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Praça Mané Garrincha, uma das mais significa tivas obras 

O prefeito Ildon Marques 
entrega hoje à população de 
Imperatriz, uma das mais 
significativas obras destes 9 
meses de administração. 

A praça Mané Garrincha, um 
grande centro poliesportivo, 
será entregue aos desportistas 
numa cerimônia que inicia-se 
logo mais às 8:00hs e estenderá 

até o final da tarde. 
A programação, definida 

durante a semana pela Sedei, 
inclui torneio de futebol de salão, 
voley, handebol, e futebol de 

areia, dentre outros. 
A cerimônia contará com as 

presenças do prefeito Ildon 
Marques, do vice Luiz Carlos 
Noleto, vereadores e secretários 

administração 

municipais, assessores e 
vereadores. 

Na semana que passou, 
diversos desportistas, visitaram 
às obras a pedido do prefeito 

Hdon Marques 

Ddon Marques, que buscou ouvir 
sugestões para o projeto, que 
depois de concluído resultou em 
elogios aos executivo municipal. 
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Ney Bandeira invade terra em seu município 

Cresce 

O prefeito de Governador 
Lobão, Ney Bandeira pode 
responder na Justiça por 
determinada invasão de área 
particular em seu município. 

A denúncia de invasão foi feita 
por Horácio Vila Nova Silva, 
durante visita a redação do JC. 

Indignado, o denunciante 
disse está preocupado em correr 
o risco de perder uma área 
superior a 14 mil hectares. 

Detalhes Página 1-5 

INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra  RS 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   

Ney Bandeira (esq.), terá que respondera duras acusações 

■ Senador La Rocque 

Tudo pronto para 

o Rock Gincana 

Governador Lobão 

PTB prepara 

convenção 

O Partido Trabalhista 
Brasileiro do vizinho 
município de Governador 
Edson Lobão, está ultimando 
os preparativos para a 
realização de sua convenção. 

O encontro está previsto 
para o dia 26 do mês em 
curso. 

Segundo o presidente do 
diretório municipal, o 
empresário João Martins 
Herenio, na pauta do 
encontro estão incluído 
temas como a às eleições de 
98 e o fortalecimento da 
sigla. 
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inscrições 

noCGG 

A desburocratização está 
levando um maior número de 
empresas maranhenses a se 
inscreverem no Cadastro 
Geral do Contribuinte. 

Apesar da grande 
demanda, a Receita Federal, 
procura entregar os cartões 
do CGC num prazo máximo 
de 15 dias. 
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Dólar Paralelo 
Venda   

 R$ 1,125 

 R$ 1,135 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1,080 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda , 

A partir das 14:00 de hoje 
será aberta oficialmente a X 
Gincana Cultura de Mucuiba 
(Senador La Rocque) 

A expectativa da Comissão 
organizadora é que cerca de 
3 mil jovens estejam 

participem do evento que 
acontece na praça do 
Mercado. 

A Gincana e Rock contam 
com o apoio expressivo da 
câmara de vereadores. 
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  RS 1,110 

 R$ 11,36 
Poupança 
Rendimento 1,1263% 
Ufir 
Valor   RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro R$ 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8,25 

■ Dia das Crianças 

Lojas abrem hoje 

Aproveitando as vantagens 
oferecidas pela passagem do 
Dia das Crianças muitas lojas 
de Imperatriz abrem suas 
portas hoje até ao meio dia. 

O comércio, segundo os 
lojistas, teve um aquecimento 
em torno de 20% durante os 

dias que antecederam a data 
de hoje. 

Confira o Mercado 
Financeiro, a sessão de 
Humor e Efemérides e muito 
mais, na coluna Informes 
Especiais 
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Novo 

estatuto vai 

reger às 

micro- 

empresas 

Para o Sebrae de Impe- 
ratriz, o projeto visa a cria- 
ção de um Sistema Especial 
para o setor. 

O projeto prevê a criação 
de linhas especiais de cré- 
ditos, com os bancos a des- 
tinar 20% dos recursos de 
empréstimos para estas 
empresas. 
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Delegado enquadra 

lavradores 

O clima na fazenda Corguinho 
ainda é tenso. A qualquer 
momento pistoleiros e sem 
terras podem se confrontarem 
novamente. O delegado Renê 
Almeida, titular do P Distrito 
(Imperatriz) e que responde 
atualmente pela Delegacia de 
Polícia de Açailândia, de acordo 

com lideres do MST, afirmou que 
os sem terra foram enquadrados 
nos crimes de formação de 
quadrilha, porte ilegal de armas 
e invasão de propriedade, 
inclusive a tesoureira do 
Sindicato, Joana da Silva, que 
encontra-se presa naquela 
especializada. Página 1-12 

Cresce número de 

assaltos na JK 
Pág. 1-12 
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Parque de exposição em atividade. 

Vaquejada 

Durante muitos anos, a 
única atividade do Parque de 
exposição Lourenço Vieira da 
Silva era a festa de EXPOIMP. 
Este ano essa situação mudou, 
muitas programações estão 
sendo desenvolvidas, a mais 
comentada é o Rodeio espora 

de ouro, que acontece nos dias 
16,19,18 e 19 do mês em curso. 
Para melhor agitar a festa, no 
dia 18 a dupla Cristian e Ralf 
estarão subindo ao palco do 
parque. Para o presidente do 
Sinrural Cel. Ventura, estas 
programações terão 
prosseguimento até o final de 
seu mandato. 

Sem terra, 

caminhada. 

Os sem terra que deixaram 
Imperatriz com destino a São 
Luis, já caminharam 600 
quilômetros, e chegaram 
ontem no município de Santa 
Rita, onde eles plantaram 
arvores frutíferas e 
ornamentais. 

E também pixaram muros 
com frases a cerca da situação 
dos trabalhadores no campo, 
como também pedindo uma 
atuação maior do governo no 
campo, a chegada dos mesmos 
a capital do estado está prevista 
para o dia 18 de outubro. 

Surto de 

sarampo 

Em muitas cidades 
brasileiras o surto do sarampo, 
febre amarela e outras doenças 
preocupou as autoridades da 
saúde, e para que em 
Imperatriz a situação não fosse 
pega de surpresa, uma atuação 
conjunta da sub-secretaria de 
estado da saúde, e FNS, estão 
alerta, o médico João Batista 
e sua equipe está alerta até 
contra a dengue. 

Dança e 

emoção. 

Claudiana Cutrim, uma atriz 
maranhense, que bateu o 
record, ao ser escalada pelo 
Artur Azevedo, para viver a 
esposa de NIJINSKI no musical 

MARAFOLIA 
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APARECIDA 

10,11 e 12 de Outubro 

(IRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCE PARA SÀO LUÍS 09:20, 13:00 E 19:30 HS 

ESCOLHA O SEU E m/A WM». 

que revela a vida do maior 
bailarino russo, nos palcos do 
TAA. 

Claudiana foi convocada 
depois que a atriz Auzana 
Faine, sobre o uma parada 
cardíaca no rio de janeiro, ela 
foi aconselhada a não assumir 
o papel em são Luis, foi quando 
Claudiana teve seu talento 
reconhecido, e de escropte na 
mão, ela atuou sem perder a 
emoção, o que levou os 
maranhenses as lágrimas, o 
trabalho é bem dirigido, e tem 
uma tonalidade muito forte de 
emoção. 

Valeu Claudiane. 

Exposição 

Fotográfica 

O colunista social Jonas 
Ribeiro, já ultima os 
preparativos para sua 
exposição de fotografia 
feminina. Para isso, está 
chegando a cidade o fotografo 
Márcio Prado, que irá clicar as 
candidatas, as fotografias 
estarão em uma exposição com 
dará ainda a ser definida. 

No entanto as visitas as 
interessadas já começaram. O 
sucesso da festa você 
acompanha no programa 
sociedade em expressão, 
apresentado pelo amigo. Muito 
sucesso Joninhas. 

Prorrogado. 

O festival de Vídeo de 
Imperatriz foi prorrogado, no 
ultimo dia trinta seria o ultimo 
dia para as empresas, cineastas 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 
ESTA DO DO MARANHÃO 

Impcrauu. 10 dc oulubro de 1W7 

Prezado Roberto OKvcira 

Li a nota "Teatro", dc sua coluna do dia 9, c pcrmiio-me di/cr-lbe que nunca uma admmisíraçâo 
publica fez utnlo pela cultura dc Imperatriz quanto a aluai Veja os diversos projetos que foram c estâo 
sendo financiados pela fundação Cultural c que receberam nosso integral apoio, sem corte dc nenhum 
deles Antes, jamais houve política c projetos culturais, mínimos que fossem, que apontassem linhas 
melhor definidas nesse setor Hoje existem Os recursos podem nâo ser o ideal c estou certo de que 
sempre haverá msauslaçõcs — . mas í o possível dentro da realidade otvamentána e financeira prevista c 
aprovada para este ano Porém, mais do que os recursos, ha um empenho pessoal meu. que procuro 
sempre me fazer presente ou representado nos diversos eventos sobre políticas c projetos culturais para os 
quais tenho sido convidado hsfotçamo-nos para dar uma nova arquitetura ao debate c á produção cultural 
da cidade fortalecendo as decisões dos administradores da Fundação, por num enada cm 1995 Mas a 
participação da Prefeitura nâo deve ser fator inibidor c acomodador. mas estimaiador c desafiador, da 
organização dos diversos produtores culturais rumo ao empresanamento de sua arte. com apoio nos 
incentivos previstos até em legislação federal A cidade c grande, os problemas são muitos e os recursos 
não são hastame para o aicodimcnio dc iodas as demandas Uma nova ordem cstá sc instaurando no 
mundo e ela prevê que Cevemos, sozinhos, são insuficientes, senão incompetentes, para malenaiiTar o 
estado de completudc c de felicidade a qoc iodos nós aspiramos Sc a gente uver de chega» a isso. scra 
com a participação ativa e realizadora de Iodos 

Com os cumprimentos do 

Um'Sr. 
Hoberlu (Mivrira 
Colunista do Jornal Capital (Vhrmne) 
Super Quadra, 602 
Nesta 

lidou urs 
feito 

e vedeoastas se inscrevessem 
mais por incrível que pareça, 
nenhuma inscrição foi feita, 
deixando assim os 
organizadores decepcionados, 
para que essa primeira 
tentativa não fosse de água a 
abaixo, as inscrição ficam 
aberta até o final do més, e é 
grátis. 

Como prêmio, a Fundação 
Cultural está oferecendo 

certificado de participação, 
estatuetas para os 
vencedores, e inscrição no 
Guarniçé a acontecer em São 
Luis. 

E esperar para ver se 
alguém se interessa, somente 
para lembrar, as inscrição 
poderão ser feitas tanto na 
FCI, como via Internet, o 
endereço está no material c 
divulgação. 

Loja de 

Atendimento 

Jornal Capita) 

E só lisar 

721-53 49® 
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Aumentam pedidos ao Cadastro Geral de Contribuintes 

Empresas maranhenses estão se inscrevendo no CGC, cujo processo foi desburocratizado 
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Economia imperatrízense vive momentos de expectativas 

Bom dia, 
governadora! 

Governadora Roseana 
Sarney, o povo está ficando 
careca de tanto esperar as 
obras que a senhora 
anunciou fazer durante a sua 
campanha eleitoral. Onde 
elas estão? 

Convenção 
confirmada 

Todos os detalhes já 
foram ultimados para a 
realização da convenção do 
Diretório do Partido 
Trabalhista de Governador 
Edison Lobão (antigo 
Ribeiràozinho). Vai ser no 
dia 26 de outubro, das 9h às 
17h, no Colégio Francisco 
Fiim, localizado no Bananal, 
maior distrito do vizinho 
município. 

"Vtem preside o PTB 
n^aela cidade é o 
empresário João Martins 
Herênio, que espera contar 
com a presença em peso de 
todos os membros da 
legenda. 

Qualificação 
desvalorizada 

As intensas e constantes 
mudanças nos processos de 
trabalho no setor financeiro 
impõem a necessidade de 
maior qualificação deste 
novo profissional bancário. 
Contudo, os investimentos 
dos bancos neste sentido são 
poucos e bastante seletivos, 
ou seja, não são voltados 
p a m ai ora dos 
empregados. 

De acordo com o Balanço 
Social dos Bancos (da dos 
balanços de 93 a 96 
publicados pela Febraban) 
os investimentos das 
empresas do setor em 
programas de treinamento, 
desenvolvimento de pessoal 
e bolsas de estudos foram os 
seguintes: US$ 80 milhões 
em 93; US$ 171 milhões em 
94; US$ 159,3 milhões em 95 
e US$ 167,4 milhões em 96. 

O investimento do setor 
nestes programas por 
bancário (comparado com 
número do estoque médio 
do emprego bancário no 
Brasil de 93 a 96) 
representou: US$ 120,44 em 
93; US$ 265,72 em 94; US$ 
270,04 em 95 e USS 319,28 
em 96. Apesar do 
investimento médio por 
bancário mostrar uma 
tendência de crescimento, 
isto deve muito mais a 
redução do nível de 
emprego no setor, que ao 
crescimento dos recursos 

investidos pelos bancos. 
Num período marcado por 
grandes mudanças na 
organização do trabalho, 
especial após 94, é possível 
afirmar que os programas de 
treinamento dos bancos são 
marcados pela exclusão: 
para os que são demitidos 
não há treinamento nem 
requalificação; para a 
maioria que fica no banco a 
busca de qualificação é 
custeada por interesses e 
recursos próprios e/ou 
programas dos sindicatos. 

Por outro lado, os bancos 
investem bilhões em 
informática e automação. 
Em 93 foram US$ 3,4 bi, no 
ano seguinte os 
investimentos em tecnologia 
passaram para US$ 4,4 bi. 
Em 95, os investimentos em 
tecnologia continuaram altos 
e somente com aquisição de 
equipamentos de 
processamento de dados e 
telecomunicações e em 
programas de 
processamento foram gastos 
cerca de US$ 1,028 bilhão. 

Dia de 
BIC 

Hoje é domingo, dia de 
alegria total. Neste 
domingão, com certeza, a 
agitação vai ser geral e 
contagiante lá no Balneário 
Iate Clube (BIC), local onde 
é realizado o "Domingo 
Alegre", o mais badalado 
programa de palco da 
televisão imperatrízense. 

Portanto, escolas e 
estudantes, além da 
produção c funcionários do 
BIC esperam por você. 
Dividir a folia é a palavra de 
ordem. 

Madeira 
na área 

O deputado federal 
Sebastião Madeira faz nova 
visita a Imperatriz. Veio 
acompanhar, de perto, os 
mais recentes 
acontecimentos políticos da 
cidade Grande. 

Aproveitando sua estada, 
o parlamentar manteve 
contato com o pessoal do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação (TV, Rádio e 
Jornal Capital). 

Você 
Sabia que... 

...Para levantar um objeto 
que esteja no chão, deve 
abaixar-se mantendo a 
coluna ereta? E que este 
objeto não pode ultrapassar 
20% do seu peso corporal. 

O Jornal Capital 
conseguiu levantar que a 
Receita Federal recebe uma 
média diária de 110 Fichas de 
Cadastro de Pessoa Jurídica 
(FCPJ) envolvendo operações 
de abertura de empresas, 
alterações cadastrais, baixas e 
outros procedimentos. Só no 
mês de setembro o órgão 
registrou o pedido de 
inscrição no CGC de 1.669 
novas empresas, 885 
alterações, 398 baixas e 117 
regularizações. 

Apesar da grande demanda 
a Receita Federal procura 
entregar os cartões de CGC, 
para quem está abrindo uma 
empresa, no prazo máximo de 
cinco dias. O período vale para 
firma individual ou sociedade 
limitada. Ainda assim existem 
reclamações de contribuintes 
que estão abrindo empresa 
insatisfeitos com a demora na 
entrega do cartão. 

O chefe substituto da 
Central de Atendimento ao 
Cliente (CAC) explicou que os 
problemas de demora na 
entrega dos cartões de CGC 
existem muito mais motivos 
por problemas de 
preenchimento da FCPJ, por 
parte do interessado — o que 
é muito mais comum — ou por 
causa da falta de acesso ao 
sistema. 

O processo de inscrição no 
CGC já foi bem mais 
burocrático, segundo 
informou o CAC. Hoje, basta 
o interessado dar entrada na 

■ Economia 

O escritório regional do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) informou ao Jornal 
Capital que o presidente do 
Conselho Deliberativo 
Nacional do Sebrae, Pio 
Guerra, acaba de debater com 
o secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel, o 
novo Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa, que está 
em tramitação no Congresso 
Nacional e cria uma série de 
mecanismos para favorecer as 
empresas de pequeno porte. 

O projeto prevê a criação de 
um sistema de crédito especial 

Confirmado que estará 
acontecendo no dia 26 de 
outubro, das 9h às 17h, 
convenção do Diretório do 
Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) de Governador Edison 
Lobão (antigo Ribeirãozinho). 

Todos os filiados e membros 
da legenda estão sendo 
convidados para participar do 
evento, que será realizado nas 

FCPJ acompanhado de toda a 
documentação exigida. Na 
mesma hora é realizada uma 
pesquisa sobre a situação da 
pessoa física e da pessoa 
jurídica, se responsável por 
outras empresas. 

Como é feito o processo 
Se estiver tudo bem, o 

processo é encaminhado para 
o setor operacional. Em caso 
de alguma pendência, o 
documento é devolvido ao 
interessado com as devidas 
informações para que ele 
regularize a sua situação e 
retorne posteriormente. As 

para essas empresas, com os 
bancos obrigados a destinar 
20% dos recursos de 
empréstimos para elas, 
mudanças sociais, e a 
permissão às empresas do 
setor de serviços para adedir 
ao Simples — sistema 
simplificado de recolhimentos 
de impostos. 

Pio Guerra informou que 
uma comissão de técnicos do 
Sebrae está analisando o 
substituto do novo estatuto, 
devido à sua importância para 
as empresas, responsáveis 
pela geração de novos 
empregos no País. Mas 

dependências do Colégio 
Estadual Francisco Fiim, 
localizado no Distrito de 
Bananal. 

O presidente do PTB em 
Governador Edison Lobão é o 
empresário João Martins 
Herênio, que disputou a 
prefeitura do recém-instalado 
município nas eleições 
passadas. "Faltou pouca coisa 

pendências também 
contribuem para a demora na 
liberação do número de 
inscrição no CGC. 

Os documentos exigidos 
para firmas individual e 
sociedade limitada quase se 
eqüivalem, com a diferença 
de que só é pedida a FCJP 
para o caso de firma limitada. 
No geral é exigida a 
declaração de forma 
registrada na Junta 
Comercial do Maranhão 
(JUCEMA); documentos de 
pessoa física (CPF, 
Identidade, Comprovante de 
residência); comprovante de 

destacou que é preciso discutir 
as propostas com o governo 
para que possam ser 
assimilados pelo sistema de 
arrecadação federal, de forma 
que não ocorram problemas na 
implantação das medidas 

Extensão do Simples 
"Sabemos que o governo 

está preocupado com a 
extensão do Simples à 
empresas da área de serviços, 
com receio de que isto acabe 
promovendo uma redução 
grande na arrecadação da 
Previdência Social, sobretudo 
no que se refere às empresas 

para sairmos vencedores, 
todavia continuamos aqui 
lutando em benefício da nossa 
comunidade", disse. 

A convenção será 
desenvolvida para eleição do 
diretório e suplentes, eleição de 
delegados e suplentes, eleição 
da Comissão Executiva e 
suplentes, eleição do Conselho 
de Ética e suplentes e eleição 

localização da empresa, etc. 

O Escritório Regional do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) 
informou ao Jornal Capital 
que o presidente do Conselho 
Deliberativo Nacional do 
Sebrae, Pio Guerra, acaba de 
debater com o secretário da 
Receita Federal, Everardo 
Maciel, o novo Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa, 
que está em tramitação no 
Congresso Nacional e cria 
uma série de mecanismos 
para favorecer as 

da área de construção civil, 
pois estima-se que 40% delas 
poderão aderir ao Simples 
depois de implantado o novo 
sistema", destacou o 
presidente do Sebrae. 

Pio Guerra ressaltou que, 
ao mesmo tempo em que 
acompanha o projeto no 
Congresso, o Sebrae amplia a 
discussão com a sociedade 
sobre o tema. 

No próximo dia 17, por 
exemplo, participa de 
seminário a ser realizado no 
Rio Grande do Sul, quando o 
novo estatuto estará sendo 
analisado. 

do Conselho Fiscal. 
João Martins Herênio 

informou, a propósito do 
contato mantido com o Jornal 
Capital, que o Partido 
Trabalhista Brasileiro continua 
crescendo em Governador 
Edison Lobão. "Prova do que 
estou afirmando são os vários 
registros de filiações feitos nos 
últimos dias", frisa. 

Microempresa ganha novo estatuto 

Escritório do Sebrae em Imperatriz afirma que projeto visa a criação de um 

sistema especial para o setor 

Tudo pronto para convenção do 

PTB em Governador Edison Lobão 

f VALE TRANSPORTE 

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

•T/ Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 1 
m desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

f TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 , 
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Entre Linhas 

2000 

por THOMPSON MOTA 

Moto táxi 

Por determinação da 
Justiça, em Brasília, a partir 
de agora está proibido em 
todo o Brasil o serviço de 
moto táxis, cabendo a 
fiscalização aos secretários 
de segurança pública dos 
estados. Com a crise pela 
qual passamos, não podemos 
esconder que o povo 
brasileiro é muito criativo, 
nos momentos difíceis 

sempre existe o jeitinho 
brasileiro, em função da 
danada da recessão, alguém 
teve a idéia de explorar o 
serviço de trasnportes de 
passageiros através de 
motocicletas. A idéia foi genial, 
até porque esse tipo de 
transporte existe em países do 
Primeiro Mundo, no entanto, 
aqui no Brasil como tudo é 
desorganizado, milhares de 
pessoas começaram a 
transportar passageiros sem o 
mínimo de segurança, 
causando acidentes 
diuturnamente em função do 
número exagerado de 
profissionais que pasaram a 
circular nas cidades com suas 
motocas. Aqui em nossa 
cidade, dezenas de pessoas 
perderam suas vidas, outras 
centenas ficaram marcadas em 
virtude de gravíssimos 
acidentes envolvendo motos. 

Concurso 
público 

O concurso público 
realizado pela Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, foi 
divulgado em meio a um 

grande tumulto nas 
dependências da Câmara 
Municipal, com direito a 
discursos, como se a nossa 
Prefeitura estivesse fazendo 
um grande favor para à 
população. O concurso público 
foi realizado em todo o País por 
determinação do Governo 
Federal. Nós chamamos a 
atenção das autoridades no 
sentido de fornecer o listão dos 
aprovados para a imprensa, 
para posterior divulgação em 
todos os meios de 
comunicação, algumas pessoas 
desmaiaram por falta de espaço 
e ventilação na pequena 
Câmara Municipal. No caso de 
tirar proveito político, a 
divulgação dos nomes dos 
aprovados deveria ser em 
frente ao prédio da Prefeitura, 
com direito a bandinha, e a 
presença de todo o 
secretariado perfilado em cima 
do palanque. 

Praça Mané 
Garrincha 

Domingo, 12 de outubro, o 
prefeito Ildon Marques entrega 
para o povo a praça Mané 

Garrincha totalmente 
reformada, um trabalho 
gigantesco, envolvendo 
algumas secretarias do 
município e prestadoras de 
serviços. Mané Garrincha 
deixou seu nome marcado no 
cenário esportivo mundial, 
ponteiro direito que deixava 
seus adversários no chão com 
seus dribles disconcertantes. 
Figura simples e humilde, 
Garrincha tinha duas paixões, 
passarinhos e crianças, e 
justamente amanhã dia das 
crianças, o prefeito Ildon 
Marques traz de volta o nome 
de Mané Garrincha , para ser 
lembrado pelo povo de 
Imperatriz. A reinauguração 
contará com uma vasta 
programação , confirmada a 
presença do prefeito, 
secretários e políticos da 
região. Não deixe de levar seu 
filho, ou neto, para esta grande 
festa, a coordenação estará sob 
a responsabilidade da 
Secretaria de Esportes e Lazer, 
que tem como titular Valdeci 
Ferreira. Com este trabalho, 
Ildon Marques marcou um 
verdaeiro gool de placa, é 
verdade  

Hoje, o empresário 
Fernando Antunes 
juntamente com sua esposa 
dona Telma, estará 
inaugurando o Parque 
Aquático Infantil do Shallon 
Haras Clube, o seu quadro de 
associados , a imprensa e 
amigos deverão marcar 
presenças. Fernando 
Antunes deverá ser candidato 
a depuatado Federal pelo 
PPS, o mesmo partido do ex 
prefeito de Caxias, Paulo 
Marinho, que ainda não 
perdeu a esperança de ser o 
candidato da governadora 
Roseana Sarney ao Senado 
Federal. 

programa na TV da família 
Sarney. 

Muita gente se deslocou 
para a Ilha de Opaon - Açu, 
para participar do Marafolia 
97, esta grande festa 
popular acontece pelo 
terceiro ano, a Ilha é 
invadida por foliões 
oriundos de vários estados 
brasileiros. Para quem não 
sabe, a capiatal São Luis, 
fica na Ilha de Opaon-Açu. 

Neste domingo, acontece 
em Belém do Pará o Círio de 
Nazaré, uma verdadeira 
multidão acompanha a 
virgem pelas ruas e avenidas 
da cidade. Sem dúvida, é a 
maior procissão da América 
Latina, na nossa ausência o 
nosso programa de televisão 
será apresentado pelo 
companheiro Raimundo 
Primeiro, reportagens de 
Messias Júnior e pelo 
repórter de plantão Alex 
Sousa. 

Recebi convite do maior 
colunista social da América 
Latina, Jonas Ribeiro, para a 
grande feijoada que 
aconteceu no Happy Hour, 
com direito a muito pagode e 
brindes. Com certeza, muitas 
mulheres bonitas de nossa 
sociedade estiveram 
presentes. Parabéns pelo 

A conquista de um ideal rompendo fronteiras 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Todo projeto se cresce 
com muito trabalho. Seja em 
que campo for. Mostrar sua 
idéia e, principalmente, fazê- 
la ganhar o apoio esperado 
por parte do público-alvo 
deve ser a palavra de ordem, 
ou seja, prioridade absoluta. 
Desta forma, não tenha 
dúvida, o resultado 
aparecerá antes do prazo 
esperado. E com formas de 
crescer ainda mais e ganhar 
mundo. 

A união de esforços, 
nesses tempos de qualidade 
total, també é fator a ser 
levado em consideração 
ainda quando a coisa estiver 
no papel. Como montar uma 
boa equipe de funcionários 
deve ser motivo de cuidado 
estudo. 

E foi isso o que aconteceu 
com a Rede Record de 
Televisão, cujas instalações 
estão montadas no bairro da 
Barra Funda, em São Paulo, 
sendo que a emissora é hoje 
uma das melhores do País e, 
cada vez mais, trabalha no 
sentido de ficar entre as 
primeiras. Vem 

conquistando, ao longo dos 
últimos dois anos, índices que 
conseguiram preocupar suas 
concorrentes. Coisa de quem 
já nasce gigante e com 
propósito de servir de elo de 
ligação entre o povo e o seus 
desejos prementes. 

Em junho, por exemplo, a 
Record agregou à rede as 
seguintes capitais: Belém 
(PA), Salvador (BA), Cuiabá 
(MT) e São Luís (MA). Com 
isso, passou a cobrir 
praticamente todo o território 
nacional, estando presente em 
22 capitais. Já neste ano, a 
Record entrou no ar em 
Fortaleza (CE), Recife (PE), 
Porto Alegre (RS) e Alta 
Floresta (MT). Somente essas 
capitais representam um 
mercado de, aproxidamente, 
20 milhões de habitantes e 10% 
do índice potencial de 
mercado/Brasil. 

O plano de expansão da 
Rede Record começou a seis 
anos, quando houve a 
mudança do controle acionário 
da empresa. Antes, era uma 
emissora estritamente 
paulista. Hoje, a Rede Record 
é composta de 41 emissoras 
entre próprias e afiliadas e 570 
retransmissoras. Mas, o 

projeto de expansão continua 
e, segundo Demerval 
Gonçalves, superintendente 
da Rede, a expectativa é de, 
ainda em 1997, estar presente 
nas poucas cidades que não 
fazem parte da sua cobertura. 
Para isso, irá participar de 
editais abertos pelo Ministério 
das Comunicações em cidades 
importantes do País. 

Cuiaba entrou no ar, pelo 
canal 10, dia 02 de junho. Para 
marcar sua presença, a 
emissora levou o apresentador 
e cantor Marcelo Costa, que 
fez um show na cidade, dia 01 
de junho. Também estiveram 
presentes artistas do núcleo 
de dramartugia da Rede 
Record São Paulo. Ainda em 
junho, a Record entrou no ar 
em São Luís (MA), sintonizada 
através do canal 08. 

A TV Record de Belém já 
em caráter experimental 
inaugurou oficialmente no dia 
10 de junho. Um jantar foi 
oferecido no Clube da 
Assembléia Paraense 
Campestre, com a presença de 
autoridades, políticos, 
empresários, jornalistas, 
publicitários e clientes. 

Em Salvador, a 
programação da Record entrou 

no ar dia 16 de junho, pelo 
canal 05, com uma cobertura 
de, aproxidamente 300 
municípios. Especialmente 
para a inauguração, foi 
gravado o Note e Anote (dias 
14 e 15), com todos os quadros 
direcionados à cultura baiana. 
Dia 17, o Programa Ana Maria 
Braga foi transmitido, ao vivo, 
direto de Salvador, com a 
participação dos grandes 
artistas da Bahia. 

NA: é meta da Record, cada 
vez mais, valorizar a cultura e 
os valores, além da indústria e 
comércio do Norte/Nordeste. 
Por isso, seus vários programas 
estão divulgando os trabalhos e 
os fatos que acontecem nestas 
regiões. Em especial o Quem 
Sabe...Sábado, programa 
apresentado por Renato 
Barbosa, considerado o rei da 
paródia no Brasil. Ele montou 
um quadro somente para 
mostrar os nossos cantores. 

Foi por isso, que fiz questão 
de fugir da forma tradicional 
de como se escreve essa 
coluna, que tem como meta 
mostrar os bastidores da 
imprensa local/regional. O 
que é bom deve ser 
valorizador e apoiado. E só 
conferir!!! 

Hoje é domingo 

por Raimundo Primeiro 

No horizonte, uma luz brilhante. 
No mar, um barco errante a navegar. 
Na feira, o vendedor ambulante. 
Na avenida, carros indo e vindo. 
Na Chácara, churrasquinho animador. 
Na praia, multidão busca entrentenimento. 
Na casa, reflexão. 
Afinal de contas, hoje é domingo. 

Nova mulher 
por Raimundo Primeiro 
Conheço uma nova mulher. 
Pensamentos embaralhados. 
Fico a pensar o que fazer. 
Ando em desespero pelo espaço limitado do quarto. 
Que duro a vida é! 
Sinto-me bastante machucado. 
O que fazer, então, para ter essa nova mulher? 

Estranho total 
por Raimundo Primeiro 
Uns vão. 
Outros ficam. 
Cá estou. 
Indecisão toma conta de mim. 
Alienígena? 
Não! 
Um confuso diante do que fazer. 
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Governador Lobão 

Ney Bandeira autoriza invasão de terra 

Diante do desrespeito a propriedade privada, o prefeito pode responder pelo ato na Justiça 

0 prefeito de Governador 
Edison Lobão, Ney Bandeira 
pode responder na Justiça por 
determinar invasão de área 
particular em seu município. 

A denúncia, foi feita na 
manhã de ontem por Horácio 
Vila Nova Silva. Segundo ele, de 
forma irregular Ney Bandeira 
mandou que máquinas abrissem 
uma estrada por dentro de sua 
propriedade que mede 
14.405,63m2. 

Horácio Vila Nova, disse 
estar "indignado"pela forma em 
que o chefe do executivo vem 
conzudindo problemas desta 
natureza. 

Ele informou que a área em 
questão tem título e toda 
documentação necessária há 16 
anos, sendo que a comprou há 
seis anos. 

Para o denunciante, tudo 
"não passa de perseguição 
política"já que ele é cunhado de 
Plácido, principal adversário 
político de Ney. 

Horácio, diz não entender 

por que, em notificação, a 
prefeitura disse está atendendo 
a uma solicitação da vereadora 
Raimunda de Melo Nunes, que 
por meio do requerimento 
número 173/97, pede "que seja 
providenciado à abertura de 
todas as ruas, que se encontram 
em Estado crítico, e sem 
tráfego", "o que não é o caso" 
garante. "E o que é mais 
estranho", complementa, "é 
que Ney Bandeira, se 
preocupou tanto em atender a 
uma solicitação feita pela 
oposição". 

Além de Ney Bandeira, 
quem também terá que prestar 
esclarecimentos á Justiça, é o 
Secretário de Obras Enoque 
Batista da Silva, que autorizou a 
abertura da área, sem buscar 
plena certeza da legalidade do 
serviço. 

Horácio Vila Nova 
Silva,enfatiza que em vez de está 
"pertubando a paz", o prefeito 
deveria está de fato preocupado 
em atender os apelos do povo, 

e acrescenta que de fato 
houvesse interesse em fazer a 
vontade o Legislativo, estaria 
proporcionando a 
pavimentação de ruas que 
segundo ele s^1 encontram em 
péssimo estado de 
conservação. 

Ele denunciou ainda, que 
em Governador Edison Lobão, 
hoje o clime á de revolta, "o 
povo já se arrempendeu em ter 
escolhido a ele para 
administrar a cidade" declara, 
afirmando que até o momento, 
a população desconhece os 
setores onde estão sendo 
aplicados os recursos públicos 
que entram no município 
vindos do FPM, e outros 
canais. 

"Ser prefeito, é muito fácil, 
mas ter a coragem de assumir 
com transparência e 
compromisso não á para 
qualquer um", lembra Horácio, 
ressaltando que a qualidade de 
bom administrador, não é um 
dom de Ney Bandeira. 
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Aéra invadida pela prefeitura de Governador Lobão 

Rock vai abrir oficialmente Gincana de Mucuiba 

A partir das duas horas da tarde de hoje, uma carreata e Rock vai reunir 3 mil jovens na 

praça do Mercado em Senador La Rocque. 

^ , % ■ | n - f , o   w* 

*• -• _ 

£ m 

%A Qulx^ EXPRESSO A ÇAILÀNDIA L TOA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

'. 23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 
Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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Manoel Joaquim; confiante no sucesso 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 

CAC Atendimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Acontece neste domingo a 
partir das duas horas da tarde 
a abertura oficial da X Gincana 
Cultural de Mucuiba (Senador 
La Rocque). O evento que 
contará com a participação de 
quatro grandes equipes será 
aberta com uma carreata e um 
Rock na praça do Mercado. 

O presidente da Comissão 
organizadora Manoel Joaquim 
Farias, informou que três mil 
jovens estão sendo esperados 
para a festa que já se tornou 
uma das mais tradicionais da 
região. 

Este ano, a X Gincana 
Cultural, toma uma postura de 
"grandeza"disse Maneol 
Joaquim, lembrando a 
emancipação de Mucuiba, 

elevou o momento cultural, e 
o quea significa também "no 
aumento da responsabilidade 
para com sua organização. 

A Câmara Municipal, a 
prefeitura e o comércio de um 
modo em geral, estão 
envolvidos diretamente para 
que tudo dê certo, o que 
consequentemente resultará 
em bons "lucros para o 
município de nador La 
Rocque. 

A carreata desta tarde, 
percorrerá, segundo a 
comissão organizadora, a MA 
122, perfazendo o percurso, 
Senador La Rocque-Joao 
Lisboa, retornando ao 
município de origem, e indo 
até o distrito de Ganipapo, 

do evento 
quando na volta todas as 
equipes se concentram na 
praça do Mercado. 

Esta semana, Manoel 
Joaquim esteve na câmara 
municipal, onde expôs aos 
vereadores todos os detalhes 
da programação, Edimilson 
Bezerra, Demí Ferreira, 
Josefa Coimbra, Ismael 
Morais, Rita Barroso e João do 
Oliveira que estão 
contribuindo para cobrir as 
despesas de um documentário 
em vídeo para o evento, 
disseram na oportunidade que 
"o Rock e a Gincana 
representam o resgate dos 
valores do povo da cidade"e 
consideraram essencial sua 
realização. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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■ Reformas 

Proposta do governo 

acaba com o IGMS 

O projeto de Reforma Tributária apresentado pelo 

governo deve extinguir as contribuições 

Uma sugestão, é assim que 
o secretário-executivo do 
Ministério da Fazenda, Pedro 
Parente, define a proposta da 
Reforma Tributária anunciada 
pelo governo no dia 17 de 
setembro. Segundo ele, a 
proposta não será encaminhada 
como projeto de emenda 
constitucional ao Congresso. 

Mas o governo espera que 
pontos relevantes sejam 
absorvidos pelo relator do 
projeto que está na Câmara, 
Mussa Demes (PFL-PI). 

Em outras rodas, não 
governamentais, o nome dado 
à proposta é de balão de ensaio, 
fogo de palha... Isto porque ao 
não apresentar um projeto ao 
Congresso, o governo não 
concretiza quais suas reais 
intenções para a Reforma 
Tributária. 

0 projeto que tramita hoje 
foi apresentado em 1995 e 
desde então recebeu cerca de 
100 emendas e avançou muito 
pouco. As críticas de 
economistas é empresários, por 
conta desta indefinição, se 
multiplicam e começam a gerar 
movimentos como o dos 
empresários paulistas. 
Marcado para acontecer ainda 
este mês, que pretendem 
lançar uma ação contra os 
impostos e pela reforma 

tributária. 
Novos impostos 
A proposta traz 

modificações como a extinção 
de uma série de impostos, entre 
eles o ICMS, que seriam 
substituídos por apenas três 
impostos: IVA, IW e Excise 
Tax. 

Não haveria modificações no 
Imposto de Renda e não está 
prevista a inclusão dos 
impostos sobre grandes 
fortunas, projeto apresentado 
em 1989 pelo então senador, 
hoje presidente, Fernando 
Henrique Cardoso. O relator do 
projeto de reforma tributária na 
Câmara, deputado Mussa 
Demes, garante que só irá 
incorporar os pontos que não 
tragam queda de receita para os 
estados. 

Do ponto de vista técnico, a 
proposta feita por Pedro 
Parente ainda precisa ser 
melhor analisada. 

A Fenafisco tem, já 
elaborado, um estudo sobre o 
impacto das modificações para 
os estados, que começa a 
circular. No Sintaf as 
discussões a respeito também 
começaram, tanto a nível de 
diretoria, como com a 
categoria; a reforma tributária 
foi o tema da primeira palestra 
do projeto "Ciclo de Debates" 

promovido pelo sindicato. 
Mas o entendimento é de 

que as implicações políticas 
precisam ser bem esclarecidas. 

A proposta do governo pode 
parecer interessabte e ser 
comemoradas por muitos, mas 
de substancial não traz nada. 

Todas as modificações são 
só para o futuro, a proposta não 
tem respostas para questões 
como a situação das isenções 
recentes, oferecidas pelos 
estados a empreendimentos 
que se instalaram em seu 
território, ou como ficará o 
Fundo de Participação? Além 
do mais, todas as polêmicas que 
os diversos pontos sugeridos 
gerariam no Congresso, não 
deixam à vista um futuro breve 
de aprovação para a reforma. 

Economia dos estados 
Quanto ao presente, nada de 

novo. Ao lançar mão de uma 
discussão nova, o governo tenta 
jogar no esquecimento as 
críticas que vem sofrendo por 
quase inviabilizar a economia 
dos estados com sua política 
centralizadora de recursos na 
União, Lei Kandir e 
prorrogação do FEF. 

Discutir a reforma tributária 
é fundamental, tanto no sentido 
de pressionar governo e 
Congresso para que as medidas 
urgentes de reorganização dos 

Sindicalistas reunidos discutindo a Reforma Tributária 

sistemas tributários avancem, 
enquanto para garantir que 
sejam medidas que atendam 
aos reais interesses dos 
cidadãos, e não parte deles. 

A proposta do governo deve 
ser considerada em todos os 
seus pontos, analisada e 
discutida. Mas falar a longo 
prazo e esquecer o presente é 
mais um (dos muitos) engodo 
que querem fazer o povo 
aceitar. 

O que diz o governo 
A proposta apresentada no 

dia 17 de setembro pelo 
governo para a Reforma 
Tributária prevê a extinção do 
IPI, do ICMS, do ISS, da CPMF, 
da ISLL, do Cofins e do PIS/ 
Pasep, que seriam substituídos 

por apenas três pontos: 
1) IVA (Imposto sobre Valor 

Agregado): imposto federal a 
incidir sobre bens e serviços. 
Sua alíquota seria única, 
diferentemente do que 
acontece hoje com o ICMS. O 
IVA também teria alíquota 
inferior às do ICMS; 

2) IVV (Imposto sobre 
Vendas a Varejo): a incidir 
sobre mercadorias 
(competência estadual) e 
serviços (de arrecadação 
municipal). Teria alíquota 
única; 

3) "Excise Tax": imposto 
que seria cobrado na venda ao 
consumidor de determinados 
produtos, de elevada 
capacidade de arrecadação e de 

difícil sonegação, como fumo, 
bebidas, telecomunicações, 
energia, combustíveis etc. Seria 
de competência estadual. 

Ficariam mantidos o 
Imposto de Renda — com 
alíquotas ajustadas em função 
da extinção da CSLL 
(Contribuição sobre Lucro 
Líquido) -, o Imposto sobre 
Operações Financeiras, o 
Imposto de Importação e o 
Imposto de Exportação. 

A nova proposta prevê o 
estabelecimento de prazos para 
a vigência das atuais 
vinculações constitucionais 
(gastos mínimos obrigatórios 
em educação, saúde etc.), com 
sua progressiva redução ao 
longo do tempo. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 
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0 QUE PODE FAZER HOJE 
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Ficou rdcii dizer; "entim sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-OIO n0 85 - Maranhão Novo 

Aceífamos cheque - FONE* 721 

r i. 

11 
BM g 721-4878 

A sua melhor 
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Domingo, 12 de outubro de 1997 - Editor responsável; Raimundo Primeiro 

Por Dentro 

da Imprensa 

José!ia Melo 

A mesma coisa 
E a maioria das 

promoções das rádios FMs 
de Imperatriz. Aqui vale o 
velho ditado, de que nada se 
< . tudo se copia, o que é 
lamentável, especialmente 
para os ouvintes que são 
obrigados a ouvir e participar 
sempre das mesmas coisas, 
sem chance de variar. Seria 
bom se alguém por aqui 
tivesse criatividade e 
deixasse de apenas imitar as 
concorrentes. Pode apostar 

que dessa forma, ganharia 
mais ouvintes quem soubesse 
fazer melhor. Porque essa 
mesmice enche a paciência de 
qualquer ser humano. Vale 
então o bom senso dos nossos 
produtores de rádios. 

Fa/ía interesse 
E, os jornalistas e as 

empresas de comunicação de 
um modo geral de Imperatriz 
mostram que não estão 
interessados em participar do 
Primeiro Festival de vídeo que 

será promovido pela Fundação 
Cultural, Pelo menos até a 
última terça-feira, quando 
conversei com o secretário 
daquela entidade, Cláudio 
Marconcine ele me afirmou que 
ninguém havia aparecido para 
se inscrever no festival. Motivo 
este qi^e obrigou a Fundação a 
prorrogar o prazo para as 
inscrições. Inclusive, o Cláudio 
Marconcine faz um convite às 
pessoas para que participem, 
e isso vale não apenas para 
quem trabalha com 
comunicação, mas para todos 
os interessados, já que o 
Festival de Vídeo é dividido em 
categorias diversas. 

Segurando legal 
Enquanto a Cláudia 

Pinheiro está curtindo um 
merecido descanso em São 

Luís. quem segura as pontas 
na editoração eletrônica deste 
Jornal é a Flenice Leonel, moça 
super competente que já fez 
parle do quadro efetivo do JC. 
Ela vem mostrando nesses 
poucos dias que está 
trabalhando, que quem soube 
um dia. nunca deixa de saber. 
Com certeza, a qualidade do 
trabalho continua excelente. 
A turma aqui da redação está 
aproveitando para matar a 
saudade dos bons tempos. 

Fim de semana 
E mais um fim de semana 

que está chegando e para os 
amantes do rádio são mais 
dois dias de irritação com a 
programação musical da 
maioria das rádios da cidade. 
Isto porque infelizmente 
parece que o pior em gênero 

musical fica guardadinho para 
os sábados e domingos, 
quando pela lógica deveria ser 
o contrário, até pelo fato das 
pessoas estarem com tempo 
suficiente para curtir os 
programas. Sai fim de semana 
entra fim de semana e nada 
muda. Ainda bem que os 
ouvintes pelo menos podem 
pedir músicas por telefone, 
pra variar um pouco. Só é uma 
pena que uma esmagadora 
maioria não tenha esse 
maravilhoso aparelho. 

Dia de animação 
Amanhã é dia de Domingo 

Alegre. E a galera das escolas 
participantes Frei Damião e 
São José do Egito com 
certeza está a mil para fazer 
esta grande festa, que é um 
verdadeiro sucesso na cidade. 

E o BIC está prontinho 
para ser o palco desse 
show, para a alegria da 
moçada. E bom você se 
ligar porque muita coisa 
boa vai acontecer! 

É uma parada 
Os locutores Jackson 

Silva e Hosano Silva , 
estão conquistando mais 
espaço cada dia que passa 
com o programa Paradão 
do Brega, na Nativa FM. 
Os ouvintes já aprovaram, 
especialmente pela 
maneira que os dois fazem 
o brega se tornar bom de 
ouvir. 

Legal também a forma 
como eles se expressam. 
Falam a língua do povo, 
que na verdade é o que dá 
audiência. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

A nova posição de Vénus 
permite que você se torne mais 
consciente do que se passa em 
? oração e possa modificar seu 
modo de agir no terreno amoroso. 

A passagem de Vénus por 
Escorpião assinala um período 
em que você poderá analisar 
objetivamente seus 
sentimentos. 

Leão 

Seja prudente nos negócios 
e atenha-se aos gastos 
rotineiros, para não sofrer 
perdas. 

Touro Y)o Câncer 

Libra 

Vénus iniciou a visita que 
anualmente faz ao seu signo, 
detonando um período em que 
você poderá expressar melhor 
sua afetividade 

Sagitário 

Vénus passa a facilitar as 
relações de amizade e anuncia 
um período excelente para você 
fazer novos e interessantes 
contatos. 

Aquário 
✓VVA 

Procure ver as coisas 
como elas são e não se jogue 
em situações complicadas 
apenas para viver novas 
aventuras. 

Virgem 
ni 

Escorpião 
K 

Capricórnio 
23 Peixes 

Mercúrio aconselha você a 
usar da máxima prudência e 
diplomacia, em especial no 
trabalho. 

Vénus inaugura um período 
particularmente propício aos 
romances e encontros. 

O trânsito de Vénus pelo seu 
setor doméstico facilita a vida e 
cria um clima de harmonia em 
casa. 

O trânsito de Vénus pelo 
signo anterior ao seu assinala 
uma fase em que você deverá 
ser realista no terreno amoroso, 
estando alerta para não se iludir. 

Os negócios com imóveis 
estão entrando em uma fase 
ótima, fique de olho. 

As românticas vibrações de 
Vénus chegam harmoniosamente 
ao seu signo, favorecendo os 
amores, encontros e, em especial, 
as viagens a dois. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

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

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

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

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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O casai Souza, pastor Tedro Abes e Inaída Sfiuanda 

(Igreja Assembléia de 'Deus - Aíinistério Seta) 

Qíadys Marinfo, S^osane Sampaio com 

seu pequenino (Danilo ejô dorraz 
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j 
mm 
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mumuNiÀQ 

A vereadora Vete, badeada pelos amigos Ana eSheíí 

mi 
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'Dois coítriospara os olhos açaüandenses: 

'hçdrigo Çaíletti e Sérgio Ricardo 
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t 
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i 

D indiscutíveío taíento da coíunista Jane Vasconcelos, mas 

quando se trata de montaria, a bonitona recorre rapidinfo à 

assessoria das amigas üjeide Vieira e QLdys Marinho 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

jipcesgitação: 

ClJIVipAdRE 

Chico 

VElho 
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Capitai 

Social 

Linda Veloso 

/íníom&viia 

Basfapvfe borvita a surpresa que recebi ua ultima ter<pa- 

jeira uo restauraute Peope pela passagem do meu 

auiversario. Bastaute amigos , bomeuageus e aiuda 

um delicioso jautar de muito requiute. 

(Soubivi os cliques da rvoite. 
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Xeka^ L-iuda/ Loide^ BIerbete e doutor y\r\toK\io 
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BI el 10 e Marl eue também |oram abraçar a co uuista 

auiversariaute dividiudo pose com Beôuiay 

Brauca/ A^drcio e Roberto/ os três últimos são os 

proprietários de Bmperatriz Park Blotel 

(y\rvtigo ^Auapolis) 

■c> 
A 

/ 

* 

Zêlia/ a auiversariaute^ Jussara e TAdkcmar 2êl iay Biuda/ Blêlio e li em pose especial 
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é Í3arato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

738-4194 

CONSÓftCIOi 

mmsmmsmnimÊk 
00* - AOWWÍf.TftAOORA OC CQUSOUCiO tTO* 

PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alagoas, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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B/C 

0 Balneário Iate 
Clube, recebeu durante a 
última semana vários 
alunos. Um dia da Lazer, 
este foi o objetivo de 
todos os diretores de 
escolas de Imperatriz em 
homenagem o dia da 
"Criança" que será 
comemorado hoje dia 12. 

Primeiro 

O repórter Raimundo 
Primeiro passou a 
integrar a equipe de 
reportagens do programa 
Cidade Agora levado ao 
ar de segunda a sexta- 
feira pela Rádio Capital 
AM. Com a ausência do 
pesado Aurino Brito. O 
repórter Raimundo 
Primeiro assumiu a 
liderança. 

Conflitos 

Os moradores da 
fazenda Corguinhos 
localizada no município 
de Açailândia estão 
vivendo momentos de 
tensão. O conflito 
ocorrido esta semana 
entre sem terras e 
pistoleiros teve um saldo 
de uma vítima fatal e 
várias pessoas feridas. 
Para o líder do PT, Jomar 
Fernandes a prisão de 
quatro lavradores é ilegal 
e ele irá levar o caso ao 
conhecimento do 
delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu. 

Pesadelo 

Trafegar pela Avenida 
JK no período noturno é 
uma verdadeira aventura. 
Os freqüentes assaltos 
naquela avenida vem se 
tornando um problema 

Francisco do Valle 

crônico para os moradores 
que necessitam de trafegar 
por aquele setor. Falta de 
iluminação, buracos e o 
total abandono da JK faz 
com o sonho de um cartão 
Portal de Imperatriz se 
torne um verdadeiro 
"pesadelo". 

Transportes 

O prefeito Sálvio Dino e 
a primeira Dama da vizinha 
cidade de João Lisboa, 
lolete Dino, lamentaram os 
acidentes ocorridos 
recentemente envolvendo 
veículos que prestavam 
serviço para a prefeitura de 
João Lisboa. No caso da 
ambulância que atropelou e 
matou um soldado do 50" 
BIS, o prefeito Sálvio Dino 
ordenou uma sindicância 
interna entre os 
secretariados para culpar 
os responsáveis. 

Transportes II 

No segundo acidente 
tivemos um estudante 
gravemente ferido, vindo a 
ter que amputar uma de sua 
pernas. A primeira Dama 
ressaltou que no momento 
em que estava negociando 
um transporte decente para 
os estudantes aconteceu o 
acidente. De acordo com o 
prefeito o caminhão que 
prestava serviço para a 
prefeitura de João Lisboa 
estava desde da última 
administração e para não 
atrapalhar os estudos dos 
jovens permitiu que o 
proprietário do veículo 
desse continuidade ao 
trabalho até que se resolve 
o problema. 

Transportes III 

Um ônibus já está 
transportando os alunos 

Deu na Imprensa 

O líder do PT (Imperatriz) 
Jomar Fernandes é a nova 
força da oposição a 
"oligarquia Sarney" na Região 
Tocantina. Em recente 
entrevista ao programa 
Imperatriz 24 horas, Jomar 
deixou claro que seu discurso 
já mais irá mudar. 

Jomar Fernandes também confirmou sua 
candidatura a deputado estadual nas próximas eleições. 
Com apoio total da esquerda, o petista pretende chegar 

a Assembléia Legislativa 
e lutar pela reforma 
agrária. 

O Partido dos 
Trabalhadores 
brevemente será ativado 
na vizinha cidade de João 
Lisboa. A palavra é do 
presidente do diretório do 
PT em Imperatriz Jomar 
Fernandes que deverá 
acionar a regional no 
sentido de manter as 
chamas do partido em 
todo o estado. 

.U Ifi 

dos povoados vizinhos a 
cidade de João Lisboa. A 
iniciativa deixou o prefeito 
bastante satisfeito, pois 
segundo ele, acidentes 
daquela natureza foram 
evitados. 

Transmissão 

A equipe da Galera deu 
um show de cobertura no 
amistoso realizado e m 
Belém diante da Seleção de 
Marrocos. Mesmo 
vencendo de 2 a 0, os 
paraense ficaram 
aborrecidos com a péssima 
apresentação da seleção de 
Zagallo. O atacante 
Denilson autor dos dois 
gols brasileiros e o meio- 
campo Juninho foram os 
destaques do jogo. 

ORAÇÃO DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO 

Espirito Santo. Tu que 
me esclareces em tudo, que 
iluminais todos os caminhos 
para que eu atinja o meu 
ideal. Tu que me dás o dom 
divino de perdoar e 
esquecer o mal que fazem e 
que em todos os instantes de 
minha vida estás comigo, 
que neste curto diálogo 
agradecer-te por tudo e 
confirmar uma vez mais, que 
não quero separa-me de Ti. 
Por maior que seja a ilusão 
material, não será o mínimo 
de vontade que sinto de um 
dia estar Contigo e todos os 
meus irmãos na glória 
perpétua. Agradeço-te uma 
vez mais. 

N.B. Deve-se fazer esta 
oração 3 dias seguidos sem 
fazer o pedido. Dentro de 
três dias será alcançada uma 
graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que 
receber a graça. 
Francisco dos Santos Vale 

Sue/índia Coelho (gerente do Fuji Foto Brasil), 
também é leitora assídua do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Olha o visual... 

Olha o visual. 

A morena II 

Tá matando a pau. 

Quem sabe, sábado! 

O "Ladrão" vem ai. 

É o "Ladrão ou a Ladra"? 

Você decide. 

Zé Filho (leia-se Zé Filho da Terra FM) 

Estava sorrindo à toa. 

Que maravilha em Zé... 

Mais quando! Zinho. 

Os paraenses pegaram no pé de Zagallo. 

E agora José? 

Apa. 

De comendador para comendador... 

Vem ai a nova Mané Garrincha. 

Ildão é pisada de porção mesmo! 

Polgeda.... 

Pequeno "grande" homem. 

Conduzindo o PMDB 

Da forma que ele merece. Um abraço 

BIC. Questão 

de bom gosto!!! 

' V -i 

Sn ■dr- 
-fí. i 
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Os Fantas minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

* Domestica 
* Balconista de 
Farmácia 
* Balconista 
de Padaria 
* Caligrafista 
* Vendedores 

Externos 
* Cozinheira 
* Cobradores 
* Recepcionista 
* Operador de Rolo 

Compactador 
* Operador de 
Rolo de Pneu 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

LoJas como o Bazar Ipanema aBrem 

hojE pARA aLeQRÍA dA CRÍANÇAdA 

Depois de funcionar até as primeiras horas da noite de 
ontem, o comércio lojista amanhece de portas fechadas 
hoje, só reabrindo amanhã, segunda-feira. Mas algumas 
lojas, entre grandes e pequenas, devem dar expediente. O 
Bazar Ipanema, por exemplo, vai atender sua clientela até 
às llh, com tendência de ficar até mais tarde de acordo 
com o movimento, segundo informação do empresário 
Vanilson Pires Cirqueira. 

É a última oportunidade de algumas lojas, ao final da 
semana da criança, reaquecer um pouco suas vendas e 
também mais uma chance para que os retardatários (são 
muitos), adquiram os presentes da gurizada. 

Parabéns, criançada. 

CUudÍA SancIieS 

Quem também integra a lista dos ilustres aniversariantes de 
hoje, é a nossa amiga Cláudia Sanches (irmã do companheiro e 
secretário municipal, Edmilson Sanches). 

A bonita EUsângela Matos de Queiroz estará amanhã com 
o sorriso ainda mais largo por conta do seu aniversário. 
Secretária da Otorrinocenter, onde atende a todos com 
simpatia e presteza, a aniversariante comemora a data 
neste domingo, no aconchego dos familiares e do seu 
círculo de amizades. Vaie o registro e o nosso tim-tim. 

Representante em Imperatriz e região da Folha de São Paulo 
e para todo o estado do Maranhão da Gazeta Mercantil, Cláudia 
Sanches encontra-se em São Luis, comandando de perto 
(temporariamente) o escritório instalado na capital. 

Recebe o nosso carinho, ao lado do maridão, Raimundo Silva, 
dos filhos e dos amigos. Tim-tim! 

EFemerícIes 

Hoje, 12 de outubro, são comemoradas as seguintes 
efemérides, entre outras: 

* Dia de Nossa Senhora Aparecida^, 
* Dia do Descobrimento da América; 
* Dia da Criança; 
* Dia do Basquete: 
* Dia Engenheiro Agrônomo; 
* Dia do Corretor. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do dr. Tadeu (721-8921). 
Valendo registrar que amanhã, 13, será comemorado o Dia 

do Fisioterapeuta. 

Mercado- 

financeiro- 

PoupANÇA 

Hoje  1,04% 

Amanhã 1,03% 

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

UFír (FecIeraI.) 

Outubro/97.... R$ 0,9108. 

UrFí (MuNÍcipAl) 

Outubro/97 R$ 09,11 

UFr (ESTAduAl) 

Outubro/97 R$ 20,21 

UPC (FecIeraI) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 10.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 

10.10.97 

R$ 11,89 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97 R$.120,00 

SaUrío FamíLía 

Setembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60): R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Humor 

É impressionante, depois da 

edição de agosto de PLAYBOY, o 

número de mulheres brasileiras 

que começaram a fazer 

tratamento orth molecular. 

(Playboy/out/97 nas bancas via 

Dimapi). 

AN ÍVERS/VRÍ ANTES 

ACII 

* Eurismar Dias Araújo (São José 

Moveleiro); 

* Antonio Eustáquio A. Cangussú (Agrosal); 

* Nilva Nunes Bandeira (Bazzolão Móveis); 

* Divekar - Dist, de Veículos Carajás Ltda. 

Aniversariam hoje e recebem os parabéns 

da ACII e do FEITO À MÃO RESTAURANTE (self- 

service, churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). Na 

Av. Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas-Centro. Fone: 721-3665. 

m 

Um destaque especial também hoje, para o aniversário 
da empresária Nilva Nunes Bandeira, esposa do também 
empresário João Luiz Lopes da Silva (leia-se Bazzolão 
Móveis). A aniversariante, que vem se revelando uma 
excelente administradora ao lado do maridão, vai 
comemorar a data apenas em família, recebendo 
naturalmente as manifestações de carinho e amizade dos 
familiares e do vasto círculo de amizades do casal. Outro 
registro especial com o tim-tim da coluna. 

Seria FeriacIo 

Se hoje, 12 de outubro fosse um dia útil, seria feriado naciona 
por conta da data que homenageia Nossa Senhora Aparecida 
Padroeira do Brasil. 

CoÍNÇÍdÊNCÍA 

Por coincidência, este ano o Dia de Nossa Senhora Aparecida 
cai na mesma data do Círio de Nazaré, em Belém do Pará. 

No próximo ano, o Círio será festejado no dia 11 de outubro 
(segundo domingo do mês) e na segunda, 12, é que será 
comemorado o Dia da Padroeira do Brasil. 

Será feriado nacional, e por conseguinte responsável por mais 
um final de semana prolongado. 

HÍLtON ApROVAdo 

Meu abraço hoje ao Fráter Hilton Paz (Rosacruz) que está 
entre os aprovados e classificados para o cargo de assistente de 
Administração do concurso público de Imperatriz, cujo resultado 
foi anunciado na última quinta-feira, 10, na Câmara Municipal 

Meus cumprimentos também aos demais que foram 
aprovados e classificados. 

Quem foi só aprovado, paciência. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 
meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para 

yy//7Z7/7Vy7 escritório, escolar, > iAMUÁSULl' bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

tf f romoçâo em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
vresma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postai, 

353, Cep. 65.901- 490 r 

Imperatriz-MA t 

Servet 

SERVIQO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

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

I ,ahoralorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MR-0190 

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

Praça está pronta para reinauguração 

Todas as áreas esportivas da 
nova praça Mané Garrincha 
foram concluídas, quinta-feira 
(10), pela Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra). Hoje, 
serão feitos apenas os 
acabamentos. A reinauguração 
está confirmada para hoje, às 8 
horas da manhã, com a 
presença do prefeito Ildon 
Marques. Com 
aproximadamente 7.500 
metros quadrados, a praça 
Mané Garrincha é o segundo 
maior poliesportivo do País. 
Nela constam pista de patinação, 
rampa para skate, quadras de 
vôlei e de futebol de areia e uma 
outra, polivalente, para as 
práticas de voleibol, futebol de 
salão, handebol e basquetebol. 
Ontem foram feitos os serviços 
de limpeza pública, que também 
são executados pela Sinfra. 

Há, ainda, áreas com 
aparelhos de ginástica olímpica, 
pista de cooper (com marcação 
a cada 50 metros), playground 
(destinado à recreação infantil), 
bancos de praças, jardins, 
orelhões, dois blocos de 
banheiro (com quatro cada, 
sendo uma para homens e 
outra para mulheres), sede 
administrativa, iluminação de 
qualidade e dois amplos 
estacionamentos. Por conta da 
reconstrução da Mané 
Garrincha, a Sinfra, por meio do 
Departamento Municipal de 
Estradas de Rodagem, 
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Praça Mané Garrincha é entregue hoje à população 

providenciou a pavimentação 
asfáltica dos trechos das ruas 
ao redor da praça. 

Além do prefeito Ildon 
Marques, devem comparecer à 
reinauguração do logradouro 
poliesportivo os secretários da 
Infraestrutura, Jairo de Oliveira, 
responsável pela execução das 
obras, e dos Esportes e do 
Lazer, Valdeci Ferreira, que se 
responsabilizará pela 
administração. Outras 
autoridades civis, como o vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto, 
vereadores e secretários 
municipais e demais assessores 
da Prefeitrua Municipal, além 

de militares, devem participar 
do evento deste domingo — dia 
da Criança e de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil 
— o qual marcará a entrega da 
praça à comunidade. 

Festa 
A grande programação 

esportiva vai marcar a 
reinauguração da Mané 
Garrincha. Ela foi elaborada 
pela Sedei, em conjunto com as 
secretarias da Educação e do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho. O prefeito Ildon 
Marques fará a entrega da praça 
à população de Imperatriz. Em 
seguida, serão desenvolvidas, 

durante todo o dia, as 
competições e disputas no local. 

Valdeci Ferreira, titular da 
Sedei, informa que a 
programação esportiva irá das 
8 às 10h30, pela manhã, e a 
partir das 16h, à tarde. Diversos 
torneios, em diferentes 
modalidades, acontecerão no 
local, a exemplo de futebol de 
salão, handebol, voleibol e 
futebol de areia, além de 
recreações infantis, sorteios de 
bolas e bonecas, apresentações 
des&zí^ (categoria mím-rím/)), 
patins, capoeira, e dança 
pelas academias Poliher e 
Dança e Cia. 

■ Televisão 

Bons Gasoy estréia "Passando 

a Limpo" na Record 

Neste domingo, dia 12, às 
22h30, estréia "Passando a 
Limpo", o talk-show de Boris 
Casoy, o âncora do "Jornal da 
Record". Sem definir o estilo 
do programa, Boris afirma que 
o formato é não ter formato. 
Ele quer ter liberdade de 
mudar quando achar 
necessário. O programa terá 
uma hora e meia de duração e 
será ao vivo. 

O cenário será simples, 
caracterizando um escritório 
moderno e confortável, que 
deixe os convidados à vontade 
e favoreça uma boa conversa. 
O talk-show não terá auditório, 
mas o telespectador poderá 
participar através de fax, 
telefone ou e-mail. 

Boris pretende entrevistar 
três pessoas por domingo, 
mas isso não será uma regra. 
As entrevistas serão longas, 
aprofundando os assuntos. 
Durante o programa Boris 
também poderá promover um 
debate entre os entrevistados. 

Segundo o apresentador, 
será um programa dirigido aos 
telespectadores realmente 
interessados em política e 
economia. Mas, também 

serão feitas entrevistas leve, 
com artistas, figuras curiosas 
ou pessoas do cotidiano. 
"Quando for necessário, 
faremos entrevistas à 
distância, chegando aonde for 
preciso", afirma Boris. 

Essa é a primeira 
experiência de Boris em talk- 
show e a expectativa é grande. 
Suas maiores preocupações 
são a de deixar o entrevistado 
falar, expondo sua opinião e ter 
a certeza de que a estrela do 
show é o seu convidado e não 
dele. 

A direção é de Dácio Nitrini 
e a produção é a mesma do 
"Jornal da Record". Para a 
estréia, Boris promete 
entrevistados polêmicos. 

Boris está na Record desde 
julho de 97, ancorando o 
"Jornal da Record", que vai ao 
ar de segunda a sábado, às 
19hl5. Agora, em um novo 
desafio, ele comandará este 
projeto e afirma não estar 
preocupado com a audiência, 
e sim com a qualidade do 
trabalho. Para Boris, 
"Passando a Limpo" é mais 
uma opção para o domingo a 
noite. 

Festejo de Sonto Teresa D,AvíIq 

De 6 a 15 de 

outubro de 1997 
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SütdCeafa fâunaí de ImftenaúUf Realizará: 

10 Rodeio 

Espora de Ouro 

Período 

16 a I9.I0.97 

Premiação: 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR! 

Vbcé manda! 

Refrigerador 
R$ 525,00 tf vista ou 
1+23 Mensais de 

' Porta reversível 
* Sistema de degelo fácil 
* Porta - ovos removível 
* Gavetas para gelar liquido e garrafas 
* Design com formas arredondadas 
* 293 litros 

39 50 

OÍ/i+4 CHEQUES DE 113,20 

, *»«■ 

r-1 s 4 

Cônsul^ 

10 PECAS 

OUALCIUER PRODUTO Cônsules» 

BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
24 LONG NECK 

Fogão Essencial Next 
R$ 163,00tf K/>/tf OU 
1+23 Mensais de 

12 20 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 35,15 

Cônsul^ 

■ Mesa Inox 
' Botões embutidos 
' Prateleiras do forno 

com trava de segurança 
■ Garantia de 1 ano 

18 PECAS 

Conjunto de Som 
R$ 378,004 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Duplo Deck 
* AM-FM 
* 180 W PMPO 
* Controle remoto 

28,40 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 81,50 

m 
mm 

PH/LCO 
TM COISAS OUt tó * MICO Hi MA *0Ct 

15 PECAS 

Vídeo Game 
R$ 239,004 K/>/tf ou 
1+23 Mensais de 

IVIIIMTEIMDO 

acompanha 

um cartucho 

26 

+ .* 

90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 51,50 

* Super Set 
• Super c/ mario word 

10 PECAS 

TV 20" Cores 
R$ 329,004 vista ou 
1+11 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

389oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 72,50 

Sudld 

11 

/ 

" Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
' TV :VHF,UHF e CABO 
" Entradas de Áudio e Vídeo 20 PECAS 

Vídeo Cassete 
R$ 299,004 vista ou 
1+11 Mensais de 

TOSHIBA 

34,so 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 66,00 

o ;s V./ 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
■ Informações em Português/Inglês 
' VHF / UHF e CATV 
' Tracking automático 
' Limpeza automática • Timer 
' 100a250V (aut.) 
' Efeitos especiais 

20 PECAS 

Ferro Automático220V 
R$ 16,904 vista ou 
1+11 Mensais de 

1 

* Design moderno e arrojado 
* Leve: não cansa para pasar 
* Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
" Mais estável na posição de descanso 

90 

ARIMO 

/ 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,60 15 PECAS 

Bicicleta 
R$ 139,004 K/>/tf ou 
1+23 Mensais de 

10 50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 29,95 

á8P 

08 PECAS 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 18/10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X(l+23) juros de 6% a.m 12X (1+11) juros de 6 e 6,5/o 
a.m. Plano cheque 5X (1+4 )juros de 3,9 e 5% a.m. Plano com ou sem entrada, pqtos. de 
30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a prazo e 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro. 
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Jogos do Copão serão 

realizados também aos sábados 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copão 

Dois serão realizados 
neste final de semana. As 
semifinais ,começam hoje 
com um jogo isolado. 

Tocantinópolis x João 
Lisboa 

Local: Tocantinópolis 
Horário : 16 horas 
Domingo 12/10 
Balsas x Açailândia 
Horário : 16 horas 
Local; Balsas 

João 
Lisboa 

O Treinador Pelé realizou 
no estádio Cafeteirão, o 
coletivo apronto visando 
melhor preparar o time para 
os próximos desafios. 

O treinou Pelé disse que 
os treinos são firmes 
durante a semana , para 
tentar juntar vitórias e 
pontos no inicio da segunda 
fase. 

Amador 

O Campeonato Amador 
de Imperatriz teve 
seqüências na quinta com a 
realização de dois jogos. 

Botafogo 0x1 Riengo 
Local: estádio 
Horário ; 19 horas 
Americano 0x1 Bananal 
Horário : 21 horas 
Local: estádio 
Hoje sábado 11/10 
Tiradentes x Sena 
Local : estádio 
Horário ; 16 horas 
Domingo 12/10 
Americano x Janduí 
Local: estádio 
Horário : 09 horas 

Seleção 

Com dois gols de 
Denilson no segundo tempo. 
O Brasil venceu o time do 
Marrocos em Belém na 
quinta feira (9) pelo placar 
de 2 x 0 . No primeiro tempo, 
o time do Brasil não 
apresentou o seu verdadeiro 
futebol. Zagallo promoveu 
mudanças na etapa inicial . 
Cleber no lugar de 
Gonçalves. Dodô saiu e 
entrou Cristian. Russo entrou 
no lugar de Cafú. 

O Estádio Mangueirão 
recebeu um grande público. 

Tocantinópolis 

O Time principal foi 
eliminado do campeonato 
brasileiro da terceira divisão, 
.mas continua em duas 

competições. Copão 
Maranhão do Sul e Copão do 
Tocantins. O Presidente do 
time Salim , disse que o time 
está completo para o jogo da 
tarde de hoje e que só um 
resultado interessa a vitória 

Açailândia 

O Técnico Paulo César 
conta com a experiência do 
zagueiro Antonio Luiz , um 
dos principais reforços do 
time para as semifinais do 
Copão Maranhão do Sul. 

O Presidente da liga , 
Ademir Nunes e o secretário 
da Sedei, Jocélio afirmaram 
que a Cidade de Açailândia 
irá com garra para conseguir 
uma vitória na cidade de 
Balsas, embora reconheçam 
que o time balsense joga em 
seus domínios e será uma 
parada difícil. 

Flamengo 

O Rubro Negro da Gávea 
joga neste sábado as 21h30 
no Maracanã diante do time 
do São Paulo. 

O Técnico Pàulo Autuori 
disse que o seu time precisa 
de uma vitória na noite de 
hoje para chegar mais perto 
da classificação. O 
Flamengo vem de uma 
vitória diante do time do 
Grêmio pelo placar de 3 x 2 

Sampaio 

O Time da Bolívia 
Querida já está na Capital 
Paraense e joga amanhã as 16 
horas no estádio Baenão. 
Pinho, treinador do time , 
afirmou que o Sampaio já 
venceu o time do Santa Rosa 
na segunda fase. O Primeiro 
jogo foi em Belém e saiu 0 x 
0 e o segundo jogo aconteceu 
o Sampaio venceu em São 
Luis por 4x2.0 Jogo de volta 
vai ser realizado dia 19 de 
outubro as 16 horas no 
estádio Castelão. 

Moto 

O Técnico Lira pediu 
algumas contratações para o 
time , visando o 
quadrangular ou triangular 
final do campeonato 
maranhense que será 
realizado ainda este ano. 
Moto e Sampaio começam a 
disputar uma melhor de 
quatro pontos na próxima 
quinta feira dia 15 de 
outubro, para decidir quem 
fica com o ponto de 
bonificação. 
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Sálvio Dino (dir.), presidente da Amsu! 

O Copão Maranhão do Sul 
teve no últimos dois dias a sua 
seqüência. Com o objetivo de 
melhor se preparar, todos os 
times dão duro nos 
treinamentos coletivos. 

A princípio todos os jogos do 
Copão Maranhão do Sul seriam 
realizados no domingo , mas 
devido a seleção de 
Tocantinópolis está 
participando da Copa Tocantins 
e os jogos de lá serem 
realizados aos domingos , a 
comissão organizadora aceitou 
a proposta do Presidente Salim 
em jogar também aos sábados. 

O Presidente da Amsul , 
prefeito de João Lisboa, Sálvio 
Dino afirmou que esta fase 
semifinal será decisiva e os 
times que desejam ser 
campeões, não podem perder 
pontos. Sálvio disse ainda o 
time campeão irá disputar dois 
jogos com o Paissandú de 
Belém do Pará , conforme está 
definido com um dos diretores 
do Papão da Curuzú. 

O Copão está composto nas 

semifinais por duas chaves de 
três times cada. 

Chave "D " 
João Lisboa 
Tocantinópolis 
Porto Franco 
Chave "E" 
Açailândia 
Balsas 
Estreito 
Ontem pela chave "D " 

jogaram: 
Tocantinópolis x João Lisboa 
Local: Tocantinópolis 
Horário : 16 horas 
Domingo 12/10 
Pela chave "E " 
Balsas x Açailândia 
Local: Balsas 
líni ariu . 1(> huras. 
O Diretor de arbitro Jackson 

da Silveira , até o fechamento 
desta matéria não tinha 
divulgado a arbitragem para os 
jogos do final de semana. 

Todos os times de cada chave 
jogarão entre se e o primeiro 
colocado está classificado para 
os jogos finais que decidem o 
título do Copão 97. 

João Lisboa, firma-se no Gopãc. 

Time da Cameleira treina firma no Cafeteirão 

O Treinador Pelé do time 
de João Lisboa comanda 
diariamente no estádio 
Cafeteirão , coletivos visando 
melhor se preparar para 
enfrentar os próximos desafios 
da no Copão Maranhão do Sul, 
pelas semifinais edição de 
1997. 

Segundo informações da 
comissão técnica, o grupo 
aproveita sempre os espaços 
possíveis para se reunir, neste 
sábado, o elenco almoçou na 

residência do prefeito Sálvio 
Dino. 

Ainda sobre o coletivo 
apronto , o treinador Pelé 
observou bastante os seus 
jogadores e acredita que sairá 
bem na competição, "com um 
resultado positivo", embora 
sabendo que jogará muitas 
vezes na casa do adversário, o 
que lhe colocará uma inteira 
torcida contra. 

O Time de João Lisboa 
começou a semana de treinos 

na quarta feira e de lá até hoje, 
os treinos foram bastante 
puxados o treinador Pelé, 
exigiu muito dos seus 
comandados. 

O Time de João Lisboa 
pelos valores individuais que 
tem , na primeira fase deixou 
a desejar ,mas o pensamento 
dos jogadores e comissão 
técnica e ainda os torcedores 
é de que a partir de agora o 
time possa apresentar dentro 
de campo um futebol diferente 

da primeira fase e que possa 
conseguir bons resultados e 
classificar para a final da 
competição. 

O treinador Pelé não 
divulgou o time titular, mas 
deverá mandar a ^campo a 
seguinte onzena. 

Valdo , Tatá, Batata, Duílio 
e Fernando : Rodson , Biro 
Biro , Paulinho Herênio e 
Dinar : Valdson e Nerisvan . 
Delegação retornará após o 
jogo em condução especial. 

Campeonato amador chega a fase fina1 

O Campeonato Amador 
de Imperatriz está 
chegando em sua reta final 
na fase de classificação 
para os jogos do 
quadrangular final. Alguns 
times já garantiram a 
classificação : Marília , 
Bananal e Ajuventus já 
estão na próxima fase . 
Com chances ainda está o 
time do Sena que jogará 

esta tarde em busca de uru 
resultado positivo. Os 
jogos desta rodada, ou seja 
os jogos que foram adiados 
tiveram seqüências na 
quinta feira com a 
realização de dois jogos 
.confira : 

Quinta feira 09/10 
Botafogo 0x1 Riengo 

Horário ; 19 horas 
Local : estádio 

Americano 0 x 1 Bananal 
Local : estádio 
Horário ; 21 horas 
Próximos jogos 
Hoje sábado 11 /10 
Tiradentes x Sena 
Local : estádio 
Horário : 16 horas 
Domingo 12/10 
Americano x Janduí 
Local : estádio 
Horário : 09 horas 

O Presidente da Lif , 
Couraça disse que os jogos 
estão acontecendo na maior 
normalidade possível e que 
pretende terminar está fase 
na próxima semana. O 
presidente disse ainda que 
nos jogos do quadrangular 
espera que o público 
compareça em maior 
número nas arquibancadas 
do Frei Epifânio. 

Csporte é no Capital 

Assista de segunda a sexta 

Ifiola lut lle«le 

Apresentação: Equipe da Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis Aguiar e Edvaldo Cardoso 

lilKM & 721-4878 
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Domingo Alegre 

É no BIC TV 

desse domingo 
Das lOhs ao meio-dia A A A 

A-"AA" 12 etc outufaid 

O desafio contínua. No Dia dos 

Críonrços um programo especial 

Colégio) Frei Daunnilão respoinude sobre 

a RODOVIA BELEMNBiRASÍLIA e o 

Colégio SÃO) José (do Egito» 

responde sobre O Rio Tocantins 

^ ☆ ☆ ☆ 

Gincana A A w 

Asportiva ^ ^ 

Gincana 

Cultural iV 

Show de 

Calouros 

☆ ☆ ☆ 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

Apresentação: 

Gonor F arias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

# 

☆ ☆ A 

DOMINGO ALEGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMPERATRIZENSE 

i Wk H » : y-:' J 

m«mm Som g Luz Artolsiláa W mmmmmm 

APOIO: Sistema Tucanu s de Comunicação 
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Clima na fazenda 

Gorguinho ainda é tenso 

Comandante garante que a PM foi 

- ; , 

ao local para manter a segurança 

atualmente pela Delegacia de depois de 

Major Edilson, entregando o relatório completo 
do combate ao juiz dr. Edilson Caridade 

0 clima na fazenda confrontarem novamente. 0 
Corguinho ainda é tenso. A delegado Renê Almeida, 
qualquer momento pistoleiros titular do 1" Distrito 
e sem terras podem se (Imperatriz) e que responde 

"Glaúdio" nega que 

disparou contra o pedreiro 
0 delegado Augusto Cabina, 

pediu na última quarta-feira 
prisão provisória para o 
elemento Cláudio Rosário da 
Silva, maranhense, casado, 20 
anos de idade, residente no 
bairro Santa Rita. 

Ele é acusado de 
assassinado o pedreiro Pedro 
Lopes de Souza, maranhense, 
casado, também residente no 
bairro Santa Rita. A vítima foi 
morta com um tiro de revolver 
no pescoço. Quando trafegava 
pela rua Principal no bairro 
Santa Rita. 

O primo de Pedro, Gildevan 
da Silva Costa, maranhense, 23 
anos de idade, também foi 
alvejado com um tiro de raspão, 
segundo ele desferido pelo 
elemento Claúdio Rosário da 
Silva. 

O crime a tentativa de 

homicídio ocorreu por volta das 
21h00 quando Gildevan e seu 
primo se dirigiam ao Clube 
Casa Branca, onde estava 
acontecendo uma festa de 
reggae, com eles caminhavam 
também duas mulheres, que só 
não foram alvejadas devido ter 
saído do local as pressas. 

A vítima que portava uma 
faca tipo peixeira acabou 
desferindo duas facadas em 
Claúdio, que ferido acabou 
fugindo do local, não 
agüentando aos ferimentos 
pediu socorro metros depois', 
quando foi levado para o 
Hospital de Plantão naquela 
noite. 

Para a surpresa de Gildevan, 
que sobreviveu por um milagre, 
ao chegar no hospital se 
deparou com o assaltante vindo 
comunicai' o fato para Polícia. 

Edital de convocação 

Através do presente Edital, convoco todos os Cabos e 
Soldados PMs, para uma Assembléia Geral e Extraordinária. A 
realizar-se na sede desta entidade, no dia 17-10-97, em primeira 
convocação às 8:00 horas, não podendo realizar com o número 
inferior a 25 (vinte cinco) sócios, se não houver número far-se- 
a meia hora depois com qualquer número, com o fim de elaborá 
e aprovar conforme os Itens abaixo. 

I- Intercâmbio com as associações de Cabos e Soldados PMs, 
do interior do Maranhão e outras; 

II- A criação de um Hotel de Trânsito em São Luis-MA, 
composto de uma viatura para os associados. 

III-Assistência Jurídica Unificada e aumento das taxas sociais 
da "ARCSPMIA" 

IV- O balancete Geral e terá por finalidade a comemoração 
do primeiro ano de atividades da "ARCSPMIA-PMMA", e a 
leitura do relatório do Presidente. 

Imperatriz-MA, 04 de outubro de 1997. 

Atenciosamente 
Josué Lopes Maia 

SD PM -Presidente da ARCSPMIA 

Polícia de Açailândia, de 
acordo com lideres do MST, 
afirmou que os sem terra 
foram enquadrados nos 
crimes de formação de 
quadrilha, porte ilegal de 
armas e invasão de 
propriedade, inclusive a 
tesoureira do Sindicato, Joana 
da Silva, que encontra-se 
presa naquela especializada. 

A retirada de quarenta 
família de trabalhadores 
rurais sem terra da Fazenda 
Corguinho, realizada na 
última quarta-feira, 8, pela 
Polícia Militar de Açailândia, 
foi autorizada pelo 
comandante geral da Polícia 
Militar do Maranhão, cel 
Manuel de Jesus Moreira 
Bastos. 

"Nos comunicamos o 
comandante geral da Polícia 
Militar, cel. Bastos, da ação na 
Fazenda Corguinho. Fomos 
informados de um conflito, 
com morte e ferido e por isso, 

comunicarmos 
também ao juiz da Comarca de 
Açailândia, dr. Edilson 
Caridade, fomos ao local, 
apuramos os fatos e 
trouxemos todos, tanto do 
lado dos sem terra, como do 
lado do fazendeiro" disse o 
major Edilson - comandante 
da PM de Açailândia. 

Continuam presos 
Os lavradores Josias 

Cândido de Oliveira, Osmar 
Xavier de Souza, Jorge Veiga 
da Conceição, Valmir Pereira 
de Souza e Joana Pereira da 
Silva, esta última tesoureira 
do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, 
recolhida num xadrez de 
segurança máxima no Quartel 
da PM de Açailândia. O 
pistoleiro José Messias Alves 
Almeida, 41 anos de idade, 
também se encontra recolhido 
sob acusação de ser o autor do 
disparo que vitimou o lavrador 
Francisco da Conceição, 38 
anos de idade, "Chicão". 

Moto é levada de 

dentro do pátio 

do Graça Aranha 

Larápios continuam agindo com 

audácia e levam moto titan 

Edilson Santos, chefe de capturas da DRF 
- de olho nos assaltantes 

Os ladrões de motos vem 
agindo com freqüência em 
imperatriz. Além de praticar 
assaltos a moto-taxista na 
periferia de Imperatriz, os 
elementos encontram uma 
outra maneira para levar motos 
com mais facilidade. 

Jean Carlos Lopes, 
maranhense, casado, 
residente, na Rua 15 de 
novembro, 329- Centro- esteve 
na redação do Jornal Capital 
para comunicar que foi vítima 
de elementos desconhecidos 
que levaram sua moto titan- 
Honda- vermelha, placa HOX 
7086- Imperatriz- Chassi ne 

9C2J250VTR016828 que 
estava estacionada no pátio do 
colégio Graça Aranha. 

De acordo com o 
comunicante ele se encontrava 
dentro da sala de aula quando 
os ladrões furtaram su.a 

motocicleta. 
Ele disse ainda que a moto 

foi furtada quando estava 
estacionada no pátio do colégio 
Graça Aranha, por volta 21h00 
da última quinta-feira. O 
queixoso registrou ocorrência 
no Plantão Central da 
Delegacia Regional- DRF - 
Delegacia de Roubos e Furtos. 

O chefe de capturas da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
comissário Edilson Santos já 
tomou conhecimento do furto 
e colocou sua equipe em ação 
para tentar recuperar a titan. 
Fatos como estes vem 
ocorrendo constantemente em 
Imperatriz. De acordo com a 
Polícia os assaltantes estão 
desmanchando os produtos de 
furto para facilitar a venda. 
Informações na Delegacia de 
Polícia ou pelo telefone 722 
2076 e 721 0822. Gratifica-se. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Furto 
de moto 

Gean Carlos Lopes, 
maranhense, casado, 
residente, na Rua 15 de 
novembro, 329- Centro- 
Esteve na redação para 
comunicar que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua moto titan- Honda- 
vermelha, placa HOX 7086- 
Imperatriz. 

De acordo com o 
comunicante a moto foi 
furtada quando estava 
estacionada no pátio do 
colégio Graça Aranha, por 
volta 21h00 da última 
quinta-feira. Informações na 
Delegacia de Polícia ou pelo 
telefone 722 2076 e 721 
0822. Gratifica-se. Chassis 
ne 9C2JC250VTR016828. 

Perda 
de documentos 

Armando Soares Lima, 
maranhense, casado, 
residente na Rua Souza 
Lima- bairro Nova 
Imperatriz, comunicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais. Tais 
como Carteira de 
Identidade Civil, C.P.F e 
outros. Fato ocorrido 
quando o queixoso 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos II 

Josenira Tavares de 
Oliveira, maranhense, 
casada, residente no bairro 
Vila Nova comunicou na 
Depol que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
este ocorrido quando ele 
trafegava pela Bernardo 
Sayão. 

Perda 
de documentos III 
Gilvan dos Santos 

Marinho, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Duque de Caxias, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua bolsa contendo 
todos seus documentos 

pessoais, tais como, 
Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F., Titulo 
Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos IV 
Osvaldo Dias de Lima, 

maranhense, solteiro, 
residente na Sandra 
Passarinho esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu uma bolsa 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o 
comunicante trafegava 
dentro de um coletivo 
entre Lagoa Verde à Nova 
Imperatriz. 

Furto 
de documentos 
João Vieira da Silva 

Leite, maranhense, 
solteiro, residente no 
bairro Cafeteira, esteve na 
Delegacia de Polícia 
comunicar que perdeu 
uma agenda contendo sua 
Carteira de Identidade 
Civil e um talão de energia 
quitado. 

Furto 
de bick 

Jonas Damasceno de 
Lima, paraense, casado, 
residente na Rua Ceará, 
bairro Nova Imperatriz 
esteve na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
teve sua bicicleta Monark, 
cor vermelha, ano 97, 
furtada- quando estava 
estacionada em frente sua 
residência na tarde de 
ontem 

Perda 
de documentosV 

Anízia Saraiva dos 
Santos, maranhense, 
casada, residente n 
Bernardo Sayão comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Conforme 
a comunicante o fato 
ocorreu na tarde da última 
quarta-feira quando 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

PLANTAO POUCIAL 

Quinta-feira, 12/10/97 

1° Distrito 

Delegado 

Rar!ige 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Lindoso 

Agentes 

Perito 

Telefone de Plantão 

722J5Q2 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em gerai 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


