, apresentado 
pelo também jornalista 
Conor Farias. 

A mudança e em torno do 
empenho do jornalista a este 
matutino que passara a ler 
diariamente 20 pagiha> do 
P u i a í lí! oi iíi a c a o. L pi a 
valer! 

Sub 
comando 

Com a saída do 
companheiro Frederico Luiz 
do sub comando do 
programa Cidade Agora, 
este colunista passa a 
ocupar seu posto. O clima 
aqui pela Super Quadra, 
continua cada vêz mais 
quente, para se ter uma 
idéia, às 6h00 a temperatura 
já de 40 graus. 

Chico 
Velho 

O programa "Brasil 
Sertanejo" apresentado pelo 
companheiro "Chico Velho" 
na Rádio Capital Am vem 
conseguindo um elevado 
índice de audiência. As 
cartas recebidas pelo 
apresentador do programa 
vem mostrando o esforço e 
a dedicação do personagem 
"Chico Ve 1 h o ". Q u e 
maravilha...! 

Terra 
FM 

O apresentador Zé Filho, 
da Terra FM, fez uma 
excelente entrevista com o 
secretário da Sedei 
Valdecir Ferreira. 

O secretário fez um 
balanço geral da ida dos 
estudantes de Imperatriz a 
Capital do Estado para as 
disputas dos JEMs. Seria 

Deu na Imprensa 

A moçada da banda Magníficos já se encontra 
na cidade de Imperatriz. Mais uma vez teremos 
sucesso absoluto. Alias, o companheiro Clélio 
Silveira em todas as vezes que está a frente de um 
grande evento, sempre acontece um grande shovv. 
E nem poderia ser diferente, a banda Magníficos 
vem fazendo sucesso em todo o Brasil. Que 
maravilha hein! 

$ » 

bom que a emissora da Rua 
Piauí- levasse aos 
programas mais 
personagens que militam no 
poder público municipal 
para esclarecer algumas 
duvidas, como foi o caso da 
•J.)i ()\ CitOSIl Clitl CVlSiti COiM 
st» iviario da S< (U 1- Xaldvcii 
Fcr reira. 

João 
Lisboa 

Euripedes Batista- 
secretário da Sedel- 
Secretaria de Desportos e 
Lazer da vizinha cidade de 
João Lisboa ainda não 
resolveu o problema criado 
pela comissão organizadora 
no que diz respeito ao 
regulamento da competição. 
Coma a saída do Sena- 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações a coisa ficou feia 
para a Seleção da Cameleira. 
E pelo visto Euripedes está 
achando lindo, O bicho é 
depois dos noventa minutos. 

BIC 
O Balneário Iate Clube 

deverá receber neste sábado 
um público record. A Banda 
Magníficos que já se 
encontra em Imperatriz, 
promete arrepiar a galera 
dançante da região 
tocantina. 

Cerca de 1'^ a.» 
som e luz estão aguardando 
somente o dia so shou para 
ai rebentar geral. Os 
ingressos estão sendo 
vendido> ao preço único d( 
R$ 10.00 (Dez reais). A 
expectativa de que no dia do 
show os ingressos possa a 
está mais caro. 

Não perca mais tempo, vá 
correndo e garanta o seu. 

... 
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Alair Chaves, secretário do Comércio e da indústria e Serviços é leitor assíduo do 

Jornal C apita! 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Demerval Moreno 

Arimaiéia Jr. 

Manoi i C ecilio 

Klson .Araújo 

( icero Bita 

Clodomir Guimarães 

Humberto Castro 

Raimundo Cabeludo 

Frederico Luiz 

Josué Moura 

João Rodrigues 

Luis Duarte 

Moaçir Spósito 

.Amaral Reis 

Antonio Filho 

(íil Santos 

Iveo Costa 

Lenir 

Jakson Silva 

Clélio Silveira 

Orlando Menezes 

Estes sim...Los Tiburones! 

k 
HÁ 

Frederico Luiz é o 

novo delegado 

Motinha! 

,, ; 

Os Fcvnfcvs minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domésticas 

Carpinteiros 

Auxiliar 

de contabilidade 

Montador 

de móveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado 

de carpintaria 

lABORATORIO CLEStO FONSECA 

, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

um bom lenipn. 
(íucin ivão repensar a sua maneira de a^ir no eaolieo trânsito 

brasileiro, vai sulrer muitas deeepeoev., 
Em lniperalriz. m m s< fala! 

De/.enas di 

OUINA 

urso 335 tia Ql INA: 

Sousa Cruz corre 

ATRÁS do PREJUÍZO 

üs cigarros Hollywood, (fue já foram sinônimo de sucesso, 
estão de visual e sabor novos. A mudança radical, que exigiu R$ 
20 milhões em investimentos da Sousa Cruz, é fruto da nova 
estratégia da empresa para recuperar o terreno perdido. 

O Holywood, líder do mercado por trinta anos, perdeu espaço 
no fim da década de 80 para as marcas como o Derby e o Free. 
Detalhes: todas são da mesma empresa. 

A Sousa Cruz escolheu as cidades de Ribeirão Preto e São 
José dos Campos, no interior de São Paulo, para testar a 
novidade. Se colar, a marca renovada será lançada no País todo 
em março do ano que vem... (Revista ISTOE Dinheiro desta 
Semana, nas bancas via Dimapi). 

09, 16, 20, 24, 53 

ReLações PÚbUcAS 

Comemora-se hoje, o Dia Interamericano das Relações 
Publicas. 

Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinm enter, sob 
a direção do Dr. CarlosTadeu B. Matos (721-8921). 

Guía do EmpREENdedoR 

Encontra-se nas bancas, o Guia do Empreendedor, com 900 
sugestões para você montar o seu próprio negócio. 

Edição ampliada e atualizada, nas bancas via Dimapi. 

IMPERATRIZ 

297/9 6^ nO/TC 

Novo códiqo 

Sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, o 
novo Código Nacional de Trânsito entra em vigor pra valer a 
partir do dia 23 de janeiro do próximo ano. 

Vai pegar muita gente com as calças nas mãos, diante do 
despreparo da maioria cm relação a como se comportar bem 
no trânsito. 

Multas pesadas, àpreensão de carteiras de habilitação por 

Mercado- 

FiTuxncetm- 

PoupANÇA 

Hoje ;   1,20% 

Amanhã   1,20% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Setembro/97  R$ 0,9108. 

—, UrFí (MunícípaL) 

fttembro/97 R$ 09.11 

UFr (EsTAduAl) 

Setembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro/97 R$ 13.,99 

DóLar 

* Paralelo   R$ 1,13 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$*1.09 

Colações de 25.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 25.09.97 

R$      -11,40 

SaLárío Mínímo 

Setembro/97 R$. 120,00 

SaLárío FamíLía 

Setembro/97   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar o 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2.12; bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0.29. Rua Simplício Moreira, 1478. 

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

Brasil 
Aíiftl WQJ •KS 

Destaque também hoje, para a revista "Agora Brasil", 
editada em São Luís pelo companheiro J. Morada, com 
circulação nas regiões norte, nordeste e centro-oeste% 

Trata-se de "uma revista mensal de informação, opinião e 
variedades, com ênfase para as áreas de meio ambiente, 
turismo, política, economia e negócios, dentro de uma 
visão holística", informa o expediente da publicação. O 
jornalista J. Morada, acompanhado de sua mulher Graça 
Morada , que responde pelo departamento comercial, 
encontra-se na região, mantendo contatos, fazendo 
coberturas jornalísticas e a divulgação da "Agora Brasil", 
que chega às bancas destacando as potencialidades dos 
Estados do Maranhão ( com ênfase para a região 
tocantina), Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo 
e Distrito Federal. Sucesso, meu amigo. 

PARA ANUNCIAR, DISQUE; 723.3327 

HOTÉIS - POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740, Centro, fone: (098)723.2323, fax: (098) 723.1 !()Ç 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dí 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gelúlio Vargas, Centro, fone: (098) 722.2624, fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PÃLACE HOTEL 
Av. Gelúlio Vargas, 560, Praça de Fátima, fone; (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS t 
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. 

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

AGENCIAS - 

.SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas, Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
d,.~ i,..-,. i i i/io a /noy. ti i nnxn AVUCI a dua ; lòijyju., i — T z -Í i v M»v . \ ov O / / — t . / > i j . 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740, fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayão c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria (iaucha t 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Enironcamento. fone. (098) 721.0592, 
FEITO À MÀO 
Av^etúlkWargas, 1863. esquina e/a Alagoas, fone; (098)72 1.3565 

DON VITO 
RuaCel Manoel Bandeira, Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISA AC 
Rua 13 ile Novembro Beira Rio 

Humor 

A elefanta encontra a amiga na savana: 

- Ué, querida, está grávida? Quer dizer 

que fez as pazes com o maridão, hein? 

- Um pouco, meu bem... Mas 

continuamos dando nosssas trombadas! 

(Playboy/Set/96). 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira, Centro, fone. (098^ 722.1 
PAMONHA PURA 
Av. Gelúlio Vargas, Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro, Centro, fone; (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 

INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone; (098) 721.3 153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29, fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará, 843. 
mmÊmÊÊMmmmwm 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045, fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio. Grande do Norte. 605. fone: 72 1.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues, 1599. fone: (098) 72 1.7182. 

mm 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO A 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. 

FLY BACK 
Av. Beira Rio, fone; (098) 722.1810. 
BROADVVAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone: (098 
721.6184. 

CLUBE f.ir r."X . 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010. fone: (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM i' 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada muuiento. Mensagens 
Casamento, Aniv. 15 anos. Recordações, Conquistasj 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc fone (Ó98) '7"' 

Redação, revisão c edição de clocumcnlos e textos em gera] 
 S^2323327-Ql tjtfcxlecc» i ikxl tst csldiíts 

-y: Materiais para 

àdLOAfa 

r 

bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 

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

J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal,. 

353, Cep. 65.901- 490 / 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfl - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Prefeitura realiza obras na cidade 

Continuam em ritmo 
acelerado, nos diversos pontos 
da cidade, as obras de 
infraestrutura realizadas pela 
Prefeitura Municipal. Os 
serviços executados vão desde 
a recuperação de pavimentação 
asfáltica, por meio da operação 
Tapa-buracos, até a colocação de 
camada definitiva em ruas que 
interligam bairros da periferia, 
como parte da parceria 
estabelecida entre a Prefeitura 
e o Governo do Estado. 

O bairro mais populoso de 
Imperatriz, o Bacuri, acaba de 
receber benefício nunca antes 
visto: asfalto de boa qualidade. 
Graças ao convênio firmado 
entre o prefeito Ildon Marques 
e a governadora Roseana 
Sarney, a rua Oswaldo Cruz 
recebeu pavimentação em toda 
a sua extensão — de 1,5 km —, 
que vai da Dom Pedro II até a 

liÉI *■ — 
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Sinfra acelera Operação Tapa-buracos 

rodovia BRoló, As obras são 
lambem um benefício para 
moradores de outros bairros da 
região. 

Depois de concluir os 
serviços de terraplenagem e 
asfaltamenlo da ()s\valdo Cruz. 
trabalhadores da Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra) se 
dedicam agora à construção de 
passagens molhadas, meios-fios 
e sarjetas. "Toda a extensão 
desta rua será beneficiada com 
as obras de infraestrutura, como 
determina o prefeito Ildon 
Marques", disse Ribamar 
Milh ornem, diretor do 
Departamento de Saneamento 
da Sinfra. 

Asfalto é o que será colocado 
também nas ruas Silvino Santis 
e Tancredo Neves. A Silvino 
Santis, que já recebeu 
terraplenagem. liga a rodovia 
BR-01() a Estrada do Arroz, 

passando pelos parques dos 
Imigrantes e São José. Vila 
Macedo e Ouro Verde. A 
segunda, a avenida Babaçulàndia 
à rua Euclides da Cunha, 
servindo de principal via de 
ligação entre as vilas Nova. 
Fiquene e Ayrton Sena e o 
Centro de Imperatriz. 

' Tapa-buracos 
Os serviços da operação 

Tapa-buracos são executados, 
atualmente, no setor Rodoviário. 
Hoje, 26, o Departamento 
Municipal de Estradas de 
Rodagem (DMER) trabalha na 
Tamandaré, da rua Leôncio Pires 
Dourado até a BR-010. Em 
alguns dos trechos, até então 
intransitáveis, os trabalhos 
foram feitos manualmente. Em 
conjunto, o DMER conta com o 
apoio do Departamento de 
Limpeza Publica, também da 
Sinfra. 

Sinrural promove vaquej ada e rodeio 

Como parte de um calendário de atividades para outubro, o Sinrural está programando ainda um 

•show com a dupla Cristian e Ralf 

1/ 

SinRiirol 

Sinrural promoverá show com Cristian e Ralf 

Buscando aumentar as 
atividades do Sindicato Rural 
de Imperatriz, o presidente da 
çntidade, Cel. Guilherme 
Baptista ventura, juntamente 
com a diretoria promoverão 
no mês de outubro, dois 
grandes eventos que 
prometem movimentar a 
sociedade local. 

Após o êxito alcançado 
com a realização da 29'1 

Expoimp, o parque Lourenço 
Vieira da Silva, volta a agitar- 
se com a realização da 1" 
grande Vaquejada Cicuito 
Nacional, nos dias 03,04 e 05 
do próximo mês, quando as 
habilidades dos peões serão 
colocadas à » prova, 

oportunidade em que estarão 
disputando R$ 20.000.00 
(Vinte mil reais) em prêmios. 

As . inscrições estão 
abertas na sede do Sindicato 
Rural, localizada no Parque de 
Exposições. 

A estimativa e tle que 500 
peões participem da 
competição, na tentativa de 
conquista do prêmio máximo: 
uma Moto XLR. 

Nos dias 16. 17, 18 e 19 de 
outubro, o Sinrural realizará o 
1" Rodeio Espora de Ouro. 
com apresentação da 
tradicional equipe de rodeios 
da cidade de Barreto-SP. Os 
peões de Imperatriz e região 
também poderão de todas as 

provas, principalmente as de 
laço e tambor. As inscrições 
podem ser feitas a partir da 
próxima semana, na sede do 
órgão. 

O 1" Rodeio promete 
movimentar o Parque d* 
Exposições de maneira 
diferente da Expoimp, porém 
com características 
semelhantes, em relação a 
programação, já que além do 
parque de diversões a ser 
instalado, outras atrações 
como o show da dupla Cristian 
e Ralf confirmado para o dia 
18. estão sendo 
programadas. 

Para do Sinrural, 
Guilherme Ventura, o parque 

de exposição não pode LL 
ocioso 11 meses e'-rã?r 
movimentado apenas quando 
da realização da Feira de 
Exposição. 

Ventura, detém o apoio 
integral da diretoria para a 
realização de eventos, afirma 
que a vaquejada e o rodeio a 
serem realizados em outubro, 
são apenas parte de uma 
calendário elaborado para 
este ano, que constam ainda a 
1" feira dos Municípios e a 
homenagem aos produtores 
que mais se destacaram este 
ano, os quais receberão o 
troféu Porta de Ouro, 
considerado o Oscar.da 
Pecuária Tocanlina , | 

Sucursal da Associação Maranhense de 

Escritores será instalada em Imperatriz 

O projeto visa valorizar os escritores locais, possibilitando o lançamento de seus livros em outras cidades do estado. 

A Associação dos 
Escritores Maranhenses 
poderá ter uma sucursal 
instalada em Imperatriz. 
Esforços nesse sentido vêem 
sendo empreendido pelo 
escritor Sérgio Smitt. 

Segundo o escritor, a 
promoção das artes, expostas 
no Timbira Shoping, com a 
participação especial de vários 
escritores e a exposição , é o 
primeiro passo para este 
processo. 

Sérgio Smitt, disse confiar 
na força da união existente 

entre a categoria e convidou 
aos escritores de Imperatriz a 
lutarem por este ideal "o 
movimento que nos propomos 
a fazer, é um movimento de 
base e que tem o apoio dos 
escritores disse ele, 
ressaltando que Imperatriz se 
torna é uma cidade privilegiada 
pelo fato de que o movimento 
tem inicio na cidade. 

A meta é que seja instalado 
nos próximos meses sucursais 
da Associação Maranhense não 
só na região Tocantina. mas em 
outras partes do Estado. 

Para os idealizadores do 
projeto, o objetivo é divulgar 
melhor o trabalho dos 
escritores, que terão a 
possibilidade de lançar seus 
livros em cidades. 

Sérgio Smitt, disse acreditar 
que pela implantação da 
sucursal, os escritores venham 
a ter um espaço a mais onde se 
promova o intercâmbio e troca 
de experiências. 

Na interpretação de 
diversos profissionais do setor, 
Imperatriz já merece um lugar 
de destaque no cenário 

maranhense* e até nacional. 
Nomes como o de Livaldo 
Fregona e tantos outros, 
enriquecem a cidade pela 
grandeza do que escrevem. 

A prefeitura Municipal por 
meio da Fundação Cultural na 
pessoa de Fdmilson Sanches. 
Secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
percebeu a necessidade de 
investimento nesta área, até 
então pouco incentivada, 
custear o trabalho de 
escritores locais, resultou na 
descoberta de outros talentos. 

José Geraldo da Costa é professor, escritor e membro da 
Academia Imperatrizense de Letras 

Sútdicoúx 

1a Vaquejada do 

Circuito 

Nacional 

Período 

03 a 05.10.97 

10 Rodeio 

Espora de 

Ouro 

Realizará: 

Premiação: 20.000,00 
Período 

16 a 19.10.97 
Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Roberto Oliveira 

Pedagógica 

A sub-secretaría do 
educação do município está 
investindo agora em maior 
qualidade de ensino para os 
alunos de primeiro e segundo 
grau, e para tanto já instalou 
uma oficina permanente para 
reciclagen dos professores, a 
idéia é levar a arte a sala de 
aula, como mecanismo 
estimulante, e com isso reduzir 
a desistência e a repetencia, a 
informação foi prestada pela 
sub-secretária Adalgisa 
Moreno. Ida foi categórica ao 
afirmar que a ideiajá vem dando 
exelenles resultados em boa 
parle do pais onde a idéia foi 
colocada em prática, agora, è 
regaçar as mangas, e bola prá 
frente. 

Política 

Já está confirmado. Nas 
L | yóes para deputados as 
/ embléias de Deus terá 
mesmo um candidato próprio, 
trata-se de uma das maiores 
lideranças evangélicas da 
região, o pastor Jairo Saldanha 
de Oliveira, cujo nome já vinha 
a muito sendo sondado pelo 
PPB partido pelo qual foi eleito 
o deputado Davi Alves Silva , 
para os membros da igreja, a 
escolha não poderia ter sido 
mais felizes, pois trata-se, de 
uma pessoa cujo caráter, está 

acima de qualquer suspeita. 

Bancários 

Continua a queda de braço 
entre a classe patronal e a 
categoria dos bancários., a 
classe com perdas salariais de 
27%, só está conseguindo uma 
proposta por parte da 
FENABAN, DE 4%, enquanto 
que os bancos privados como o 
BAMERINDUS, está 
oferecendo aos seus 
funcionários um aumento de 
5%, o que já contradís a 
FENABAN o que leva o 
sindicato dos bamcários a 
acreditá de que será possivel 
continuar na luta e obter uma 
proposta um pouco melhor, já 
fpie as perdas estão muito 
açima do que está sendo 
ofereçido até agora 

Menina 

moça 

O Matcr Clube Casa de Don 
Bosco, realiza neste final de 
semana mais um baile da 
menina moça, evento que a 
muito vera sendo realizado na 
cidade.Para este ano, vinte 
meninas estarão sendo 
apresentadas a soçiedade local 
como suas novas componentes, 
o baile que aconteçe sábado, 
será antes mostrado em um 
coquetél na massão (ia segunda 
dama Maristela Noleto, que 

^ibre suas portas para reçeber 

parentes e amigos das meninas 
moças. 

Com a chegada do PAPA ao 
Brasil, muitos quéstionamentos 
a cerca do comportamento da 
família e seu papel na soçiedade 
estarão sendo feitos pelos 
católicos, em mais um encontro 
do papa com as famílias, somente 
para lembrar, a promotoría 
pública de Imperatriz vera 
realizando todas as segundas e 
quintas feiras, um trabalho de 
atendimento a paternidades 
inrresponssáveis, esse 
acompanhamento se dar quando 
o pai se recursa a assumir o filho 
que veio através de uma gravidez 
indesejada,neste caso os 
promotores chama os pais e tem 
uma converça com os pais e tenta 
de uma maneira amigável fazer 
com que ambos assuma sua 
responssabilidade diante da 
situação, através desse 
acompanhamento já foi possivel 
ver pais que saem da promotoría 
direto para o fórum local para 
registrar seu filho, dando assim 
o direito à criança de ser um 
cidadão, somente em casos onde 
o diálogo já tenha se esgotado, e 
que os promotores partem para 
a justiça, onde o cidadão tem que 
assumir seu papel mesmo não 
querendo, isso é que é 
sociedade trabalhando por si 
mesma. Vale lembrar, que os 
promotores que fazerm esse 
acompanhamento são o Dr. 
Carlos Henrique, e Dra. Maria 
CandidaTeodoro. 

Eleições 

eletrônicas 

Encontra-se na cidade, o 
corregedor eleitoral, Dr. João 
Santana, ele veio reunir-se com 
juizes e 

m 

Rita e Ademar Mariano, felizes com os 15 anos do DELTA 

Depois do enorme sucesso que foi a feira de arte do colégio DELTA um dos mais conseituado 
da c idade a feira foi realizada no salão de esjiorte do Juçara Clube, e contou com s partiçipaçào de 
todos os alunos daquele estabeleçimento de ensino, que de uma maneira clara e objetiva, mostraram 
a geografia de países como a Gréçia e Roma, depois do imenso sucésso, Rita e Ademar foram 
festejar mais uma vitória 

* 
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BIC, tudo pronto para a festa de sábado 

lei ifAíignuit tíS 
O Balneário late Clube vem passando ao longo dos últimos meses por uma reforma em todas 

as suas dependências, para abrigar grandes eventos, e para este final de semana nada mais 
propicio que uma das maiores bandas de forró do norte e nordeste. I oda a equipe técnica da 
banda já se encontra na cidade, faltando chegar apenas o pessoal de palco, que deverá chegar 
hoje a tarde em Imperatriz, só para lembrar o leitor, a banda MAGNÍFICOS, é hoje uma das mais 
conseiluda dentro do que se propoen lazer qnee tocar forró, e para esta lesta muita poeira ira 
subir. E só conferir o show e se deliciar 

autoridades para estudar a 
possibilidade das eleiçõs de 98 
já serem eletônicas, mais para 
isso é neçassário local adequado 
para instalação das urnas, de 
modo a não haver interrupção no 
processo de votação e apuração 
dos votos, vale lembrar que com 
a ajuda da informática, o resultado 
que antes chegava a demorar até 
seis dias. agora poderásair com 
duas horas deixiis da votação. 1 )e 
acordo, com informações 
prestadas pelo juiz da 83 zona 
eleitoral Dr. José Améria>, o i(leal 
seria construir urn prédio 
somente para abrigar as urnas, 
ou alugar uma casa, essa decissá< > 
ainda depende de uma decissão 
do prefeito lldon Marques, com 
quem juizes e corregedores 
deverão ter uma reunião ainda 
hoje. 

Moda e 

comportamento 

Vestidos longos e cabelos 
coloridos são a grande sensação 
deste período, mais muito 
cuidado na hora de criar seu 
visual, as jiessoas de pele clara, 
não devem optar pelas 
tonalidades de cabelo, caju 
intenso, ou vennellw >, estas cores 
podem alterar seu visual, já as 
pessoas de cores mais escuras, 
não devem escolher as 
tonalidades claras, como loiro ou 
caju claros, estas cores também 
alteram o visual, já os vestidos 
longos, apesar de chique e de 
muito elegante não devem ser 
usados por pessoas de baixa 
estatura ou com alguns quilos a 
mais, quando isso for iiievitável 

opte por roupas um pouco 
mais largas, como as caj ias muito 
usadas hoje, e nas tonalidades 
escuras, elas disfarçam o exerso 
de gorduras acumuladas. 

Polícia 

tem auditório 

Em um coquetel super 
animado, que reuniu todo oclãn 
da políçia, e até muitas 

autoridades da área de direito. 
O novo auditório vai atender 
uma grande neçessidade como, 
como espaço para entrevistas 
coletivas, e palestas, espaços 
que antes era dificio encontrar. ■ 

Tributo a Raul Seixas 
Muito elegiada a atuação de Wilson Zara numa homenagem 

ao eterno mito. Raul Seixas, o show que aconteçe uma vez i>or 
ano, atrae fãns de todas as idades, que compareçeram ao 
caneleiros e relebraram velhas músicas do rebelde sem causa, 
conforme ele mesmo se alto definia. 
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Wilson Zara canta Raul 

PITER 

INFORMÁTICA 

Júpiter Informática 

SUA OPCÂO DE ACESSO À IMTERMET 

Estamos trabalhando para garantir um eficiente serviço de acesso à grande rede 

mundial & 

Encurte caminho 

Navegue sem tempestade 

ligue (098) 723 - 3838 

Seja um Júpiter associado 
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Edson Lobão pega Tocantínópolis pelo Gopão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Tocantínópolis 
O time do vizinho Estado 

do Tocantins, está 
disputando três competições 
paralelas . Copa do 
Tocantins, Campeonato 
Brasileiro da série "C "e 
Copão Maranhão do Sul. 

O time já está classificado 
no Copão Maranhão do Sul, 
com 9 pontos na chave "B " 
e no Campeonato Brasileiro. 
No Brasileiro o adversário 
será o time do Goiania, no 
sist&ma mata- mata. O 
prefeito José Bonifácio está 
apoiando o time nos três 
campeonatos, através da 
prefeitura local. 

zona de rebaixamento. 

Sei. João Lisboa 
Ontem o time realizou o 

primeiro coletivo da semana 
, no estádio Cafeteirào como 
time do Juvence da primeira 
divisão do campeonato da 
Cameleira. 

O Técnico Pelé 
juntamente com o seu 
auxiliar Duílio, estão 
confiantes em uma vitória 
domingo na Cidade de Dom 
Elizeu. O treinador Pelé , 
afirmou após o treino que irá 
intensificar os treinos 
durante esta semana" , 
visando o compromisso na 
Cidade Paraense. 

Corinthians 
Joel Santana , lamentou a 

derrota para o time do 
Botafogo no Caio Martins 
pelo placar de 1 x 0, na 
última quinta feira 24. O 
Corinthians vem de duas 
derrotas consecutivas. Além 
do Botafogo o time perdeu 
para o Grêmio no Olímpico 
pelo placar de 2 x 0 . 
Renaldo, Mirandinha , 
Donizete e Rincon 
jogadores que fazem gols. 
No time do Corinthians 
estão deixando a desejar . 
Sousa ficou no banco de 
reservas. Renaldo entrou 
como titular. 

Belém 
A Capital do Pará será 

festa no dia 9 de Outubro , 
com o jogo do Brasil e 
Marrocos. 

Na próxima terça feira , o 
técnico Zagalo irá convocar 
17 jogadores para completar 
os 22 que farão parte da lista. 
Vários torcedores de 
Imperatriz , estarão se 
deslocando para assistirem o 
importante jogo ,que com 
certeza irá receber um 
grande público. 

O Copão Maranhão do Sul 
,para muitos times a rodada do 
final de semana , passa a ser 
decisiva visando a classificação 
para a segunda fase. 

Os times que já estão 
praticamente garantidos na 
fase seguinte : Tocantínópolis 
na chave "B ", com 9 pontos , 
Estreito na chave "A ", com 5 
pontos. Na chave "C ", 
Açailândia e João Lisboa já 
carimbaram o passaporte . 
Açailândia com 8 pontos e João 
Lisboa com 5. 

Os times que buscam 
classificação com amplas 
chances: Edson Lobão , Porto 
Franco , Carolina, Balsas , 
Juventus. 

No próximo sábado amanhã 
a partir das 19 horas , no 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio , o time de Edson 
Lobão , joga a sua sorte com o 
já classificado Tocantínópolis. 
O time da vizinha Cidade . tem 

Técnico Nonato Calção confia na vitória 

Tocantínópolis Esporte Clube de volta ao Frei Epifânio 
4 pontos no campeonato com 4 vitória e torcer para uma série 
empates. Edson Lobão perdeu 
dentro de casa para o time de 
Porto Franco pelo placar de 2 
x 1. 

O Técnico Nonato Calção 
disse á imprensa que os jogos 
que empataram e a derrota para 
a Porto Franco, serviram de 
exemplo e que agora o grupo 
está fechado para conseguir a 

de combinações , visando a 
classificação. Edson Lobão com 
4 pontos , se vencer chega a 7. 
Porto Franco com 5 , vencendo 
vai a 8. Juventus com 3 , se 
vencer chega a 6. Edson Lobão 
precisa vencer e torcer por um 
empate entre Juventus x Porto 
Franco que jogam domingo a^ 
16 horas . no Estádio Castilhão 

em Montes Altos. 
O Prefeito de Edson Lobão 

, Ney Bandeira pretende ter 
uma conversa com todos os 
seus jogadores, amanha antes 
do jogo .Ney irá pedir mais 
empenho e determinação por 
parte de todos . para 
conseguirem uma boa vitória e 
a classificação para a segunda 
fase do campeonato. 

Nonato Calção .treinador do 
time. Espera contar com todos 
os seus titulares, inclusive o 
atacante Lamartine. 

Edson Lobão x 
Tocantínópolis , será a atração 
do torcedor Imperatrizense , 
amanhã a noite no Municipal. 

O Time de Tocantínópolis 
apesar de está classificado , virá 
com força total . O time do 
Estado do Tocantins , sempre 
leva a melhor em jogos 
realizados no maior estádio da 
Região sul do E stado do 
Maranhão. 

III Copa Coelho Neto começa hoje 

Diretoria da Escola espera um grande público 

Fluminense 
O Técnico Artuzinho 

comandou o time no jogo 
com o União São João , no 
empate de 1 x 1 . 

Artuzinho está 
substituindo Carbone . que 
não estava bem no comando 
técnico do Tricolor. 

O Fluminense com o 
empate ficou na mesma 
situação ou seja . na 
penúltima colocação , com 14 
pontos. O Próximo jogo do 
time Carioca será nas 
Laranjeiras domingo 28 ,com 
o América do Rio Grande do 
Norte. 

Sampaio 
O time da Bolívia Querida 

viaja logo mas para Quixadá 
, onde jogará domingo as 17 
horas pelo Campeonato 
Brasileiro da Terceira 
divisão. O jogo de volta será 
em São Luis. Segundo 
informações da Capital do 
Estado , vários torcedores 
viajarão para a Cidade 
Cearense, pra incentivar o 
time em busca da vitória. 

A Diretoria da Escola 
Coelho fará hoje a partir das 19 
horas, na Escola Coelho Neto, 
á Rua Paraíba, a abertura da III 
Copa Coelho Neto. 

A Professora Chiquinha 
juntamente com o seu esposo 
Emilio , afirmam que a procura 
das escolas para a participarem 
da Copa foi muito grande. 

As escolas que deverão fazer 
parte da terceira Copa são as 
seguintes: 

Cesfa , Xavier , Sta Luzia , 
Delta , Sta Terezinha , Peniel, 
Ceril, Delahe Fiquene, E.R.B, 
Polivalente, Sesi, Cesjor, Cerb 
, Imperador, São Vicente , São 
José do Egito, São Vicente de 
Paula , Leoncio Pires Dourado 
, Tia Zeze, Pedro Ferreira de 
Alencar , Graça Aranha , 

Amaral Raposo, Escola Batista, 
Frei Gil, Francisco Alves . Dom 
Bosco , Edson Lobão , Urbano 
Rocha João Dantas e Caminho 
do Futuro. 32 Escolas 
participarão da III Copa Coelho 
Neto. 

Relação Nominal das 
Escolas confirmadas por 
Modalidade e Categoria. 

Futsal / Pré - Mirim , , 
Infantil e Juvenil 

Coelho Neto , Xavier , Delta 
, Ceril, Delahe Fiquene , E.R.B, 
Urbano Rocha , Sesi , 
Imperador , São Vicente de 
Paula , Tia Zeze , Pedro 
Ferreira , Graça Aranha , 
Escola Batista , Frei Gil Jonas 
Ribeiro e Edson Lobão. 

Handebol / mirim e 
infantil 

Coelho Neto 
Sesi 
Ceril 
Sta. Terezinha 

Voleybol / Infantil fem. 
Coelho Neto 
Sesi 
Delta 
Pedro Ferreira 
Rui Barbosa 
Queimada / mirim fem. 

e masc. 
Jonas Ribeiro 
Coelho Neto 
São Vicente de Paula 
Sesi 
João Dantas 
Frei Gil 
Urbano Rocha 
Atletismo / pré - mirim . 

masc. e fem. mirim masc. 

fem . 
Coelho Neto 
Jonas Ribeiro 
São Vicente de Paula | 
Sesi 
Ceril 
Xavier 
Tia Zeze 
Escola Batista 
A Copa Coelho Neto será 

disputada nas seguintes 
modalidade c categoria de 
acordo o direcionamento 
técnico.O estabelecimento de 
Ensino, que inscrever um ou 
mais alunos irregularmente , 
será desclassificado na 
categoria da modalidade , e o 
técnico da respectiva 
modalidade , será afastado de 
tantas quantas as equipr|' ele 
representar. 

Botafogo 
O técnico Carlos Alberto 

Torres, fez a sua estrea na 
quinta feira 24 , na vitória de 
1x0 sobre o time do 
Corinthians. 

Carlos Alberto Torres , 
chegou no Botafogo e após 
o jogo foi bastante festejado 
pelos torcedores , que 
ficaram felizes com a vitória. 
O time saiu da penúltima 
colocação , e agora soma 16 
pontos . O Fogão apesar da 
vitória ainda continua na 

Coelho Neto 
Acontecerá logo mas as 

19 horas a abertura da III 
Copa Coelho Neto. As 18 
horas será a concentração 
das equipes participantes. 

32 Escolas foram 
convidadas e a diretoria da 
Escola que tem a frente a 
professora Chiquinha e 
Esposo Emiliano. 

Estão muito epntentes 
com a procura e esperam 
que o evento supere todas as 
expectativas . 

A equipe de professores 
de educação física da Escola 
, estão na coordenação geral 
dos jogos. Parabéns a Escola 
Coelho Neto. 

F utebol legal 

é na Capital 

Sábado 

Campeonato Imperatrizense 

Ed. Lobão X Tocantínópolis 

19h00 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens : Clovis Aguiar e Helder Madeira 

Colaboração : Idecy Vieira e Ocione Araújo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

Equipe da galera - qualidade e credibilidade 

COMUNICADO 
1 

A TCI Informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 
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Venha e comprove! 
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Duelo de Tilôs: eis Feros do flíbomor 

x os Glodiodores do Jonos Aibeíro 

Colégio São José de Ribamar responde 

sobre o FABER 

Colégio Jonas Ribeiro responde sobre 

IMPERATRIZ 

Show de Apresentação: 

Calouros Gonor Farias. 

Participação de uma 

quem equipe de repórteres 

você tira com flashs ao vivo 

o chapéu 
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Gincana 

Esportiva 
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Moto-taxista é assaltado na JK 

Elementos armados de revólveres e espingarda tipo escopeta 

agem rápido e levam moto 

Mais uma moto foi levada 
pelos assaltantes em 
Imperatriz. 0 moto-taxista 
José Amauri de Souza. 22 
anos de idade, maranhense, 
residente na Rua 
Pernambuco - setor 
Rodoviário teve sua moto 
titan ano 97, cor azul, placa 
HOO 5534- Imperatriz. 

De acordo com a vítima o 
assaltante estava nas 
imediações da parada de 
coletivos no setor rodoviário 
quando pediu que o moto- 
taxista o levasse até as 
imediações da Coca-Cola, 
pois naquele local teria 
alguém lhe esperando. 

O assalto ocorreu por volta 
das 19h00 horas. 

José Amauri, mesmo 
desconfiado do elemento 
resolveu fazer a corrida. Ao 
chegar nas imediações da 
Coca-Cola o elemento pediu 
que a vítima o levasse até a 
entrada da JK. "Antes de 
chegar na JK, eu fui 
ultrapassado por um 
elemento que usava uma 

bolsa colegial e pilotava uma 
moto -titan da mesma cor que 
a minha, só que estava sem 
placa" disse José Amauri. 

Ao chegar na entrada da 
JK, disse o moto-taxista, que 
o elemento sacou de um 
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Os moto-taxistas tem sido alvo dos assaltantes em Imperatriz 

revolver calibre 38, e colocou 
em suas costas, pedindo que 
ele para o veículo. Ao 
estacionar a moto sobre a 
mira de um revolver o outro 
elemento que estava na moto 
titan- sem placa encostou e de 
posse de uma arma tipo 
escopeta pediu que a vítima 
deixasse a moto sob pena de 
ser baleado. 

Após tomar a moto como 
assaltos os elementos 
deixaram o local com destino 
ao Conjunto Planalto. 
Socorrido por um 
companheiro. José Amauri foi 
levado até o posto 
Comunitário da PM no bairro 
Santa Rita. 

Depois de várias horas de 
diligências duas viaturas da 

PM não conseguiram 
localizar os assaltantes que 
provavelmente devem ter um 
desmanche de motos e 
veículos no Conjunto V ilona. 
De acordo com a vítima o 
segundo elemento estava 
usando uma jaqueta de couro 
e dentro da bolsa colegial 
carregava a espingarda tipo 
escopeta. 

"Chico Doido" é preso pela PM 

Elemento com várias passagens pelas Delegacias de 

Imperatriz é acusado de furto 

Francisco Ferreira Batista, 
maranhense, 24 anos de idade, 
residente na Rua A, bairro da 
Caema, foi preso pela Polícia 
Militar sob acusação de furto 
de vários objetos, entre os 
quais, uma TV a cores 16 
polegadas e um vídeo cassete. 

"Chico Doido" como é 

conhecido pela Polícia Civil 
tem várias passagens pela 
Delegacia de Roubos e Furtos. 
Preso pela Viatura de Polícia 
Ostensiva -VPO 20, o 
elemento foi entregue no 
plantão central aos agentes; 
Simião, Carlos Sérgio e 
Murilo. 

A principio o elemento 
negou todas as acusações, 
alegando que estava em sua 
residência e nunca mais se 
envolveu com roubos e 
assaltos. 

Francisco Ferreira disse 
ainda que esta trabalhando, e 
que sua prisão é marcação 

acirrada da PM. 
Os agentes da DRF 

garantiram a reportagem que 
irão fazer uma investigação 
minuciosamente no sentido de 
descobrir se "Chico Doido" 
esta ou não envolvido em 
arrombamentos na área do 
bairro Caema. 

Prefeito lamenta acidentes na gameleira 

Dois acidentes, com duas vítimas em menos de uma semana em João Lisboa 

Continua preso o 
motorista da Prefeitura 
Municipal de João Lisboa 
Walmir Alves de Souza, 
maranhense. 27 anos de 
idade, residente na Rua 
Imperatriz na vizinha cidade 
de João Lisboa. 

Walmir trabalhava na 
Prefeitura Municipal de João 
Lisboa a cerca de 8 meses, 
trafegava na Kombi de placas 
HOO 1522 - Imperatriz na 
manhã do último domingo 
(21), quando na altura da 
Escolinha Fram Cardoso 
acabou atropelando o 
soldado do exército José 
Wilson de Souza 

Nascimento, 29 anos de 
idade, que trafegava no 
mesmo sentido da Kombi 
pilotada por Walmir, ou seja, 
João Lisboa- Imperatriz.José 
Wilson de Souza 
Nascimento, natural de 
Montes Altos, 27 anos de 
idade, lotado no (50" BIS - 
Batalhão de Infantaria e 
Selva de Imperatriz, foi 
arrastado pela Kombi a cerca 
de 70 metros. Ele foi 
socorrido e levado para a 
Clínica dos Acidentados de 
Imperatriz, onde não resistiu 
aos ferimentos e acabou 
morrendo em dos leitos 
daquele hospital. Na última 

terça-feira outro acidente foi 
registrado no trajeto João 
Lisboa - Centro dos Carlos. 
Uma F- 4000 que 
transportava estudantes de 
João Lisboa à Centro dos 
Carlos, desde da 
administração anterior ao 
fazer uma ultrapassagem em 
cima de uma ponte acabou 
vitimando o jovem Ednaldo 
dos Santos. De acordo com 
às informações obtidas no 
local do acidente o jovem 
viajava com uma das pernas 
do lado de fora da carroceria. 
Na ultrapassagem o outro 
veículo acabou imprensando 
a perna de Ednaldo. A perna 

do estudante ficou toda 
esfacelada e teve que ser 
amputada. O prefeito de João 
Lisboa, Dr. Sálvio Dino, por 
telefone, lamentou os 
acidentes ocorridos na sede 
e no interior do município. 
Com relação ao acidente 
envolvendo o caminhão que 
transportava os estudantes o 
prefeito adiantou que desde 
do ano passado o caminhão 
vem fazendo este trabalho, e 
que nos próximos dias virar 
recursos para que o mesmo 
consiga fazer a locação de 
um ônibus para que os 
alunos possam viajar com 
mais tranqüilidade. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joh^rth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Aniiiiuii Soaivs Vioira, 
pernain bucano. casado, 
rosidenL no bairro Vila 
Lobão comunicou que sua 
porta cédula contendo vários 
C.ocuin. hIos pessoai? 
como. Carteira de Id r.lid de 
(. ivil, t .l'.l . e outi o> De 
acordo com o couiunicajiU." o 
f a t o ocor reu q u an do e 1 e 
trafegava pela Avenida Pedro 
Neiva de Santana. 

Perda 
de documentos II 

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

Perda 
de documentos III 

José Orlando Victor 
Pereira, goiano, solteiro, 
residente na Bernardo 
Sayão, comunicou .que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na manhã de ontem 
(quinta-feira), quando ã 
queixosa trafegáva pvT.í 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos IV 

Gisele Farias Cardoso, 
maranhense, casada, 
residente na Rua Paraiba- 
bairro Juçara comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido quando o queixosa 
trafegava pela setor 
Mercadinho 

Furto 
de bick 

Adalberto Carvalho 
Araújo, maranhense. 

í|Uf 

Th iro. residente na ! 
«e i vá Santana 

proxinii ; .(b ~ rio Si> 
Nativa v mn inicuu 
elementos ,!■ sconlim 
furtaram sua bicicleta 
Noulain bick. cor azul. 18 
marcha> D. 'acm . V . m a 
comuni. ' bikc e . c 
estacione. ::i ciú fr- n'• ria 
i v sidé j.iv. i'■1 r ■. ui . di. 
lOhOO. 

Furto 
de bick II 

Viviane dos Santos Dimas. 
maranhense. solteira, 
residente na Rua Beta - bairro 
Bacuri. comunicou sua 
bicicleta Moutain bick oi 
levada por elementos 
desconhecidos. O fato se deu 
quando a bicicleta estava na 
área de sua residência por 
volta das IlhOO desta última 
quinta-feira. 

Assalto 
O moto-taxista José 

Amauri, foi assaltado por '' ris 
elementos desconhec 
que ocupavam uma modrí 
titan cor azul. De acordo o 
moto-taxista um dos 
elementos solicitou os 
serviços do moto-táxis por 
volta das 19h()() - no setòf 
Rodoviário. O assaltante que 
estava como passageiro d - 
N.mauri discv que quertà ficai 
na Coca-Cola. ao chegar no 
local ele pediu que o moto- 
taxista o levasse ate a entrada 
da Avenida JK. 

PM 
A Polícia Militar foi 

acionada mais não conseguiu 
desvendar o assalto. 

Os dois elementos e 
estavam armados de revolver 
e espingarda tipo escopeta, 
tomaram rumo ao conjunto 
Planalto, onde possivelmente 
tem um esconderijo de 
objetos roubados e uma 
oficina de clandestina para 
matar os veículos. 

PLAIMTAO POUCIAL 

Sexta-feira, 26/09/97 

1° Distrito Agentes 

Delegado Willian. Cabral e 

Renê 
Chumbinho 

Escrivão Perito 

Garcia 
Dr. Machado 

Comissário Telefone de Plantão 

Wailace 722-1502 
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Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em gen 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 
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