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■ Rota 2000 

Transporte 

pode ter 

Secretaria 

Thompson Mota Quer a: 
criação da Secretaria de 
Transportes. Segundo o 
c< ^unista, esta é a maneira de 
fortalecer nm dos setores 
Que mais cresce etn 
Imperatriz. Veja os detalhes'; 
da proposta na Coluna Rdta 
2000. 
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m A Imprensa 

em Tela 

Os Donos 

do Poder 

No próximo sábado, 30, é 
tibida mais uma sessão dc 
Imprensa em tela, projeto 

• ç {Patrocinado {xda 
ide Comunicação 

Social do Município. 
O filme a ser mostrado, 

nesta nova etajja, é Os Dmm 
do Poder, produzido em 1980 
e dirigido {Hn- Sidney Ixunet. 
Tem 111 màiútos de duração 
e será mostrado no Teatro 
Ferreira Gulkr. 

INDICADOR 

^'"ólar Comercial 
. ompra  R$ 1.0583 

Dólar Comercial 
Venda      RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1,1350 
Dólar Paralelo 
Vcuda  R$ 1,039 : 
Dólar Turismo 
Compra  R$1,0010 
Dólar Turismo 
Venda  RS 1,0350 
Ouro <g) 
Venda  R$ 11,95 
Poupança 
Rendimento   1,1275% 
Üfir 
Valor —   R$0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto  RS 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

Ü: 

Governadora Roseana inspecior 

obras em Imperatriz no dia 02 

Governo itinerante inaugura subestação e 70 km de Piçarra em Arame 

Prefeito Nonato Dentista firma convênio para garantir o abstecimento d'água 

.ív 

Prefeito Ildon Marques (de óculos) recebe nova visista da governadora Roseana Sarney 

■ informes 

Especial^ 

Semana da 

Criança 

Excepcional 

Machado Neto, sempre 
em cima dos lances que estão 
agitando a cidade, informa 
qfle termina hoje a Semana 
Nacional da Criança 
Excepcional, 

Confira também, na 
Coluna Informes Especiais, 
a$ seçdes de Humor e 
Indicadores. 
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Senador La Rocque 

está sem telefone 

Prefeito Alfredo Nunes não paga e Telma suspende ligações 

Senador La Rocqüe está sem 
telefone ao público. A prefeitura 
não pagou aTelma e a população 
perdeu o direito a um serviço 
essencial. 

Veja mais detalhes sobre a 
crise em Senador La Rocque na 
Página 1-8. 

Polícia elucida assalto 

a posto de combustível 

A Polícia Civil de Imperatriz 
conseguiu chegar ao nome de 
dois acusados de participação 
no assalto ao Posto de 
Combstíveis, Nova Iguaçu, 
localizado na BR 010 em frente 
ao Parque de Exposições 
Lourenço Vieira da Silva. Eles 
são considerados, pela Polícia, 

de alta periculosidade. Um 
deles conhecido pela alcunha 
de "Neto". O seu comparsa, de 
acordo com a Polícia, é 
conhecido no submundo pelo 
nome de "Ramalho". Ele é ex- 
integrante da Policia Militar e 
encontra-se foragido. 
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a Titcanas 

Encontro de mulheres 

supera expectativa 
'::,A , >AVU-X 

Mulheres. > í KTO seu 
partido. 

superioi n íú • rm \\u res, 
j rí-Ty aíiáVy m-' ^, viífv:a;; 
claro a {ore a da mulher 

Pí^pna 1-8 

Últimas 

Fórum Henrique De La Roque 

tem plantão permanente 

O diretor do Fórum 
Henriqué de La Roque, Juiz 
Fernando Mendonça, confirinou 
na tarde de ontem, que foi 
expedido aportaria de numero 
;>.')/97 da Diretoria do Fórum 
diciplinaudo o planlão criminal 

que deverá ter um plantão 
permanente em todos os finais 
de semana. Uma escrivã, dois 
oficiais de justiça e um juiz 
estarão de plantão, além de um 
promotor criminal que ficará de 
sobreaviso. 4 

A medida do Juiz Fernando 
Mendonça agiliza os processos 
judiciais que demandam 
urgência, como os pedidos de 
prisão temporária e prisão 
preventiva, entre outros 
processos judiciais. 

*■■■ 

. ■::. 

A governadora Roseana 
Sarney confirmou sua presença 
em Imperatriz nos dias, de 02 a 
05 de setembro. 

Ela vem inspecionar as obras 
anunciadas durante a instalação 
do governo itinerante na cidade. 

Esta é a segunda vez que a 
governadora visita ImixTatriz no 
atual mandato do prefeito Ildon 
Marques. 

Hoje a governadora estará 
inaugurando a subestação de 
Arame. Ela também entrega 70 
quilômetros de piçarra no 
município administrado pelo 
prefeito Nonato Dentista. 

Anda em Arame, Roseana 
Sarney anuncia o abastecimento 
dágua para a cidade. 

Os detalhes da visita da 
governadora a ImixTatriz e do 
governo itinerante. Página 1-3. 

» Copão do Sul 

Sálvio 

abandona 

jogador 

O Copão Maranhão do Sul, 
um dos piores Torneios já 
realizados na região tocantina, 
ainda não teve equipe que 
conseguisse uma vitória. Este 
tabu poderá ser quebrado no 
próximo sábado quando o Sena 
recebe no Frei Epifânio D' 
Abadia, a equipe do Comercial 
de Dom Elizeu. A partida está 
prevista para às 20h00. O 
prefeito de João Lisboa 
abandonou de vez os jogadores 
"prata de casa". O atacante 
Neurisvan, por exemplo, está 
com problemas de saúde 
desde o amistoso realizado no 
último final de semana, e ainda 
não recebeu o apoio da 
prefeitura. O próximo 
compromisso da Seleção de 
João Lisboa será no domingo, 
diante da forte equipe do 
Galletti, representante de 
Açailândia. 

Prefeito de Senador La Rocque, Alfredo Nunes, não paga Telefone 

■ Côncavo e 

Convexo 

BR-010 ganha 

mais duas 

passarelas 

Na sessão de ontem da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, o vereador Rui 
Porão conseguiu aprovar 
requerimento que pede a 
construção de passarelas para 
ciclistas c pedestres na 
Rodovia Belém-Brasília. Uma 
vai ficar na entrada da Vilinha 
e a outra nas proximidades 
do Terminal Rodoviário. Os 
detalhes na Coluna Côncavo 
e Convexo. assinada por 
Conof Farias. 
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Orientação Profissional 

II Jornada terá palestra sobre jornalismo 

Outras profissões serão temas de palestras durante a jornada e os alunos do segundo grau e de pré-vestibular poderão 

tirar suas dúvidas com profissionais de cada área 

Acontece nesta sexta-feira 
(29), no auditório do Colégio 
Dom Bosco, a primeira palestra 
da II Jornada de Orientação 
Profissional. O primeiro tema a 
ser discutido será o "Jornalismo 
e Comunicação". A palestra será 
proferida pelo jornalista e 
secretário do Desenvolvimento 
Integrado (Sedin), Edmilson 
Sanches a partir das 21h 15 até 
às 22 h 30. 

O palestrante discorrerá 
sobre a profissão do jornalista 
nos aspectos legais, éticos, 
mercadológicos e idealismos. O 
público-alvo será: alunos pré- 
vestibulandos e concluintes do 
2o grau. 

A palestra será ilustrada 
através da utilização de vídeos, 
retroprojetores v flip-charts. O 
palestrante responderá aos 
questionamentos dos 
estudantes prementes no 
auditório da Escola Dom Bosco. 

Edmilson Sanches faz este 
tipo de trabalho nas escolas há 
mais de dez anos, ele já 
apresentou-se em escolas 
como Graça Aranha, Escola São 
Francisco de Assis (Cesfa), 

^&oc 

Grupos de Jovens e Clubes de 
Serviços. 

Sanches irá defender, a 
posição do jornalista como algo 
a mais que uma mera profissão. 
O jornalismo é uma função 

Rociai, é uma missão moral", 
lenta. 
Um outro ponto a ser 

levantado pelo secretário será a 
imi K)rtància do jornalismo como 
arma de combate à corrupção, 
jkhs vários estudos comprovam 
que a presença da imprensa 
ajuda a inibir qualquer forma de 
injustiça, seja ela ijolítica, social 
e cultural. 

A questão da prática 
jornalística, porque muitos 
profissionais de imprensa 
distorcem seus princípios 
éticos, fazendo matérias pagas 
esquecendo o compromisso 
com o público leitor, também 
será abordada durante a 
palestra. "E preferível o 
estômago vazio a cabeça vazia", 
lembra. 

O jornalista comenta que é 
fácil fazer jornal, mas a prática 
do jornalismo exige um pouco 
mais dos profissionais. "A 

diferença está no sufixo "ismo", 
que significa um conjunto de 
princípios éticos, morais, 
culturais e profissionais", 
explica. 

Os alunos da Escola Dom 
Bosco ficarão sabendo que o 
jornalismo possui uma área de 
trabalho muito ampla. Isto 
porque a sociedade, atualmente, 
vive a era do conhecimento, onde 
os homens estão voltados para 
os valores abstratos e 
espiritualistas. "E nessa busca, o 
jornalismo é agente e usuário 
dessa busca", comenta. 

"A prática jornalística deverá 
estar voltada para o jornalismo 
de serviços e de informação. 
Informação que geri4 

conhecimento, conhecimento 
que gere compreensão e 
compreensão que gere 
transformação individual e social 
IH)sitiva". finalizou Sanches. 

Aspectos de Imperatriz 
Um tema a ser explanado 

pelo jornalista será o jornalismo 
e seus aspectos sócio- 
econômicos em Imperatriz. Para 
o jornalista, Imperatriz é 

privilegiada jxús são poucas e 
raras as cidades de interior que 
têm a infraestrutura de 
comunicações que existentes 
aqui. 

Em seu artigo Uma agenda 
para a imprensa e para a 
cidade, Edmilson Sanches cita 
temas em nível nacional que 
deveriam ser tratados |)ela mídia 
local. Entre estes assuntos está 
a construção do "linhào" da 
Eletronorte, "que suprirá de 
energia os grandes centros do 
País, afastando o risco iminente 
de racionamento, previsto para 
o início do próximo século. "Por 
conta disso, Imperatriz já está 
sendo chamada nacionalmente 
de a 'Capital Brasileira da 
Energia'", dizoartigo. 1 'm outro 
assunto abordado citado no 
artigo é a instalação de uma 
estação de rastreamento por 
satélite da Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo, que 
coleta informações 24 horas por 
dia. "Além de Imperatriz, 
somente oito cidades têm 
estações desse naijíe, entre elas 
Curitiba, Fortaleza, Brasília, 
Manaus, Cuiabá". 

i;?: 
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Biólogo fala sobre Gestão Ambiental 

FORTALEZA 

ivX;'.;.-.;".- 
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APARECIDA 

1,23 (IRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCE PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E [â®Ã 

O Sebrae em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Imperatriz promoveram na 
última Terça-feira (20), às 19h, 
no auditório do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), o seminário 
sobre Gestão Ambiental, 
proferido i>elo biólogo Juan A. 
Rodriguez, que também é 
gerente do Departamento de 
Operações Florestais da 
Florestas Rio Doce. 

Segundo o subsecretário de 
governo Joberto Soares, 21 
pessoas partitiparam do 
encontro que teve como 
objetivo despertar e 
conscientizar a todos para a 
imporlànciado meio ambiente. 

Na oportunidade, Juan falou 
sobre uma das normas 
específicas para o meio 
ambiente conhecida como 
IS014000, que fornece 
ferramentas e estabelece um 
padrão de Sistema de Gestão 
Ambiental. 

A ISO é uma federação 
mundial, não governamental, 
de organismos nacionais de 
normalização fundada em 
1947. Ela é composta por mais 
de cem países, representando 
praticamente 95% da produção 

industrial do mundo. Sua sede 
é em Genebra, na Suíça e tem 
como principal objetivo: propor 
normas que representem e 
traduzam o consenso dos 
diferentes países do mundo 
para homogenizaçào. em todos 
os domínios de atividades, 
exceto no campo elelro- 
elelrõnico. Os representantes 
dos diversos países discutem, 
analisam e chegam ao 
consenso quanto a uma 
determinada norma. 

A aplicação destas normas 
poderá permitir a médio prazo, 
a identificação de áreas 
degradadas, determinação de 
efeitos ou impados ambientais, 
avaliação de riscos ambientais, 
preparação e planos de 
emergência, realização de 
relatórios de auditoria 
ambiental e novos projetos para 
o meio ambiente. A longo 
prazo, possibilitará produtos e 
processos mais limpos, 
conservação de recursos 
naturais, gestão dos resíduos 
industriais, gestão racional do 
uso da energia e redução da 
poluição global. 

Aos participantes foi 
mostrado que, atualmente a 
pequena empresa é até a mais 

flexível para introduzir 
programas ambientais, 
explicando-se, desta forma, 
que Gestão Ambiental não é 
coisa somente para grandes 
empresas. 

Segundo Juan, hoje as 
ONGs consolidam-se 
tecnicamente e participam na 
maioria das comissões de 
c e r t i f i caç ào am b ie ntal. 
Anteriormente o movimento 
ambientalista agia 
completamente fora desta 
realidade. O biólogo mostrou 
também que a funco 
ambiental está em diver. ^ 
setores do planejamer^J 
estratégico da empresa e 
exclusivaménte no setor .dé 
produção. 

Juan Rodriguez e formado 
em biologia pela Universidade 
de Campinas (Unicamp) e 
atuou como pesquisador no 
Departamento de Genética do 
Instituto Agronômico de 
Campinas, também fez parte 
da Comissão lüxeculiva do 
Plano de Lavoura Cacaueira 
(Ceplac) em Itabuna - BA, e 
trabalhou na Shell Florestal 
como chefe de laboratório em 
biotecnologia, na cidade de 
Paulínia - SP. 

M 
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APOIO, Sistema Tucanu'$ de Comunicação MM 
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Roseana acerta com Ildon vinda a Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo / ■i.í'-*: 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

Governadora, o lempo 
l)assa, o tempo voa, e o povo 
do Maranhão nunca fica numa 
boa! O que será, então, que 
está faltando para a coisa ser 
deslanchada e o Governo do 
listado realmente trabalhar 
em prol da comunidade 
tocantina? 

Passarelas 
na BR-010 

() vereador Rui Porão teve 
aprovado, na sessão de ontem 
da Câmara Municipal, 
requerimento que solicita ao 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem 
(DNER) a construção de duas 
passarelas para pedestres e 
ciclistas na BR-0l(). 

A primeira deve ficar 
localizada ao lado do Posto 
Eldorado, facilitando o acesso 
dos moradores da Vilinha, 
Parques Alvorada 1 e II e 
bairros vizinhos. 

A segunda, de acordo com 
o pedido de Rui Porão, será 
construída em frente ao 
Terminal Rodoviário, 
melhorando os bairros, como 
o Jardim São Luís, por 
exemplo. 

Rui Porão disse, por outro 
lado, que a obra, caso não 
possa ser construída pelo 
Poder Público, deve ser 
arcada pela iniciativa privada. 
'Eu até saio, se for preciso, 

.•w eni busca de parceria junto ao 
1 local". 

l 

*r ' empresariado 
ressaltou. 

Assaltos 
na cidade 

Estão aumentando, de 
forma assu stadora, < )s assaltos 
em Imperatriz. 

A polícia trabalha, no 
entanto, ainda não conseguiu 
contar com o apoio 
governamental necessário 
para desenvolver a contento 
seu trabalho. 

Reunião 
Técnicos representando as 

Fazendas estaduais do 
Nordeste se reúnem hoje e na 

sexta-feira, dia 29, em São 
Luís, para o fórum de 
discussão equei valente 
regional ao CONFAZ 
(nacional). 

Nos próximos dois dias 
estarão sendo discutido os 
temas de interesse da região, 
como a desoneração das 
exportações e a guerra fiscal, 
que vem trazendo prejuízos 
sérios para alguns estados. 

O fórum será realizado 
durante todo o dia no hotel São 
Francisco. 

Prefeituras 
protestam 

Algumas prefeituras 
maranhenses pararam ontem 
em protesto contra a 
prorrogação do FEF, com 
apoio da Assembléia 
Legislativa, que também 
fechou suas ]X)rtas por um dia. 

O movimento 
provavelmente não terá 
efeitos práticos, até poruqe 
além de regional a 
1 )r< >rrogaçã() já aconteceu. 

No entanto vale registrar a 
reação dos prefeitos, que 
começaram a colocar a boca 
no mundo mesmo antes que o 
Fundo ganhasse sobrevida de 
mais dois anos. Bem diferente 
da atitude do governo do 
Estado, que apesar de muito 
prejudicado faz de conta que 
não é com ele. 

Reforma 
Tributária 

Comerciantes de Belo 
Horizonte lançaram um 
movimento nacional pela 
redução de juros e impostos. 
O mote do movimento é que 
juros altos e impostos 
elevados lê comprometido os 
preços dos produtos, gerado 
desemprego e inadimplência. 
Em que pese a dúvida sobre o 
fato de que mesmo com os 
impostos menores os preços 
não baixariam, uma coisa é 
para concordar: é urgente que 
o governo avance com a 
reforma fiscal e tributária, que 
está parada no Congresso há 
um ano. 

Lonchonetc MC BRUNLTS 

sucos, vunMiNns, sunduichcs, tirr 

GOSTOS €M GCRfll, SRLGRDOS. 

CCRV6JRS, R€fRIG€RRNT€S, PORÇÕCS €TC. 

RVeNIDfl GeTÚUO VRRGflS, 1352 - 

CeNTRO (ÇM FR€NT€ RO IBRRD6SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

O Governo do Estado vai 
estar em Imperatriz durante 
quatro dias, na próxima semana. 
O comunicado foi feito ao 
prefeito Ildon Marques pela 
governadora Roseana Sarney, na 
tarde da última terça-feira (26), 
em Grajáú, onde até a manhã de 
hoje (quinta-feira) está instalado 
o governo itinerante. 

Roseana Sarney e equipe vão 
acompanhar, entre os dias 2 e 5 
de setembro, o começo das 
obras anunciadas pelo governo 
itinerante, que passou por 
Imperatriz na última semana de 
maio. A principal dessas obras é 
o asfaltamento de 30 
quilômetros de ruas, em 
convênio com a Prefeitura de 
Imperatriz. 

O governo itinerante de 
Roseana Sarney chegou a 
Grajaú ao meio-dia de terça-feira 
passada. O prefeito Ildon 
Marques, acompanhado dovict^ 
prefeito Luís Carlos Noleto e de 
assessores, esteve presente na 
recepção à governadora, como 
convidado do prefeito de Grajaú, 
João Pedro. 

Ildon Marques aproveitou a 

mmmm 
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Governadora Roseana Sarney 
viagem para acertos entre o 
Governo do Estado e o 
Município: com o diretor do 
1 )ERMA, Max Costa, a conversa 
foi sobre a estrada de 
Imperatriz a Coquelândia que, 
segundo Costa, vai ser 
piçarrada e compactada com 
serviço de drenagem para 
suportar as chuvas do próximo 

quer consolidar sua crescente popularidade em Imperatriz 
inverno. Pontes e bueiros vão 
ser todos feitos ou 
recuperados. 

Com o secretário da 
infraestrutura, Ricardo Perez, 
o prefeito de Imperatriz tratou 
de detalhes sobre ò convênio 
com o Governo do Estado que 
vai asfaltar ruas da cidade e 
com a governadora Roseana 

Sarney, Ildon conversou a 
respeito da visita da próxima 
semana. Na noite do mesmo 
dia, convidado por Roseana e 
pelo prefeito grajauzense, Ildon 
Marques tomou parte do 
palanque das festividades de" 
início do asfalto da BR-226, 
entre ligando Grajaú a Barra do 
Corda. 

Incra recadastra imóveis rurais 

Atualização cadastral deixa de ser declaratória, passa a ser técnica e possibilita 

retratar, fielmente, a malha fundiária do Brasil 

O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) já recadastrou 71 
imóveis rurais da região 
tocantina com área superior a 
1.12S ha. O recadastramento/ 
97 iniciou no dia 17 de junho e é 
realizado em todo o [tais, tendo 
por objetivos a atualização dos 
dados cadastrais e o 
conhecimento da estrutura 
fundiária brasileira. 

De acordo com Ari Kurz, 
coordenador do 
recadastramento/97, o trabalho 
deixou de ser declaratório. 
Passou a ser técnico, com o 
proprietário recebendo o Incra 
na sua área. Isto vai possibilitar 
a emissão do Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR), documento essencial 
fins da terra, e a orientação das 
políticas agrícolas e agrária. 

O recadastramento que se 
procede na região tocantina será 
estendido a outras localidades 
do Maranhão. A previsão é que 
o trabalho, desenvolvido por 
equipes de engenheiros 
agrônomos, topógrafos e 

técnicos de cadastro, seja 
concluído até o final deste ano. 
A próxima região a receber 
técnicos do Incra é a de Santa 
Luzia (MA). A de Imperatriz foi 
escolhida para iniciar o 
recadastramento/97 era função 
de aqui existir o maior número 
de imóveis rurais com área 
superior a 1.125 ha. Na região, 
os municípios atingidos são: 
Amârante do Maranhão, 
Açailândia, Buritirana, 
Cidelândia, Campestre do 
Maranhão, Davinópolis, 
Governador Edison Lobão, 
Imperatriz. Itingado Maranhão, 
João Lisboa, lajeado Novo, 
Montes Altos, Porto Franco, 
Ribamar Fiquene, São 
Francisco do Brejão, São João 
do Paraíso, São Pedro da Água 
Branca, Senador I.a Rocque e 
Vila Nova dos Martírios. 

A existência de uma unidade 
avançada do Incra, em 
Imperatriz, também facilita o 
trabalho, supervisionado por 
Regina Craveiro, do Incra-DF. 
Acompanhada do coordenador 
do recadastramento, Ari Kurz, 

Wiw&Wámi- 
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O Incra já recadastrou 71 imóveis rurais na região tocantina 
e do assessor de imprensa, 
Sérgio Campos, Regina 
Craveiro conversou com o 
secretário da Administração da 
Prefeitura de Imperatriz, José 
Moura Ferreira, a quem expôs 
a importância do trabalho. Além 
de escritório, estação gráfica e 
GPS (captação de pontos 
cartográficos por meio de 
satélites), O Incra utiliza apoio 
logístico e material humano da 
unidade executora local, agora 
dirigida por Joaquim Jorge 
Faray Oliveira. 

Os satélites utilizados são o 
Landstar-5 e o Navstar/GPS, 
que regem as coordenadas 
exatas da localização dos 

imóveis. Ari Kurz informa que a 
tecnologia de ponta, utilizada 
atualmente, vem fornecer a 
capacidade de se tirar mapa de 
uso do solo. O recadastramento 
dos imóveis rurais é uma ação 
técnica que se realiza a cada 
cinco anos, seguindo a normas 
estatutárias da terra. Regina 
Craveiro disse que, no caso dos 
imóveis que não se enquadram 
no recadastramento técnico, 
seus respectivos proprietários 
devem procurar as Unidades 
Municipais de Cadastro 
(UMCs), vinculadas às 
Prefeituras. Em Imperatriz, a 
UMC é dirigida por Antonia 
Oliveira. 

Roseana e Nonato Dentista anunciam obras 

Arame ganha subestação e 70 quilômetros de piçarra 

Governadora anuncia sistema de abastecimento dágua para o município 

A governadora Roseana 
Sarney instala hoje no 
município de Arame, o governo 
estadual itinerante e inaugura 
um conjunto de obras. 

O prefeito Raimundo Nonato 
Farias, o Nonato Dentista, 
confirmou que Arame recebe 
70 quilômetros de piçarapara 
as estradas vieinais. 

"Com a melhoria das 
estradas o escoamento da 
produção agropecuária será 
facilitada", disse Nonato 
Dentista. 

A governadora Roseana 
também inaugura em Arame, 
uma subestação de energia 
elétrica da Cemar, Companhia 
Energética do Maranhão. Ainda 

no setor elétrico, será 
inaugurado 70 quilômetros de 
linhas para abastecimento 
elétrico. 

Nonato Dentista confirma 
que a presença do governo do 
Estado será permanente no 
município que administra. 

"A governadora anuncia 
(hoje) o moderno sistema de 

abastecimento d'água e esgotos 
para a cidade, mais 10 
quilômetros de piçarra para os 
bairros e 5 quilômetros de 
asfalto nas áreas centrais", 
disse.O iirefeito declarou que a 
parceria entre Município e 
Estado é a solução para os 
graves problemas enfrentados 
por Arame. 

Atnr-jm. 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Importo 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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2000 

por THOMPSON MOTA 

Dica para o Prefeito 
As reclamações são 

constantes, o transito é 
caótico, a sinalização não 
funciona a contento, as ruas 
e avenidas são mal 
sinalizadas, o transito é uma 
loucura, ninguém respeita os 
sinais, Moto Taxi é um 
atentado a vida, Taxista 
reclama, carroças e bicicletas 
andam contra mão, ônibus 
inter-municipais param em 
qualquer lugar, ninguém 

fiscaliza a rodoviária, taxis 
viram lotação, semáfaros com 
problemas, etc Tudo isso 
pode ser facilmente resolvido 
em nossa cidade com a criação 
da SECRETARIA DE 
TRANSPORTES. Com a 
Secretaria funcionando 
teremos obviamente o poder 
para punir os infratores, 
convênios poderiam ser 
criados com a própria Policia 
Militar , com a fiscalização 
funcionando a bagunça no 
centro da cidade seria 
resolvida, o atual D MT ( 
Departamento Municipal de 
Transito) passaria a ser 
comandado pela Secretaria. 
Tenho certeza absoluta que o 
Prefeito Ildon Marques, 
inteligente como é, vai com 
certeza aproveitar a nossa 
modesta dica, no intuito de 
sempre melhorar a vida dos 
cidadãos de nossa 
progressista cidade. 

Ciclovias 
O Vereador Rui Porão saiu 

na frente e apresentou Projeto 
no sentido do Governo 
Municipal criar ciclovias em 
nosa cidade. A idéia é 
sugestiva, o numero grande de 

bicicletas que existem em 
Imperatriz justifica o pedido do 
Edil. A maioria dos 
trabalhadores se deslocam para 
o trabalho de bicicletas, assim 
como os estudantes. O pedido 
do Vereador se baseia 
principalmente na segurança 
dos usuários desse tipo de 
transporte, mais uma razão 
para se criar a Secretaria de 
Transportes, que também iria 
administrar e fiscalizar as 
ciclovias em nossa cidade. 
Argumentos é o que não falta, 
para a criação urgente desta 
nova Secretaria. 

Governo Itinerante 
A Governadora Roseana 

Sarney continua percorrendo 
todos os Municípios 
Maranhenses, através do 
Governo Itinerante, Roseana 
realiza a política do corpo a 
corpo, até o final do ano ela já 
percorreu todos os Municípios 
do Estado, isso com certeza lhe 
dará respaldo para concorrer a 
reeleição, no Brasil são poucos 
os Governadores que 
conhecem de perto todo o seu 
Estado, no Pará por exemplo 
somente dois Governadores 
conhecem todo o Estado , o Ex 

Governador Magalhães Barata 
(de saudosa memória) e o 
Senador Jader Barbalho. No 
embalo do Governo Itinerante 
aparecem os papagaios de 
pirata, aqueles que querem 
uma oportunidade de aparecer 
para pleitearem uma 
"vaguinha" para o Poder 
Legislativo, sem contar com os 
puxa-sacos, como diz aquele 
velho ditado, quem não puxa- 
saco, puxa carroça. E 
verdade  

Impeachement 
No Dicionário do grande 

Aurélio , quer dizer: 
impeachement (s m) - Regime 
Presidencialista, ato pelo qual 
se destitui, mediante 
deliberação do Legislativo, o 
ocupante de cargo 
Governamental que pratica 
crime de responsabilidade. 
Impedimento. Esta 
prerrogativa pode ser usada a 
qualquer momento pela Gamara 
Municipal de Açailandia. Os 
Vereadores na sua maioria não 
estão satisfeitos com a atual 
admistração pública que tem 
como mandatário o Medico e ex 
deputado estadual Deusdithe 
Sampaio. 

Entre Linhas 

Vereador Raimundo 'Praiano deve concorrer para a 
presidência do Diretório Municipal do PSDB em Imperatriz. 
Vereador equilibrado e atuante, Raimundo Trajano se 
constitui como um excelente nome para dirigir o diretório. 
até porque o novo presidente deve ter cabeça fria para 
administrar aqueles que querem a todo custa uma vaga ; 
apara concorrer as próximas eleições. 

Na ausência do Presidente VValmir Izidio. a Gamara 
Municipal está sendo conduzidae muito bem pela Vereadora 
Raimunda Angélica, a Edil Angcliquinha como é 
carinhosamente chamada pelos seus pares como sempre 
dá o recado, sem causar transtornos para a atual mesa i 
diretora. O retorno do Presidente deve acontecer ainda boje. 

O super Secretario de Governo Sérgio Macedo chegou 
de viagem, trouxe na bagagem muitas novidades para 
incrementar ainda mais a Administração Ildon Marques, 
algumas coisas do primeiro mundo podem e devem ser 
perfeitamente aproveitadas em nossa cidade. A visão do ; 
Prefeito e futurista. 

Sena representado o Município de Imperatriz no Gopào 
Maranhão do Sul jogará neste Sábado a sua segunda partida 
na competição, o jogo será no Estádio Frei Eptfanio as 
201100, terá a cobertura da equipe da galera, narração de 
Rentlson Sousa, comentários Thompson Mota. arbitragem 
Frederico Luiz, reportagens Glóvis Aguiar e Francisco do 
Valle. Gompareça e prestigie o nosso representante. 

Espaço Aberto para a sito para a _ 
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frederie cciuuitcr.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

'Dito- fiei* hâ* dit* 

Eu não te amo nâo, besta 
(Zeca Tocantins) 

Numa remistura que até sarará deu, e o sarará 
sou eu, 

(Erasmo Dibel) 

Prestígio com 
a governadora 

Muita gente pensou que 
o prestígo de Ildon Marques 
estava abalado com o 
episódio do 
descredenciamento dos 
Hospitais. Engano. A 
governadora, que antes 
estava distante da Imperosa, 
agora retorna a cidade. Na 
bagagem, o anúncio de mais 
obras para a cidade. 

Revertendo 
o quadro 

O governo itinerante está 
revertendo o quadro 
desfavorável à governadora 
Roseana na região 
tocantina. De uma 
popularidade medíocre era 
Imperatriz, a chefe do 
Palácio Henrique De La 
Roque começa a 
experimentar sinais de 
revitalização política. Ela 
acertou quando escolheu 
"lldào"' para ser seu 

candidato à prefeito. 
Alvorada e 
Materclínica 

O episódio do 
descred en ci a mento do s 
hospitais de Imperatriz precisa 
ser melhor avaliado. A 
secretária-geral do Conselho 
Municipal de Saúde, Conceição 
Amorim, disse que o 
recadastramento que pontuou 
as casas de saúde de Imperatriz 
foi promovido de forma 
incorreta. Com certeza, a 
população sabe, que pelo 
menos, o Hospital Alvorada e 
a Materclínica têm 
atendimento de primeira linha 
para quem usa o Sistema 11nico 
de Saúde. Aliás, tanto um 
quanto outro, praticam há 
bastante tempo, a consulta 
popular, custando apenas R$ 
1(),()(). Estão sintonizadas com 
os novos temiKís. 

Recadastrar 
de novo 

Seria de bom alvitre, que a 

superintendência regional de 
saúde fizesse outro 
recadastramento. E realmente 
afastasse de Sistema Único de 
Saúde, como o fez, as Casas de 
Saúde com menor pontuação. 
O erro é compreensível. Faz 
parte da pressa em acertar. 
Pois a saúde pública está na 
emergência. Mas nunca ê tarde 
para corrigir. 

Nonato 
Dentista 

Quem também está 
sorrindo a toa é o prefeito de 
Arame, Nonato Dentista. Ele 
ganhou asfalto, piçarra e o 
bastecimento d'água para a 
cidade. 

Canta 
Imperatriz 

Reluziu.. está armada, a 
grande confusão.- Kwxún. bem. 
Tem muita gente querendo 
gravar o CD Canta Imperatriz, 
volume 2. Ainda bem. Mostra 
a força musical da nossa gente. 

mm 
Curto e Grosso 

Escândalo da Encol. Mais um crime do colarinho branco. Sem punição. 

E nós, contribuintes mortais, somos chamados para pagar o pato. 

Uca-Uca-Uca. Uca-Uca-Uca. Uca-Uca-üca. Uca-Uca-Uca. 

Enquanto a governadora Roseana vai reunindo forças, a oposição se divide. 

Está na hora dos oposicionistas fumarem o cachimbo da paz ... 

... Ou serã obrigados a mascarem o fumo da derrota. 

Pegou. Pegou geral. Só dá Programa Cidade Agora de 08hs às llhs. 

A Capital AM toma conta das manhãs da região tocantina. 

Em fase experimental: http://www.jupiter.com.br/tucanus 

Virgem que riqueza, agora, na grande Teia. 

Parceria com a Júpiter Internet. 

Quem está com a corda toda é a tucana Conceição Formiga. * 

Ela é Candidatíssima à deputada estadual pelo PSDB. 

Francisco Escórcio está apagado. 

Nem mesmo aparece na Home Page do Senado. 

Na próxima semana, retorna ã coluna, a seção Ancorando na WWW. 

Quem também estoura em audiência é o Programa'lhompson Mota, na Capital AM 

Aquele abraço para o TC Daladier, çompetelente subcomandante do oO" Bis. 
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Polícia Militar  190 
Delegacia de Plantão   J 722-1287 
Corpo de Bombeiros            ; 193 
Hospital de Plantão (Geral)^    ___J 721-1065 
Hospital de Plantão (Pediatria)   721-8174 
Aeroporto         721-0662 
Estação de Trem _4 723-2260 
Hemomar       722-2737 
Tropigás  721-4528 
ParagásJ j 721-1795 
Alcóolicos Anônimos i 721-7711 
Prefeitura Municipal    —    722-1748 
Câmara Municipal    — — — —i 723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque ; 721-0404 
Disque Boi na Moita   722-1956 
Defesa do Consumidor     j 198 
Cemar    —- 196 
Caema j 722-2505 
Correios   ; 721-0136 
Receita Federal   ; 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda   721-0944 
Polícia Federal   722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Conceição Formiga avalia encontro de mulheres 

Evento conseguiu alcançar os resultados esperados e traçar diretrizes de ação para política tocantina 

A ex-vereadora Conceição 
de Medeiros Formiga, 
membra da Executiva 
Municipal do PSDB, avalia 
como positivo o Primeiro 
Encontro de Mulheres do Sul 
do Maranhão. O encontro 
aconteceu na manhã do 
último domingo, no Plenário 
da Câmara Municipal, 
reunindo quase 300 mulheres 
dos 37 municípios do Sul do 
Maranhão. 

Para Conceição Formiga, o 
conclave foi de grande 
importância porque 
estabeleceu a união entre as 
mulheres; mostrou a 
vivacidade do partido e 
motivou as mulheres 
participantes do encontro a se 

integrarem no contexto sócio- 
político do Estado. 

O encontrou contou com a 
participação de várias 
vereadoras, entre elas Josefa e 
Rita, de Senador La Rocque; 
Benta e Terezinha Machado, 
de - Amarante; Rosélia 
Menezes, de João Lisboa; e 
Sesse, de São Pedro da Água 
Branca. 

Todas fizeram relatos sobre 
suas experiências como 
parlamentares destacando 
substancialmente a importância 
da participação da mulher no 
campo político. Um outro 
destaque no encontro foram as 
ex-candidatas a vereadora pelo 
PSDB, de São Luís; Sílvia Dino 
e Aríete Pontes. 

O deputado federal 
Sebastião Torres Madeira, 
presidente regional do PSDB, 
foi um dos convidados pela 
comissão organizadora do 
encontro a ministrar palestra. 
Ele falou sobre a "Conjuntura 
política e a mulher". Para ele, 
"encontros como esse devem 
acontecer com freqüência. E 
uma maneira do partido se 
manter vivo",, disse o 
parlamentar. 

A ex-vereadora Conceição 
Formiga, que coordenou o 
encontro, disse que em 
novembro a Ala Feminina, do 
PSDB, promoverá um encontro 
desse nível, em âmbito 
estadual. Já está definido que o 
encontro vai ser em São Luís. 
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Ex-vereadora Conceição Formiga (centro) coordenando a mesa de trabalhos 

Alfredo Nunes deixa município sem telefone 

Por falta de pagamento por parte da prefeitura, os postos de telecomunicação de Senador La Rocque 

não funcionam a vários dias. 
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População fica sem 
O Município de Senador La 

Rocque está sem telefone a 
vários dias, a desativação dos 
postos de seu deu pela falta de 
pagamento por parte da 
prefeitura. 

Em locais onde não existe 
•-ma central telefônica, as 
prefeituras 

incubidasdegerenciar os 
vafores arrecadados com a 

telecomunicação por 
telefonia, o que não deixa o 
serviço mais barato ao usuário 
que paga da mesma forma; em 
Senador Lá Rocque o dinheiro das 
ligações não foi repassada ao 
TELMA- Telecomunicações do 
Mararanhào se em uso de suas 
atribuições legais terminou por 
bloquear os.postos daquele 
município. 

Diante do problema a 

falta de pagamento 
população se mostra revoltada," 
Se pagamos nossas ligações, 
caberia a prefeitura repassar o 
dinheiro a quem garantisse o 
funcionamento dos postos de 
telefone", desabafou o Senhor 
Francisco da Silva de 35 anos, 
exigindo em seguida as 
providencias do prefeito Alfredo 
Nunes que prometeu devolver 
aos postos total condição de 

funcionamento até o dia de 
ontem, o que terminou por não 
acontecer. 

Enquanto a prefeitura não 
repassa a TELMA o dinheiro 
obtido com as ligações e pulsos 
execendentes, a população fica 
sem o telefone, que parecia ter 
vindo para ficar; na cidade, 
nenhum posto funciona,no 
mercado municipal o orelhão 
exerce a função de enfeite e nada 
mais que isso. 

No interior, a situação se 
complica, onde o transporte já é 
precário pela falta de estradas 
pavimentadas e pelo pequeno 
fluxo de veículos, como o Centro 
do Toinho, o povo via o posto 
telefone inagurado com festa, 
como a solução para um dos 
tantos problemas enfrentados 
pela população que já convive o 
drama de não ter água de 
qualidade para beber além das 
outras carências nos setores de 
saúde, educação e segurança. 

Enquanto os problemas 
assolam o município, a j xnmlação 
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Alfredo Nunes, prefeito 

recorre a interecessão dos 
vereadores que por meio de 
requerimentos e ofícios de 
solicitação tentam sensibilizar o 
executivo, mas para o povo, 
diante do montante que o 
município recebe do Fundo de 

de Senador La Rocque 

Participação (valor superior a R$ 
900 mil) de janeiro até o 
repasse do dia 10 de agosto, é 
muito pouco, levando-se em 
conta ainda, o que a cidade 
espera em relação ao 

Lobão duvida que Glinton condicione apoio dos EUA 

O senador Edison Lobão 
(PFL-MA) disse que não 
acredita que seja verdadeira 
a notícia de que o presidente 
norte-americano, Bill Clinton, 
tenha "condicionado o apoio 
político e material de seu 
grande país às soluções 
definitivas que a América 
1 .atina possa encontrar para 
eliminar a impunidade e a 
corrupção". 

Mesmo reconhecendo 
que o Brasil , tem tido 
problemas nessas áreas, os 
poderes Executivo e 
Legislativo avançaram no 
aprimoramento das leis, 
assegurou, de modo que 
"prescindimos dos 
conselhos ou das ameaças 
alienígenas, que ferem a 
soberania a soberania 
nacional". 

Lobão salientou que, da 

parte dos brasileiros, também 
se acompanham com 
preocupação as seguidas 
denúncias. contra o 
presidente dos Estados 
Unidos. Além disso, 
acrescentou, o mundo 
civilizado sempre lamentou os 
assassinatos de Abraha 
Lincoln, John e Robert 
Kennedy, Martim Luther King 
e John Lennon, entre outros. 

O senador também citou o 
caso Walergate, culminou com 
a renúncia de Richard Nixon à 
presidência dos USA e os 
assassinatos de Gandhi, 
Anwar al-Sadat, Olaf Palmer e 
Yitzhak Rabim. 

- Relembro esse episódios 
para realçar que o germe do 
crime, da maudade e da 
tentação para as ilicitudes, 
infelizmente, existe onde 
existam ser humano- afirmou. 
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Lobão: corrupção x assassinatos 

Vende-se uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá, 2509, 

próximo ao conjunto Central 

Parque, com garagem para vários 

carros. 2 saias, í copa, cozinha 

com armários embutidos, 1 

suites, 3 quartos, sendo um com 

armários embutidos, banheiro 

social, l dependência de 

empregada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área de 

lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Au.i total: IdiU In, !r«s> 

Hospital Santa Maria 
» ' ** **"■■'* ' «ws» . mm ' ■-? x ^ ■■ ''■■■■ í-, . m m ^ m 

  O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Cachorro-Quente 
O elemento conhecido por 

"Negão" comia ainda vendia 
cachorro aos seus amigos 
mais chegados. A denúncia foi 
feita ao programa "Ronda da 
Cidade"do apresentador 
Osvaldo Filho na TV Tropical 
afiliada da rede Record em 
Açailândia. "N<'gão" ficou 
irritado quando foi 
denunciado e portando uma 
faca se dirigiu para a televisão 
com o intuito de matar a 
denunciante. O apresentador, 
que estava ao vivo, ficou em 
apuros, quando recebeu um 
telefonema dizendo que o 
"comedor de 
cachorros"estava se dirigindo 

para sua emissora. Chamou 
imediatamente a polícia e foi 
atendido pelo delegado Zé do 
Capim que levou "Negão para 
as grades do Terceiro Distrito. 

Cachorro-Quente II 
Apertado pela Polícia Civil, 

"Negão" abriu o jogo e disse 
que já é acostumado a vender 
cachorro como se fosse caça, 
aos seus amigos e conhecidos. 
Vários dos degustadores deste 
"belo" prato devem estar com 
náuseas até agora. E a velha 
história: Comeram cachorro 
por lebre. Segundo meu 
informante. "Negão"já foi 
cozinheiro nas matas, por 
ocasião de extração de madeira 
e sempre fazia este tijK) de prato 

e ninguém nunca reclamou, 
muito pelo contrário, adorava. 
Acostumado, "Negão" voltou a 
fazer o mesmo na cidade e se 
encurralou. Foi denunciado e 
agora está levando uma vida de 
cão. 

ASSEM A 
A ASSEMA- Associação dos 

Servidores Públicos do 
Município de Açailândia deverá 
muito em breve se transformar 
em sindicato. Me confidenciou 
o seu presidente que como 
sindicato a categoria passará a 
ser mais respeitada pois 
receberá o tratamento 
adequado de entidades 
superiores como ClIT ou CGT 
v assim poderão resolver com 
mais agilidade os problemas 
dos sindicalizados. Como 
associação, o respeito é menor, 
apesar de já tere m conseguido 
muita coisa, como por exemplo 
a sensibilização para a 
paralização de todos os 
funcionários. 

Greve 
O prefeito Municipal l)r. 

Deusdedith Alves Sampaio 
assinou o decreto de número 
IT) tornando o dia de ontem 
feriado em virtude de uma 
greve de prefeitos em quase 
todo o Estado que estão em 
desacordo com a política neo- 
liberal do presidente Fernando 
Henrique Cardoso.Os 
problemas enfrentados pelos 

prefeitos como o FEF, o 
achatamento do senso do IBGE 
prejudicando o repasse do 
FPM e vários outros, tem 
tornado os municípios mais 
carentes e a vida dos prefeitos 
um verdadeiro inferno. Vários 
municípios, como Açailândia, 
por exemplo, tem em suas 
contas a pagar os precatórios 
(dívidas trabalhistas) como um 
calo no pé dos prefeitos. 

Greve II 
O momento não é dos 

melhores e toda a população 
brasileira tem consciência 
disso. Os prefeitos é que levam 
a pior por não saberem como 
atender as reivindicações de 
quem os elegeram. 
Principalmente aqueles que 
não tem sequer noção 
administrativa e não sabem o 
que fazer com os já parcos 
recursos. Por seu turno, o 
Governo Federal, aperta o 
cerco v não permite mais 
desmandos nos municípios, a 
prova disso é a municipalizaçáo 
que permite uma fiscalização 
mais aberta do povo. 
Administrar nunca foi fácil. Mas 
brincar de administrador só 
porque tem um mandato na 
mão é o fim da picada. 

Paralisação 
E melhor chamar de 

paralização e não de greve o 
movimento dos .funcionários 
públicos municipais. Segundo 

os representantes da categoria, 
a greve só será mesmo 
deflagrada após o dia 30 do 
corrente, quando acontecerá a 
Assembléia Geral e serão 
definidos os novos rumos ã 
serem tomados. Acredita-se 
que os funcionários não 
voltarão a trabalhar antes do 
final do mês pois não existe 
sequer rumores de que a 
Prefeitura tenha "verba"para o 
pagamento do funcionalismo, 
haja visto que a "bufufa"está 
bloqueada. 

Rumores 
Antecipei a notícia de que 

iria aumentar o número de 
opositores do prefeito 
Deusdedith Sampaio na 
Câmara Municipal. Teve gente 
que não gostou. Mas não há 
jeito mesmo. Alguns 
vereadores que ainda estão na 
"corda bamba"devem se definir 
ainda no final desta semana. 
Poderia até citar alguns nomes 
dos descontentes, mas não 
seria ético, já que a conversa 
que tive com eles foi em "off. 
Anteontem, o vereador Marcos 
Lucena me garantiu que está 
apenas sendo cauteloso mas 
que está de acordo com as 
atitudes da vereadora e 
secretária de Educação Aríete 
Cutrin. 

Suposições 
Supõe-se, mas nada está 

confirmado a verdadeira 

mudança que vai acontecer 
no primeiro escalão da 
administração municipal. 
Depois de uma reunião ã 
portas fechadas, num lugar 
até agora não cabido, mas que 
também pouco interessa, 
apenas o que foi conversado, 
que vários secretários 
"dançaram". 

Os nomes ainda não foram 
divulgados, porém os 
bastidores estão 
movimentados e apontam 
alguns como por exemplo, 
Dr. Dalvadísio Santos, da 
Saúde e Dr. Norberto Bornéo 
da Infra-Estrutura. Outro que 
provavelmente iria cair, mas 
que não está confirmado é 
Miro Ferraz, da 
Comunicação. Pelo menos 
seis secretários estarão fora, 
já que suas secretarias serão 
extintas.Juscélio Barbosa, da 
Secretaria de Desportos e 
Lazer e Iran Santos, da 
Secretaria de Agricultura, 
Comercio e Indústria 
também estariam nesta lista 
de "dançantes". Estes dois 
últimos são da pupila do 
empresário Carlos Galletli. 

Cartas ou matérias para 
esta coluna, basta enviá- 
las para Rua São Paulo, 
106 - Centro, Açailândia- 
Ma, ou ligue para 
978.1592. 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO. 

ESTRÉIA. 

A PARTIR DAS OBHOO 
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FicotMocHdize r; f e ní im 505 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefonei 

?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE- 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO as 11h45 na Rádio Capital-AM 

ARRESEMTAÇAOt FRANCISCO DO VALE 
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Imprensa em Tela apresenta 0& Donos do Poder 

O filme será exibido no Teatro Ferreira Gullar com entrada franca 

Depois do sucesso que foi 
a exibição do filme O Poder 
da Imagem, o Projeto 
Imprensa em Tela apresenta 
Os Donos do Poder. A sessão 
serã no próximo sábado (MO), 
a partir das 19b, no Teatro 
Ferreira Gullar. As sessões 
cinematográficas acontecem 
sempre no último sábado de 
cada mês e o projeto foi 
idealizado por Fdmilson 
Sanches, secretário 
municipal do 
Desenvolvimento Integrado 
(Sedin) e membro do 

Conselho Deliberativo da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI). A realização 
é da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

liste projeto tem a proposta 
de utilizar o cinema como ponto 
inicial para debates sobre a 
prática profissional relacionada 
aos meios de Comunicação 
Social. 

As sessões são indicadas, 
principalmente, a 
universitários, jornalistas, 
radialistas, estudantes em 
geral, membros e diretores de 

associações, sindicatos e outras 
organizações da sociedade civil. 

As sessões do projeto A 
imprensa em tela são gratuitas. 
Toda e qualquer pessoa 
interessada em assistir um bom 
filme e ouvir ou participar de 
um debate de bom nível podem 
participar das sessões. "O 
projeto tem por objetivo trazer 
para o conhecimento e para o 
debate as práticas de 
Comunicação Social exploradas 
pelo cinema e questionadas a 
partir de sua comparação para 
o ambiente de Imperatriz", 

comenta Fdmilson Sanches. 
O filme Os Donos do Poder, 

que tem o título original 
americano Power, foi produzido 
em 1986. Dirigido por Sidney 
Lumet, Os Donos do Poder tem 
111 minutos de duração. 

O filme é uma sátira 
provocativa sobre o mundo dos 
consultores políticos. Richard 
Gere, do filme Uma Linda 
Mulher, é o protagonista ao lado 
de Gene Hackman. Em Os 
Donos do Poder, Gere faz um 
operador ardiloso enfrentando 
seu amável mentor, 

interpretado por Hackman. A 
história acaba previsivelmente, 
mas ainda assim é um conto 
inteligente e esperto, coisa 
rara, atualmente, nas telas de 
nossos cinemas. 

O personagem de Richard 
Gere é Pete St. John. Gene 
Hackman faz Wilfred Buckley. 
O elenco conta, ainda, com a 
participação de Julie Christie 
(Ellen Freeman), Kate 
Capshaw (Sydney Betterman), 
Denzel Washington (Arnold 
Billings), E. G. Marshall (Sen. 
Sam Hastings), Beatrice 

Straight (Claire Hastings), 
Polly Rowles (Lucille 
DeWitt), entre outros 
nomes. 

O filme é uma produção 
de Reene Schisgal e Mark 
Tarlov e tem como diretor de 
arte William Barclay. 
Andrzej Bartkowiak faz a 
direção de fotografia. A 
maquiagem ficou por conta 
de Joe Cranzano. 

Os efeitos especiais 
ficaram a cargo de Laurencio 
Cordero e Cy Coleman fez a 
trilha sonora original. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 
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Gêmeos Leão .n. 
Libra Sagitário 

A troca de idéias e exj ktí- 
ências com os amigos pode 
trazer um novo impulso á sua 
vida neste momento. 

V da Sorte: 40 

Touro Tf 

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

N" da Sorte: 27 

Câncer 

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

.V da Sorte: 1 3 

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

Nü da Sorte: 10 

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

Ne da Sorte: 54 

1U) 
Virgem 

m. 
Escorpião Capricórnio 

M udanças \ ninei] mlmenU - 
em relação ao amor. Cuida- 
do, não é a hora de se pren- 
der ainda. 

N° da Sorte: 13 

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

NQ da Sorte: 29 

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

N9 da Sorte: 60 

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

N2 da Sorte: 33 

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

N2 da Sorte: 40 

Aquário 
xWN 

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

N2 da Sorte: 23 

Ç~0 Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

c/ 

OaiOO Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 

'07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:11) Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:46 Amaury Júnior 
11:66 Vamos Falar 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12;30Esporle 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 
Fsporle 
22:30 C i no Si ar 
00:30 lornal 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 Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- F' Edição 
18:26 Cidade Alerta- 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões dc Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus V( ri 1 a(le 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
El ia na) 
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 
18:60 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:46 Curvas Perigosas (Serie) 
23:46 Jornal do SB I 
00:00 lõ Soares On/ee Meia 
01:16 lornal do SBT 
01:60 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 
08:16 Sailor Moon 
08:46 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:66 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:16 TV Alternativa 
13:46 Futsal - Ao Vivo 
16:46 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:66 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:16 Sailor Moon 
17:46 Samurai Warriors 
18:16 Shurato 
18:46 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:36 Na Kota do Crime 
20:0.6 Jornal da Manchete 

06:00 Padrao Técnico 
06:30 Alfa e Òmega 
06:66 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 SwatCats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:60 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:46 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:16 Série Hardball, Força 
Bruta 
21;10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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O presidente do Sidimajoeí^aíqueto e 

Arisuaído Castro, superintendente do I5ama 
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O 'Major Tdilson Moraes em visita ao 

presidente da Câmara MunicipaíSidney 

'Jigueredo 

m 

Umbate-papo descontraído de Miro 'Jerraz, 

Jdarinaído Qonçatves, ÚfyiSdva e Carlos 'Dias 

■ 

ss 

Raimundo Pimcntel c sua esposa Nanei cm 

recente evento social na Cidade do Ferro 
- í 

■ 
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Os médicos Douglas Gomes, Antonio 

Pereira, José Edilson c Valtcr AAaxwelI 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Univalfe 

Cursos: 

Medicina/Odontologia/Farmácia tí Bloqulmlca/Dlrelto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura li Urbanismo/Turismo li Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BOUvia NO Maranhão 

OÇB-738-1036 
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Social 

Linda veioso 

(D Limpo yVloiOy jun+omen+e. com o XLLI7MOS 

o|çmcemm aos seus |uK\ciouários e aos coluuis+as da 

udade ua ultima sex+a-j-eira um mpuiu+ado jau+a^ oude 

ocorreram vários sorteios. O Lirupo yVlaia jei 

Komerva0eado como o maior veudedor da TcKrvos em 

todo o yMararvKão. Loi uma animadíssima noite^ onde 

contou com muita alegria por parte do empresário 

Wilson /vAaia e seus j-uncionários. 

Hoje o Limpo Lloup LI oure estará recebendo a 

sociedade imperatrieense para a grande inaugurarão. 

Quem aguarda por voce na simpática casa noturna são 

os amigos /sTeto e A^agda. O Lloup Lloure fica ao lado 

lio V ^Avenida. Vá lá e con|ira o delicioso ambiente. 

Doutora yVladalena Danda embarcou ontem para São 

Pauloy onde todos os meses passa dois dias naguela 

capital participando do curso de Radiologia^ gue já tem 

durarão de um ano e meio. ;A amiga pretende finalizar 

neste |inal de ano e montar sua clínica junto a do 

esposoy doutor jAssis J\Ac\'\c\. 

Tiottc da T^aqodc 

Aguardem para o próximo dia 19 de setembro 

uma noite de pagode, promoção da colunista 

Linda Veloso e (Serguelra. Será no Lloup 

Lloure e você já pode contactar pelo telejí 

y21-ó3Z2 e reservar sua mesa. 

li 

Os simpáticos médicos doutor jAmêlio e doutor yVlar- 

cos, gue atendem na Olínica Lêrtile, járam cliçados 

pela colunista em momento de total desçontrarão 

rone 

Fuji Foto Brasil 

1 

I 

m 
liPi 
Mil 

Xrio muito bonito, um colírio para os olbos das gatas, 

Daniel, Ademar e Lduardo. Dispensam comentários 

H , ..A ;4- li ^ i , - 

Queremos neste espar^ desejar |ellcidades ao 

grande médico Lrancisco de A^sis J^Acxxa.^ pela 

passagem de mais uma primavera. 

Parabéns amigo. 

A simpática Látima Lortes, ladeada pela jilba Tania 

e da nora Lara a loiras magras e altas geneticamente 

elegantes. 

Tértik 

Clínica de Çinecoíogia e Obstetrícia 

é-Naitail, lEsterilfidade Comijeg^al, IPireveinição do Câimceir 

iniécológ-fico,. ViiseolapaFOSGOipiiã,. Víideocoljposcopíiat:,.. 

Víd eohíís terosco píia," 1U[ I tir as o mi g^ir afiai 

Pré- 

Giiniéc 

Dr. Amélio Marques Drü. Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM-MA. 2230 

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

VENHA A CAPfít VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA FÜKD 97. 

* PREÇOS PRÜ M ü CÍ0 NAIS 

* PLANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL í ORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 g Fq.te 722-2122 Fa\: jUW) 111-2666 
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Francisco do Vaile 

Desvalorizados 
Os jogadort-s do João 

Lisboa "os chamados 
prata do casa" não ostão 
rocobondo a dovida 
atenção por parlo da 
prefeito daquela cidade 
Sálvio Dino. 

De acordo com a 
denúncia chegada a 
nossa redação apenas os 
jogadores contratados cie 
outras cidades a peso de 
ouro estão tendo uma 
atenção toda especial. 

Opção 
Diante deste quadro 

os jogadores "prata de 
casa" estão abandonando 
a selecionado de João 
Lisboa. O lateral Babão 
que veio do Distrito 
Federal para aluar pela 
Seleção de João Lisboa 
até o encerramento desta 
edição tinha acertado 
suas bases. Do jeito que 
a coisa vai indo a Seleção 
de João Lisboa não passa 
nem da Seleção de 
Açailãndia no próximo 
domingo em Açailãndia. 

Assistência 
Diante desta situação 

o presidente da 
Sociedade Esportiva 
Janduí esteve na 
residência do atacante 
Neurisvan que desde do 
último domingo após a 
partida diante do 
Tocantinopolis encontra- 
se com problemas de 
saúde. Outro jogador que 
não reuni condições para 
o jogo de domingo diante 
da Seleção de João 
Lisboa é o lateral direito 

Do ris que sofreu uma lesão 
na coxa e encontra-se 
entregue ao departamento 
médico. 

Novela 
O problema da saúde em 

Imperatriz já está virando 
uma novela. 

A situação se complica a 
cada dia da semana quando 
novas acusações são 
registradas. De um lado os 
proprietários de hospitais 
acusam a Subsecretária de 
Saúde em Imperatriz de não 
ter usado com transparência 
o corte das AII1S. 

Brega-star 
É aguardado com muita 

expectativa o show do 
cantor brega do momento 
Júlio Nascimento. Júlio se 
apresenta no próximo 
domingo (31) no BIC- 
Balneário Iate Clube com 
ingressos populares. 
Homens irão pagar apenas 
R$ 4,00 (quatro reais) e 
mulheres R$ 2,00 reais. 

Investigações 
Continuam às 

investigações em torno do 
assassinato do taxista 
Raimundo Fernandes. Ele 
foi executado com um tiro 
de espingarda tipo escopeta 
de fabricação caseira na 
tarde do último sábado por 
elementos ainda não 
identificados. A Polícia Civil 
já efetuou várias prisões, 
mas até o momento não 
chegou aos verdadeiros 
culpados. 

Investigações II 
Com a liberação de 

Deu na Imprensa 

Que em cinco jogos realizados pelo Copão 

Maranhão do Sul não foi registrado nenhuma 

vitória. A Seleção de João Lisboa, que não vem 

conseguindo agradar aos torcedores terá 

problemas para o próximo compromisso. O lateral 

Doris por exemplo sentiu uma contusão e é 

desfalque para a partida contra o Galletti. 

ei 
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Dr. Clésio Fonseca, secroüírio dc Saúde dc Davinópolis c leitor assíduo do Jornal Capital, 

"Ratinho" que foi acusado 
por uma pessoa anônima e 
que não foi reconhecido 
pela testemunha, a Polícia 
acredita que os assassinos 
já estejam fora da cidade. () 
chefe de capturas da DRF - 
agente Edilson Santos 
garantiu a reportagem do JC 
que às investigações 
continuam. 

Cadê? 
E difícil entender certos 

desportistas em Imperatriz, 
na época em que o Tecão 
Maravilha eslava se 
preparando para o 
Campeonato Maranhense 
foi grande a pressão em 
cima do cartola Justino 
Filho. 

Hoje a equipe encontra- 
se totalmente desativada e 
nenhum dirigente ainda não 
se manifestou em torno de 
reativar a equipe alvi-verde. 
O problema para que é 
Justino Filho, se ele voltar 
a movimentar a equipe 
tenho certeza que 
aparecer um batalhão da 
oposição para colocar 
areia no trabalho. 

Anonimato 

A cidade de 
Davinópolis continua no 
anonimato. 

O recém criado 
município que tem no 
comando o ex-deputado 
Daniel Silva, irmão do 
deputado Davi Alves Silva 
até o momento dá a 
impressão de que 
continua sendo um bairro 
de Imperatriz. Será o que 
é que está acontecendo 
atrás dos morros? 

Ondas Curtas 

0 Mengão encurralou o tricolor do Mourumbi 

O diabo loiro arrebentou geral... 

® Renato Gaúcho também deixou sua marca 

® Paulo Autuori é mesmo pé quente hein! 

® Domingo vem ai... 

® O colunista aqui, e o companheiro Elson Araújo 

® Estarão fazendo uma vistoria nas praias da região. 
C 

® A vistoria só irá terminar no BIC 
És 

® Na ocasião do show de Júlio Nascimento 

® O cantor da Dalzizaüü 

® E amante da Leidiane.... 

® Conceição Amo rim abriu o verbo. 

® Nem neguinho de barbas de molho. 

■ ® E haja AlHs 

® Edmilson Sanches continua firme na Sedim. 

® O mestre será um dos palestrantes do Fórum 

® Que está sendo organizado pelo vereador Trajano 

® Nem tudo está perdido! 
% 

® 

® 

® \ 

® 

E haja 

AIHS.J 
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Os Fan ftas c: &gninhas 
Gasto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01-Enfermeiro do 

trabalho 

100- Vendedores 

externos 

01- Representante 

01-Cozinheira 

01- Encarregado 

de armação 

01-Zelador 

LABORATÓRIO CÜSIO FONSECA 

urina. # r 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Termína hoje a Semana 

dA Críança ExcepcíonaL 

Iniciada no úllinio dia 21, termina nesta quinta-feira, 28. a 
Semana Nacional da Criança Excepcional. 

A exemplo do que está acontecendo em todo o País, a Semana 
do Excepcional em Imperatriz está sendo coordenada pela 
unidade local da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais). sob a direção do I )r. José Maria e da professora 
Juraci Eloi Maganhães. 

Horárío dE Verão 

Agora é definitivo: o Horário de Verão, versão 97/98, será 
iniciado no dia fi de outubro e encerrado a 15 de fevereiro do 
proximo ano. 

O início estava previsto para 5 de outubro, data da visita do 
Papa João Paulo 11 ao Rio de Janeiro com celebração da missa 
campal a ser transmitida para todo o mundo. Para evitar 
problemas de diferença de horário na transmissão das emissoras 
e radio e tv, o Ministério das Minas e Emergia decidiu mudar a 
d.ita do IIV para d 1" 

Os centro- cspírila^ locais estarão realizando nos dias 12, 
i:», e 14 de setembro em Imperatriz, a " 4" Jornada Espírita da 
Região Tocantina", elegendo como tema principal, o "Espiritismo 
e a Ética no Terceiro Miçênio. 

A abertura será às 20h no juçara e a jornada no Parque de 
Exposições. 

Informações com a Dra. Maria Helena Ventura Oliveira (721- 
2826) e com a Dra. Aríete (721-8402/res. e 722-3346/cons.). 

EFemérícIes 
* 

r 

Mercado- 

FDaanceém- 

POUPANÇA 

Hoje 1,27% 

Amanhã ! 1,13% 

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

UFír (FecIeraI) 

RS   : R$0,9108. 

Uríí (MunícípaI) 

Agosto/97 RS 09.11 

UFr (EstacIuaL) 

Agosto/97    RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto ri7  RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo RS 1,13 

* Turismo ! RS 1,10 

* Comercial RS 1,09 

Cotações de 27.08.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 27.08.97 

RS     11,48 

SaUrío Mínímo 

Agosto/97   R$.120,00 

SaUrío FamíLía 

Julho/97..  RS 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); RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

O calendário de efemérides destaca hoje a passagem do Dia 
dos Bancários e também o Dia da Avicultura. 

Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter (nariz, 
gargantae ouvido), ali na Diis Domingues-cenlro. Fone: 721-8921, 

Sem comemoração 

P(xle-se dixer que os bancários não tem o que comemorar hoje, 
data que lembra o dia da categoria. 

Pressionados pelos programas de demissões dos bancos, 
milhares deles estão hoje desempregados, enquanto uma minoria, 
felizmente, está conseguindo andar com suas próprias pernas, 
através da montagem de atividade própria ou trabalhando em 
outro segmento da iniciativa privada, e até mesmo da área 
governamental. 

Apesar dos i)esares, vale o registro e o nosso abraço aos 
bancários. 

m V. :> 

Humor 

O noivo pede a moça em casamento e 

o pai dela pergunta: ' 

- O senhor tem condições de sustentar 

uma família? 

- Claro que tenho! 

- Ótimo, porque nós somos nove. 

(Playboy/.Ahr/92) 

An ivERSARÍ ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getdlio Vargas, esquina 

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

IMPERÜTRIZ 

dia e noire 

Destaque também hoje para o industrial lido Eugênio 
Costenaro, diretor da Laminadora Paraná; presidente do 
Sindimir; diretor da ACII para assuntos de indústrias; e 
diretor de Esportes do Marwel. Na foto, o conceituado 
empresário aparece ao lado da Dra. Luiza Madeiro 
Nepomueeno, Juiza da Vara da Infância e da Juventude, 
além de sócia especial da primeira escolinha de futebol de 
Imperatriz. Flagrante colhido pela lente de Moreira Silva, 
durante o lançamento do projeto "Empresário do Ano 
dia 28/2 na ACII. Vale o repeteco. 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

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

MOTÉIS 

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

SEXSHOP 

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

AGENCIAS- TURISMO 

SUNSET ARACAT1 
Rúa Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba, 740. fone: (098) 723.2788, 

RESTAURANTES 

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

CANTINAS 

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

BARES E RESTAURANTES 

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

LOCADORAS - VEÍCULOS 

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

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMAN1A 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingucs. 1599. fone: (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
FLY BACK 
Av. Beira Rio. fone: (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. .325. Bairro Juçara, fone: (098 
721 6184 

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

TELEMENSAGEM 

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 
 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Nossas homenagens à Escola Santa Terezinha 

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

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

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

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

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

Mensagem de sua Livraria Imperatriz, exjpnsiva aos corpos Docente e Discente da Escola Santa Terezinha. Tim-tim 
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Coselho Regional de Odontologia realiza curso 

O evento é promovido pela Delegacia Seccional de Imperatrize contará com 

a presença do Professor Manoel Pdrboyre. 

Será realizado em 
Imperatriz no auditório da 
Associação Médica de 
Radiologia Odontológica e 
será ministrado pelo 
professor Manoel Perboyre. 

O curso se destinará a 
Odontólogos de toda a região 
e será patrocinado pelo 
Conselho Regional de 
Odontologia- Delegacia 
Seccional de Imperatriz. 

O presidente responsável 
pela região Doutro Giovanni 
Guerra que assumiu 
recentemente esta delegacia 
vem se empenhando em dar 
uma nova dinâmica para a 
entidade; em entrevista 
concedida ao Jornal Capital. 

o jovem médico disse "que 
pretende desenvolver vários 
outros cursos" que venham a 
proporcionar aos seus colegas 
uma oportunidade para 
reciclagem, ele considera 
importante que a Delegacia 
esteja preocupada em 
preparar melhor os 
profissionais desta área, e 
acrescentou que uma de suas 
maiores preocupações é 
promover melhores cursos, 
com custos cada vez menores. 

Gionanni Guerra, anunciou 
que a nova diretoria formada 
ainda pelas Odontólogas 
Aríete Milhomem e Rita 
Morais já definiu para o início 
de 1998 a realização da 

Segunda Jornada 
Odontológica de Imperatriz. 

O próximo curso 
acontecerá nos dias 29 e 30, 
começando às 16;00hs desta 
sexta feira, se estendendo até 
às 18;()()hs do sábado 
perfazendo um total de 12 
horas. A organização do 
evento informou que os 
interessados em participar 
devem confirmar presença de 
forma antecipada na sede na 
Delegacia localizada no 
edifício Ipanema, sala 401 com 
a secretária Valéria, ou pelo 
telefone 723 1552. Para os 
profissionais da região o curso 
será ministrado de forma 
gratuita. 
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Giovanni Guerra Diretor regional da Delegacia de Odontologia em Imperatriz 

Curso promete ter presença em massa de Odontólogos 

A programação do curso de Odotologia que acontece nos dias 29 e 30 seráuma das 

mais extensas já realizadas. 

O curso de Odontologia 
que acontece nesta sexta e 
sábado em Imperatriz 
promete ser um dos mais 
extensos já realizados na 
cidade. Sob a organização da 
Delegacia Seccional de 
Odontologia, o evento 
promete contar com a 
presença em massa dos 
profissionais da área que 
buscarão reciclagem, a 
programação será a seguinte; 
Imagem Digitalizada: 
Vantagens e Aplicações; 
Exame Radiográfico tia ATM: 
Exames Convencionais, 
Exames Tormográficos, 
Imagens Digitalizadas, 
Avaliação da posição condilar 
em pacientes com e sem 
D.C.M. 

Radiologia Aplicada à 
Implantodontía: Avaliação das 
Densidades Ósseas 
objetivando o sucesso do 
implanto, Protocolo 
radiológico para implantes, 
Radiografias Convencionais, 
Tomografias acionadas por 
computador, Imagem 
Digitalizada na implantodontía 
e finalmente Anatomia 
Radioclínica. 

Para o Doutor Giovanni 
Guerra, a Delegacia Seccional 
não poderia ter escolhido 
alguém melhor do que o 
professor Manoel Perboyre 
Gomes Castelo para ministrar 
o curso, com um excelente 
curriculum, ele é considerado 
um dos mais respeitados 
nesta área. 

Manoel Perboyre é 
especialista em Radiologia; 
Mestre em Diagnóstico Oral 
formado pela faculdade de 
Odontologia de Bauru; 
Professor Adjunto da IV da 
disciplina de Radiologia da 
Universidade Ecderal do 
Ceará; Professor responsável 
pela disciplina de Radiologia 
dos cursos de Especialização 
do Centro Avançado de Pós- 
Graduaçào da Universidade 
Camilo Castelo Branco; 
Professor responsável pela 
disciplina de Radiologia dos 
cursos de Especialização de 
Prótese e Endodontia da 
Associação Brasileira de 
Odontologia -Seccçào Ceará e 
Membro da Academia 
Cearense de Odontologia. 
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Odontólogos buscaram reciclagem durante o curso 

Secretaria de Segurança intensifica fiscalização nas estradas 

A medida visa coibir a condução ilegal de veículos, e uma alternativa para localização de carros roubade.. 

A medida visa coibir a condução ilegal de veículos, e 

uma alternativa para localização de carros roubados. 

A Secretaria de Segurança 
Pública intensifica as blitz nas 
estradas contando com o apoio 
da Polícia Rodoviária Federal e 
da Polícia Militar, o objetivo é 
reduzir o número de veículos 
irregulares em circulação e 
inibir a ação dos puxadores. 

O secretário de Segurança 
do Estado Raimundo Cutrimv 

reconhece que o roubo de 
carros é algo difíl de acabar, 
mas considera que as medidas 
darão maior tranqüilidade a 
população, "enquanto o Estado 
cresce, os problemas cresce 
também"disse ele, 
acrescentando que já foram 
expedidas várias portarias ao 
DETRAN para que o canidato 
à habilitação ao fazer a 
legislação seja submetido 
apresentação de tempo de 
preparaão em auto-escola 
com um instrutor 
especializado. 

Ele informou que nas 
barreiras estão sendo 

realizadas já em São Luiz uma 
operação para coibir a entrada 
de carros roubados e marginais 
na capital do Estado. 

Apartir de agora, ninguém 
pode conduzir veículo que não 
seja de sua propriedade, a não 
ser que esteja de porte de uma 
autorização por escrito assinada 
pelo dono do carro; segundo o 
Secretário Raimundo Gutrim, 
esses procedimentos exigidos 
por lei já existiam, e apenas não 
vinham sendo cumpridos; a 
Secretaria deSegurança prepara 
para os próximos dias um 
plantão aos sábados, domingos 
e feriados tanto durante o dia 
como a noite, a operação ficará 
a cargo da Polícia Militar. 

Todas as medidas adotadas 
pela Secretaria de Segurança do 
Estado, segundo Raimundo 
Cutrim, devem está entrando 
em vigor a partir de segunda 
feira, quando tudo estará 
devidamente preparado sob o 
comando do próprio secretário. 
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Segurança vai fiscalizar o trânsito nas estradas 
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("apitai AM, 

oTfedrahna 

SUOnUR OU RíCWMAR 
- UCWü k COBRAR, Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento 

ao Cliente 

Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros,-oferece 
também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 
Estados do País. 

Expresso Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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B/C " O poÍNT do SEU fÍNAÍ de SEMANA 
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Programação do final do Verão/97 

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

Scívrvbro 

IJI Faimp - Festival Aberto Impcratrízcnse de Música Popular 

Paulo Babilônia 

Outubro 

Bic Folia - Carnaval fora de época 

Faber - Festival Aberto do Balneário 

Soxia: Sci-osla 

Domingo: Dominguoira Dançante 

Estacionamento exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e caminhões, pelo 

preço único de R$ 1,00 

BIÇ n n 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVARÃO AOS OUVINTES OS 

FATOS QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

i 

Conor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às 1 IhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h()0 e Meio Dia de Notícias - ás 12h00 - 

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Auríno Brito 

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

wats de potência 

• -v .... « 
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Campeonato Amador tem jogos no municipal 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Flamengo 
0 Rubro-Negro conseguiu 

uma boa vitória sobre o São 
Paulo, na quinta feira próxima 
passada dia 26, por 3 x 2 , jogo 
da Super Copa dos Campeões 
da libertadores. No grupo 
estão o Velez Sastifíeld da 
Argentina e o Olímpia do 
Paraguai. O Flamengo parece 
que, com o novo técnico Paulo 
Autuori , deixará de dar 
vexame. No Campeonato 
Brasileiro o lime tem nove 
pontos e joga domingo no 
Maracanã com o Botafogo 

Amador 
Dois jogos movimentam o 

Campeonato amador de 
Imperatriz, na noite de hoje. 

Bananal x Plaza as 19hs 
Sena x Americano as 21hs 
O Time do Sena , tem 4 

pontos e busca a sua segunda 
vitória na competição. 

0 Bananal, com 16 pontos 
precisa da vitória para chegar 
a liderança. 

Sena 
O Técnico Geraldo Lopes 

está treinando o time em 
regime intensivo , visando o 
jogo do próximo domingo no 
estádio , com o Comercial de 
Dom Elizeu. Geraldo contará 
com o lateral esquerdo Júnior 
Maranhense, um dos reforços 
para o Copão. No 
Campeonato Regional, o time 
empatou com J. Lisboa em 3 
x 3 na abertura. Fará com o 
Comercial , o seu segundo 
jogo e busca a primeira 
vitória. 

Copão I 
Apenas empates nos jogos 

que foram realizados até o 
momento, confira: 

J. Lisboa 3 x 3 Sena 
Juventus 1 x 1 

Tocantinópolis 

Estreito 0 x 0 Carolina 
Porto Franco 2x2 Edson 

D)bào 
Comercial 1 x 1 Gaalletti 

Copão II 
A primeira vitória poderá 

sair no próximo final de 
semana nos seguintes jogos: 

Senax Dom Elizeu 
Galletti x J Lisboa 
Edson Lobão x Juventus 
Tocantinópolis x Porto 

Franco 
Carolina x Balsas 

L/D 
A junta governativa do 

futebol amador , realmente 
vem realizando um bom 
trabalho a frente da Lid . 
entidade máxima do futebol 
amador de Imperatriz. 

O presidente Couraça , 
divulgou a tabela completa 
dos jogos da primeira fase, 
mostrando que está no 
caminho certo e até mesmo 
facilitando o trabalho da 
im[)rensa que cobre o dia a dia 
do futebol amador da Terra 
do Frei. Parabéns e bola pra 
frente. 

Arbitragem 
Na terça feira aconteceu na 

Avenida Beira Rio o teste de 
avaliação física dos árbitros da 
CIAF, Comissão 
Imperatrizense de Árbitros de 
Futebol. 

Os avaliadores Reinaldo 
Martins Brito e Jocelino 
Miranda, afirmaram que os 
testes foram positivos. 

O Presidente da CIAF, 
Jakcson da Silveira convida os 
árbitros das Cidades vizinhas 
que estarão trabalhando no 
Copão Maranhão do Sul, para 
comparecerem hoje as 19 
horas na Avenida Beira Rio , 
para os testes de avaliação 
física. 

Futebol Legal é Capital AM 

Equipe da Galera comanda: 

Hoje: Campeonato amador 
Sena \ Americano : Estádio 
Horário: 21hs- Renilson Sousa, Cloves Aguiar e Edvaldo 

Cardoso 

Sábado: Copão 
Sena \ Dom Elizeu : Estádio 
Horário: 20hs- Renilson Sousa, Frederico Luiz, Thompsom 

Mota, Franscisco do Vale, Cloves Aguiar e Ocione Araújo 

Domingo: Copão 
Edson Lobão x Montes Altos 
Horário: 16hs - Francisco Duvalle, Frederico Luiz, 

Thompsom Mota e Valter Silva 
Galletti x J. Usboa 
Horário: 16 hs- Renilson Sousa, Cloves Aguiar , Edvaldo 

Cardoso e Ocione Araújo 

O time do Sena, após a 
vitória na semana passada 
diante do Janduí por 2x1 no 
estádio municipal, entra em 
campo hoje a noite a partir das 
21hs, para tentar a sua segunda 
vitória. O adversário do time da 
Nobre, será o Americano. que 
corre atrás do prejuízo e busca 
a sua reabilitação na 
competição. 

O Técnico do Sena, Geraldo 
Lopes , a exemplo do jogo 
passado deverá mandar a 
campo a sua força máxima para 
superar o adversário. No 
Campeonato amador de 
Imperatriz o Sena, fez a sua 
estréia empatando éom o Novo 
Horizonte na reabertura e na 
nova administração. Após o 
empate o time perdeu dois 
jogos seguidos, mas a vitória 
sobre o Janduí, a primeira no 
campeonato, deixou os 
jogadores e toda comissão 
técnica eufóricos e confiantes 
em uma recuperação no 
decorrer do campeonato. 

Geraldo Lopes , afirmou a 

f#: 

Sena busca a segunda vitória no campeonato 
reportagem que o time 
precisava de tempo para 
encontrar o seu verdadeiro 
futebol, isto quando o mesmo 
assumiu .mas passados vários 
dias de treinos e jogos, ele 
acredita que o Sena a partir de 
agora irá sair de campo com 
bons resultados nos próximos 
jogos. 

O outro jogo de hoje, as 19hs 16 pontos, e busca a vitória hoje 
, também no municipal será a noite para ser o líder da 
entre Bananal e Plaza. Os competição, porque o líder 
jogadores do Bananal a exemplo Manha só joga no próximo 
do Sena. estão disputando duas 
competições paralelas, o 
campeonato amador de 
Imperatriz e o Copão Maranhão 
do Sul. No campeonato amador 
o time está na vice liderança com 

domingo <1- dnN iogo- de hoje 
estão sendo aguardados com 
muitaexirelativa ,por parle dos 
torcedores que , com certeza 
estarão nas arquibancadas do 
municipal. 

Liga Imperatrizense divulga tabela 

Presidente da Junta governativa divulga a tabela dos jogos da primeira fa^ 

O Presidente da junta governativa do futebol amador de Imperatriz, divulgou a tabela dos jogos da primeira fase do 
campeonato amador.: 

Oitava rodada 

28-8 ;quinta feira 
Bananal x Plaza - 19 hs - 

estádio 
Sena x Americano - 2l hs- i 

estádio 
30-8 Sábado 
Riengo x Americano-I 6hs 

- estádio 
Volta Redonda x Ajuvenlus 

-lòhs-Lowem 
31-8 Domingo 
Guarani x Botafogo -08hs- 

estádio 
Novo Horizonte x Bananal: 

- lOhs- estádio 
Marilia x Janduí - 8h20 - 

f aminatlora 

Nona rodada 
4-9 Quinta feira 
Senax Volta Redonda-I9hs 

• estádio 
Riengo x Bananal -21hs - 

estádio 
6-9 Sábado 
Portuguesa x Novo 

Horizonte -16hs - estádio 
Ajuvenlus x Botafogo-16hs- 

Lowem 
Janduí x Guarani -16hs 
7-9 Domingo 
Amerieauo x Marilia - hBhs- 

estádto 
Tiradeníes x Plaza - lOhs - 

estádio 

Décima rodada 
11-9 Quinta feira 
BatianaixPortuguíSia-Í91ts 

- estádio 
Sena x Guarani •2lhs- 

estádio 
13-9 Sábado 
Plaza x Americano -i6hs- 

Lowem 
Ajuveutus x Marilia -I6hs- 

esládio 
14-9 Domingo 
Botafogo x Novo Horizonte 

-08hs- estádio 
Volta Redonda x janduí - 

lOhs estádio 
Riengo x 1 iradentes - i6hs - 

tówem 

Décima primeira; 

18 9 Quinta feira 
Portuguesa x Seua -19hs - 

estádio 
Marilia x Bananal - 2Ihs- 

esfcádio 
29-9 Sábado 
Novo Horizonte, x Riengo - 

16hs- Lowem 
Americano x Tiradentes - 

ibhs-estádio 
21-9 Domingo 
(iuarani x Ajuvenlus -98hs-, 

estádio 
Jándui x Botafogo • lOhs - 

estádio 
Plaza x Volta Kedond. «Iw 

f/nvem TÉÉÉNn 

Décima segunda 

rodada 

2S-9 Quinta feira 
Bananal x jandní - 

estádio 
Marilia x Sena ♦ 

21 estádio 
27-9 Sábado 
Guarani x 

Americano - 16 hs - 
Lowem 

Riengo x alnventan 
- i hh<- cst adio 

28-9 Domingo 
Portngae^a x Phtsa 

-QBÍJÍL estádio 

Décima terceira 

rodada 

92-19 Quinta 1 
luradnáes X AjttVcníus d9bs 

estádio - ' I 
.%uerkanoxN£M> llurizouíe 

2dtó-estádio 
4-10 Sábado 
Janduí x itego - I6hs - ízswen 

- Sepa x Idâza - if>h& - estádio 
5-iO Domingo 
Volta Monda x Potíuguesa 

Otfhs.-estadio 
Botafogo x Marilia -lóhs 

cstácki m 
Bananal x Guarani -írihs 

Iov?em 

Jogos atrasados de rodadas anteriores 

9-10 Quinta feira 
Botafogo x Riengo -19hs 

- estádio 
Americano x Bananal - 

21hs- estádio 
11-10 Sábado 
Tiradentes x Sena - 16hs 

- estádio 
12-10 Domingo 

♦ 

Americano x Botafogo - 
08hs- estádio 

Sena x Ajuventus -1 Ohs- 
estádio 

16-10 Quinta feira 
Botafogo x Sena -19hs- 

estádio 
Americano x Janduí - 

21hs- estádio 

COMUNICADO 

A TCI Informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da 

semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

ii MUI ©yi w©ci 

Venha e comprove! 

♦ 
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continue 
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ureco B BraEO 

MAISQUENTES 

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

ES Electrolux 
Lider mundial am elelrodoméallcoa 

Puxador ergonômico 
Fechadura com chave aulo-expulsiva 
Dreno frontal 
Sistema dupla função 
Rodízios em nylon 

' 304 litros 

ou i+4ímm\)íR$ 122,50 

Ferro Seco 22OV 
R$ ]7,00í7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

08 PEÇAS^ 

^lÍTÃ" 
Faz Com Carinho 

i. 
30 

OU 1 +4 CHEQUES DE RS 2,70 

-v 

WAUTÂ 

50 UND 

Colchão Maxim um Extra 
R$ 115;00à vista ou 
1+23 Mensais de ( 

UGxuG. 

i:f m. wmmnMmt.* D45 

i M -iV 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 24,80 
ortoaillow 

10 UND 

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

Z 80 

OU 1+2 CHEQUES deI?$ 12,34 sem juros 

—rlwWDINl"" «MOVBSCEACO» 

6 Prateleiras 

40 UND 

Micro computador 
R$ 2.292,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

COMPAQ. 

PRESARIO 

completo pacote de software 

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

245foo 

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

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

* AM FM 
* Tape deck 
* Antema telescópica 

2 65 

OU 1 +4 CHEQUES DE R$ 7,00 SEM JUROS 15 UND 

Fogão Essencial Next 
R$ 169,00/7 K/V//7 OU 
1+23 Mensais de 

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

' Tampa de vidro 

Cônsul^ 

12, 70 

L OU 1+4 CHEQUES DE 1?^ 36,50 

na compra de 

qualquer produto 

ConsuM 

"DE B-R-lNI^E 

UMA CAIXA 

rerveja 

\     

(24 IONG NECK) 

lOUND^ 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

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

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

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro . Jorge Braga 



1- 12 □ policia □ Quinta-feira, 28 de agosto de 1997 Editor responsável! Francisco do Valle 
JORNAL CAPITAL 

Polícia Civil desvenda assalto 

do Posto Iguaçu 

Ex-soldado da Polícia Militar - PA acusado de envolvimento no 

A Polícia Civil através da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos conseguiu prender 
um dos acusados no assalto 
a mão armada no Posto 
Iguaçu ocorrido a alguns 
dias. Dois elementos estão 
sendo acusado de terem 
participados do assalto que 
rendeu toda a renda do dia 
em espécie e vários cheques 
prcd atados. 

O chefe de capturas da 
DRF- agente Edilson Santos 
confirmou que às 
investigações foram intensas 
e que a Polícia só conseguiu 
chegar a identidade e a prisão 
de um dos envolvidos 
através de denúncia 
anônima. 

Um empresário que 
estava no momento do 
assalto conseguiu anotar o 
número da placa da moto, o 
que foi considerado pela 
Polícia Civil de suma 
importância para a 
elucidação do assalto que 

H Assaltos 

assalto está foragido 

iii 
m 

m 

Delegacia de Polícia do Primeiro Distrito bastante movimentada 
teve a participação de dois 
elementos, um deles é o ex- 
policial Militar do Estado do 
Pará conhecido pela alcunha 
de"Ramalho". 

De posse da numeração da 
placa da moto o chefe de 
capturas da DRF- Dedlegacia 
de Roubos e Furtos Edilson 

Santos conseguiu localizar o 
proprietário da moto na cidade 
de Dom Elizeu. 0 proprietário 
da moto ficou surpreso com a 
situação e informou a Polícia 
que tinha vendido a moto para 
um cidadão em Imperatriz. 

Após localizar o 
proprietário da moto em 

Imperatriz de identidade não 
revelada pela Polícia, Edilson 
Santos conseguiu chegar ao 
nome dos acusados. Ele havia 
alugado a moto para um 
elemento conhecido apenas 
pela alcunha de "Neto" que 
teria pago com um dos 
cheques roubados no assalto. 

Ex- PM é acusado de ter assassinado um 

advogado em Rondon do Pará 

A dupla também é acusada de ter praticado o assalto do Banco da Amazônia 

De acordo com às 
informações chegadas a 
redação do JC na tarde de 
ontem os dois elementos 
acusados no assalto ao Posto 
Iguaçu, também são 
acusados de participar de 
vários assaltos em 
Imperatriz. 

O assalto da agência do 
Banco da Amazônia ocorrido 
a cerca de dois meses e os 
assaltos à duas farmacias no 
centro de Imperatriz foram 
realizados com às mesmas 
características do assalto ao 
Posto de Gasolina. 

A moto usada pelos 
assaltantes no assalto ao 
Posto Iguaau encontra-se na 
Delegacia de Roubos- e 
Furtos onde os agentes 
policiais estão investigando 
sua procedência, a Polícia 
suspeita de que a moto 
também pode ser roubada. 

O ex-soldado da Polícia 

■ Nacional 

.x.■. A.ví 
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As policiais militar e civil estão à procura do ex-PM-PA "Ramalho ", foragido. 

Militar conhecido apenas pela foragido teria confessado Imperatriz. No bar ele teria 
todos seus crimes em bar alcunha de "Ramalho" fez um 

curso para ingressar na 
carreira militar em 
Paragominas, interior 
paraense, de onde foi expulso 
pelo mal comportamento. 

"Ramalho" que está 

quando bebia com amigos. Ele. 
também é acusado de ter 
assassinado com vários tiros 
de revolver um advogado da 
cidade de Rondon do Pará que 
foi encontrado morto em 

confessado o crime ocorrido 
a cerca de dois meses. 

"Neto" que encontra-st 
preso foi colocado a 
disposição da Justiça, 
enquanto que "Ramalho" está 
sendo procurado pela Polícia. 

I 

Assaltantes agem diotumamente em São Paulo 

Polícia age rápido e 
consegue desbaratar uma 
quadrilha que assaltava e 
pratica sequestros 

Dois assaltantes foram 
presos e os outros dois 
fugiram , após fazer 
assaltos e sequestros - 
relâmpagos durante a 
madrugada, na zona sul de 
São Paulo. A quadrilha 
atacava motoristas, 

obrigando -os a entregar 
dinheiro ou a fazer saques 
em caixas eletrônicos. 
Segundo a policia, os 
fugitivos conseguiram levar 
a maior parte dos valores 
roubados. 

A primeira vítima foi o 
empresário Marcos Mauad 
Arede, de 27 anos, um dos 
proprietários da rede de 
drogarias Onofre. Segundo 

a versão policial, õs quatros 
abordaram que estava em 
seu carro mercedes- Benz. 
Eles o obrigaram a ligar para 
os gerentes das farmácias 
da família, solicitando de 
cada um R$ 15 mil, além de 
um relógio de ouro eo 
telefone celular do 
empresário, libertado em 
sequida. 

Na região de Santo 

Amaro, a quadrilha fez a 
segunda vítima, que estava 
em um carra Monza. 

Ao perceberem que não 
levariam muita coisa, a 
quadrilha preferiu procurar 
outra vítima. 

Fatos semelhantes têm 
acontecido com bastante 
freqêuncia em várias cidades do 
país, este não é apenas um caso 
isolado. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleíxo 

PC 
Continuam às 

investigações em torno do 
assassinato do taxista 
Raimundo Fernandes, morto 
com um tiro de espingarda 
calibre 20 tipo escopeta. O 
assassinato abalou toda a 
cidade e a classe dos 
motosristas de praça que 
revoltados pedem a 
elucidação do crime, um dos 
mais violentos já acontecidos 
na cidade. 

Liberado 
O chefe de capturas da 

DRF- Delegacia de Roubos e 
Furtos, agente Edilson 
Santos garantiu que a Polícia 
Civil está embuída em 
elucidar o crime. Com a 
liberação do elemento 
"Ratinho" os agentes estão 
intensificando às 
investigações. 

Perda de 
documentos, 

Osvaldo Rupp de 
Carvalho, goiano, casado, 
residente no bairro Juçara 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
documentros pessoais, tais 
como; Carteira de Identidade 
Civil, Titulo Eleitoral, 
Carteira Nacional de 
Habilitação e outros. 

Perda de 
documentos II 

Josevaldo Pinto Sales, 
maranhense, solteiro, residente 
em Davinópolis comunicou 
perdeu sua porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como; Carteira 
de Identidade Civil, CPF e 
outros. 

Perda de 
documentos III 

Roberto dos Santos 
Menezes, maranhense, 
solteiro, promotor de 
vendas, residente na Vila 
Cafeteira comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil, CPF e 

outros. Fato ocorrido 
quando o comunicante 
retornava para sua 
residência. 

» Perda de 
documentos IV 

Odemilson da Silva Leite, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua 
Pernambuco comunicou que 
também perdeu sua porta 
cédula contendo todos seus 
documentos pessoais, fato 
ocorrido na tarde da última 
terça-feira quando o 
comunicante trafegava pelo 
centro Comercial de 
Imperatriz. 

Assassinato 
A Polícia Civil continua 

investigando o assassinato 
do taxista Raimundo 
Trindade, morto com um tiro 
de espingarda calibre 20 no 
último final de semana. De 
acordo com o chefe de 
capturas da DRF- Delegacia 
de Roubos e Furtos Edilson 
Santos, a Polícia Civil terá nas 
próximas horas os n és 
dos acusados da morte do 
taxista. 

Furto 
bicicleta 

José Roberto da Silva, 
maranhense, solteiro, 
motorista, residente na Rua 
Gonçalves Dias- setor Beira 
Rio comunicou que teve sua 
bicicleta Moutain bike 
roubada por elementos não 
identificados.. Fato este 
ocorrido quando o queixoso 
se encontrava dentro da 
Loja de Confeções Dias na 
Souza Lima. 

Acidente 
Um ônibus da empresa 

Aparecida colidiu-se cc ^um 
veículo no municíp-N de 
Ulianópolis-Pá. No acinte 
duas pessoas ficaram 
gravimente feridas'. O 
cobrador do ônibus 
Ademilton Galvão da Silva, 
21 anos de idade, residente 
tvM&àaf e ira quando o 

PLANTAO POUCIAL 

Quarta-feira, 27/08/97 

2° Distrito 

Delegado 

Reginaldo 

Nunes 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Urbano 

Agentes 

Eliana e 

Eusébio 

Perito 

Joacilo 

Telefone de Plantão 

722-1502 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografamos aniversBrio, casarrmtcs, batizados e evoitcs em geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


