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Juiz Fernando Mendonça explica 

funcionamento do Plantão Judicial 

Gincana 

Senador 

La Rocque 

em festa 

A X Clineana Cultural de 
Mutuiba (Senador Ea 
Rocque), será aberta 
ol.cialmente neste domingo. 

A partir das duas horas da 
tarde, umacarreala e o Rock, 
vão marca ro início do evento 
que pretende reunir mais de '.> 
mil jovens na nova unidade 

■minislrativa. 
, A câmara municipal de 

Senador Ri Rocque e o vice- 
prefeito Ozias Rânfilo já 
confirmaram apoio aíiincana 
que já uma das mais 
tradicionais da região. 
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Côncavo e Convexo 
Página 1-3 Vaia nmítídão é e* fcos que se apresenta hoje no Balneário Iate Cktb 

O juiz Fernando Medonça. 
diretor-geral do Fórum 
I lenrique De Ri Rocque, mostra 
como funciona o Plantão Judicial 
implantado em Imperatriz. 

F.le responde a nove dúvidas 
mais freqüentes entre os leigos 
no assunto. 

Fernando Mendonça explica, 
por exemplo, que inexiste a 
detenção para averiguação ou 
correicional. 

O Plantão Judicial foi criado 
depois que a direção geral do 
Fórum formulou amplapesquisa 
acerca da criminalidade local. 

Veja mais na Página 1 -3. 
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INDICADOR ■ Verão 
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' Jólar Comercial 
Compra  R? 1 0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0913 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Vencia   

Veraneio do Cacau 

encerra amanhã 

Polícia não tem 

pistas de Taxista 

Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda _____ 

R$ 1.125 

.R$ 1,135 

R$ 1.080 

R$ 1.110 

R$ 11.36 

1,1263% 
Poupança 
Rendimento — 
ÜFir 
Valor - R$0.9108 
Salário Mínimo 
Setembro   R$ 120.00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 
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Período de praia termina amanhã 

Neste domingo encerra-se 
oficialmente o período de 
veraneio em Imperatriz. 

A praia do Cacau infelizmente 
não recebeu um grande numero 
de banhistas em 97. 

As expectativas ficam para o 
próximo ano. 

Espera-se que as 
autoridades possam agir mais 
rápido no sentido de 
proporcionar iluminação ao 
maior centro de banhista no 
veraneio da região tocanfma. 

Os comentários de Francisco 
Do Valle na Página 2-4 

O motorista de taxi Vicente 
França, maranhense, casado, 
residente na Rua Alagoas- 
bairro Juçara, continua 
desaparecido. 

De acordo com as 
informações prestada pela 
família na Delegacia de Polícia 
do Primeiro Distrito, Vicente 

desapareceu desde das 
primeiras horas da última 
quinta-feira. 

Até o fechamento desta 
edição a polícia civil não tinha 
localizado o taxista e nem o 
veículo. 

Matéria completa na Página 
1-12 

■ Política 

A Câmara dos Deputados 
aprova a nova lei eleitoral. 

O documento prevê 
pagamento de multas e 
cassação de mandatos para 
quem desrespeitar as novas 
determinações. 

Alei, reafirma a proibição 
de pixação em postes, 
viadutos, pontes e qualquer 
logradouro público. 

Item por item. o que muda 
na lei que regerá as leições 
do ano que vem você confere 
na Página 1-5 

Capital Social 

Página 2-3 

■ Educação 

Caixa abre inscrições Crédito Educativo 

A Caixa Econômica está 
assinalando desde o dia 22 do 
mês em curso, os contratos de 
Cr 

Crédito Educativo para o 
ano 1997. 

Com as novas assinat uras o 
programaalingirá 900 mil 
alunos beneficiados desde a 
sua criação em 1970. 

O.Crédilo Educativo e uma 
forma encontrada pelo 
governo federal para 
proporcionar aos estudantes 
carentes a oportunidade para 
obtenção de recursos com taxa 
dei»" ao ano Mais delalhes na 

í rédito Educativo ti nane ia estudo de aluno carente Página I -8 
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O Escritor Carlos Hrílo.res- resse em evitar 
pondendo ã especulações rea- desestabilização da sigla, 
firma seu afxáo a admiiústração Confira a matéria e ainda os 
do prefeito íldon Marques. Informes Esteias; Mercado 

Brito, ressalta seu carinho Eínceiio e a sessão de Humor 
pelo PMDB e manifesta inte- na Página 1 -7 

Futebol 

Campeonato leva 

torcec or ao estádio 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz está promovendo a 
volta do torcedor ao Estádio 
Municipal Frei Epifânio D' 
Abadia. 

A praça esportiva que não 
vinha recebendo um bom 
público devido os dirigentes da 

Figa Imperatrizense de 
Desportos, com a mudança 
voltou a ser prestigiada. 

Nos jogos do meio de 
semana entre Janduí e Bananal 
e Tiradentese Botofogo estádio 
recebeu cerca de mil 
torcedores. Página 1-10 

Informes Especiais 
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Prefeitura vai "bocas-de-lobo" 

Operação terá início em outubro, visando limpar e desobstruir a rede de drenagem do Município.Paralelamente, a partir 

do dia Io, a Prefeitura Municipal vai executar a operação "Riacho Limpo" 

Uma operação que visa 
limpar e desobstruir todas as 
caixas de captação da rede de 
drenagem local vai ser 
desencadeada, a partir de 1Q de 
outubro, pela Prefeitura de 
Imperatriz. A determinação do 
prefeito Ildon Marques é para 
que o imperatrizense sofra 
menos, com a chegada do 
inverno, quando, entupidas, as 
"bocas-de-lobo" pouco servem 
para o escoamento das águas 
das chuvas. 

O problema está na falta de 
conscientização de parte da 
própria população. Sem saber 
que estão prejudicando a si 
próprios, moradores varrem as 
portas de suas casas e jogam o 
lixo nas chamadas "bocas-de- 
lobo". Ao cair das primeiras 
chuvas, entupidas pelo acúmulo 
do lixo, elas deixam de dar 
vazão às águas. O resultado são 
ruas alagadiças, casas 
invadidas pelas águas, enfim, 
inundação. 

0 diretor do Departamento 
de Saneamento da Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra), 
Ribamar Milhomem, vê o 
problema com preocupação. 
Ele diz que é determinação do 
prefeito e do secretário Jairo de 
Oliveira a recuperação total das 
tampas de caixas de captação. 
Abertas, ou quebradas, elas 
facilitam que os moradores 
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despejem lixo no seu interior: 
172 estão nessa situação. 

Com a desobstrução da rede 
de drenagem, que vai começar 
na semana que vem, ele 
acredita que a vida do cidadão 
será facilitada. "O período 
invernoso se aproxima c a 
nossa população não tem 
consciência de que, colocando 
lixo nas "bocas-de-lobo", 
prejudica a rede de drenagem. 
O cidadão varre a porta da sua 
residência, joga o lixo em local 
inadequado e entope a rede de 

Sinfra recupera boca de lobos 

drenagem", diz. 
Riacho Limpo 
Paralelamente a essa, por 

determinação do secretário 
Jairo de Oliveira, será 
desenvolvida uma outra 
operação: a Riacho Limpo, por 
meio da qual serão retirados os 
diversos tipos de entulhos 
jogados, indiscriminadamente, 
nos riachos e canais existentes 
no Município. De acordo com 
Ribamar Milhomem, a 
operação também vai dificultar 
o alagamento de pontos da 

cidade. 
O primeiro riacho a receber 

os benefícios da limpeza e 
desobstrução será o Bacuri, a 
partir da rua Dom Pedro I até a 
Vila Lobão. Depois dele, de 
acordo com o cronograma 
preestabelecido, vão ser 
desobstruídos os riachos 
Capivara e Santa Teresa. A 
operação Riacho Limpo vai 
envolver cerca de 20 homens 
da Sinfra que, com foice e de 
enxadas na mão, farão a 
retirada dos entulhos. 

A Justiça 

enxergando longe 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

A sociedade civil admira a 
coragem dos Poderes 
Judiciário e Legislativo. 

Em Imperatriz, nós 
aprendemos a admira a 
disposição do juiz Fernando 
Mendonça em melhorar os 
serviços do Poder Judiciário. 

Muito mais do que isso, no 
entanto, a sociedade percebe 
que o Juiz diretor-geral do 
Fórum Henrique De La 
Rocque, melhora os serviços 
em dois sentidos. 

Primeiro, do ponto de vista 
estrutural, com a 
informatização dos serviços, a 
implantação do plantão nos 
finais de semana e dias 
feriados, na melhoria das 
condições de trabalho dos 
servidores. 

Em outro plano, o juiz 
Fernando Mendonça está 
contribuindo com soluções 
avançadas para problemas 
práticos e teóricos do 

judiciário. 
Dessa forma, 

recentemente, Ele publicou 
pesquisa desnudando a 
realidade", dos inquéritos 
policiais. Escassos em suas 
conclusões. Fato, que 
inclusive, acontece em nível 
nacional. 

Ao discutir os temas 
relevantes da sociedade e em 
particular, do Poder 
Judiciário, Fernando 
Mendonça dá uma aula de 
cidadania. 

Revela que mesmo do alto 
de sua posição de magistrado, 
deve-se emitir opinião e 
explicar à sociedade como 
melhorar ó padrão de vida 
com um judiciário ágil. 

Fala-se que a justiça é cega. 
Mas é o contrário. 

Com o juiz Fernando 
Mendonça percebe-se que o 
Poder Judiciário de 
Imperatriz, se assim podemos 
dizer, enxerga muito long 
Onde muita gente não vê. 

Justiça seja feita. 
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Criminal Judiciário em Imperatriz Plantão 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Conferência 
Social 

Tudo está pronto para a 
reallização da Ia 

Conferência de Assistência 
Social de Imperatriz. 

A informação foi 
prestada por Edison Lima 
integrante do Conselho 
Municipal; segundo ele o 
evento acontecerá nos dias 
29 e :?(). 

A realilzação da 
Conferência de dar em face 
do que determina a Lei 
Orgânica de Assistência 
Social de que os Estados e 
Municípios se organizem 
para lerem acesso aos 
recursos destinados para o 
setor. 

Conselheiros 
se reúnem 

Estará sendo realizado 
em São Luís no próximo 
mês, um curso para 20 
núcloes de Conselheiros 
Tutelares do Maranhão. 

O evento tem como 
objetivo, melhorar e 
capacitar os profissionais 
da área. 

O Conselheiros Ariston 
de França disse que um dos 
principais temas a ser 
aborado na oportunidade 
será a "Autonomia e 
Independência dos 
Conselhos Tutelares. 

^ População 
satisfeita 

A 
A população de 

Imperatriz vem 
reconhecendo o esforço do 
prefeito Ildon Marques em 
dar um novo aspecto 
urbanístico a cidade. 

Além dos trabalhos que 
o chefe do executivo 
determinou que seja 

.realizado nos bairros, 
centro e periferia, outro 
medida que (em chamado 
atenção do povo, é o 
Programa Sábado Cidadão, 

desenvolvido em vários 
bairros e distritos da 
cidade. 

Dia do 
idoso 

A prefeitura de João 
Lisboa por meio da 
secretaria de Solidariedade 
e Trabalho desenvolve 
durante o dia de ontem na 
Associação de Moradores 
do bairro ("idade Nova, 
uma extensa programação 
alusiva ao dia do idoso. 

Na oportunidade a 
primeira dama e titular da 
Solicit, lolele Dino, fez a 
distribuição de inúmeros 
presentes às pessaos de 
terceira idade. 

Lar 
São Franciso 

Também no Lar São 
Francisco de Assis (Abrigo 
dos Velhos), uma grande 
programação homenageou 
os idosos. 

Durante todo dia. a 
instituição foi visitada por 
integrantes de movimentos 
pastorais, e entidades não 
governamentais, todos 
queriam dar aos velhinhos 
um momento de há mais de 
alegria. 

O Lar São Francisco de 
Assis, vive das doações da 
comunidade local. 

n 

Gincana 
Cultural 

A partir da> 14;(M>hs d»- 
amanhã, será dada a 
largada para a X Gincana 
Cultural de Senador La 
kocque. 

A Câmara Municipal 
daquele município já 
confirmou sua colaboração 
ao evento que promete 
reunir mais de 2 mil 
jovens. 

O chefe do executivo até 
o momento não definiu sua 
contribuição. Cadê o 
Alfredão? 

por Fernando Mendonça* 
Diretor Geral do Fórum 

Henrique de La Rocque 

A pesquisa feita sobre os 
números de ocorrências 
policiais e sua relação com os 
inquéritos policiais chegados 
à Justiça Criminal de 
Imperatriz, apontou-nos 
algumas observações 
irrefutáveis acerca da 
criminalidade local, quais 
sejam; 1) ela cresce de modo 
galopante; 2) ê estimulada 
pela ineficiência no seu 
combate e pela impunidade; 
J) não escolhe vítima e o risco 
de qualquer um ser ofendido 
ê total ; 4) ser suspeito de 
algum crime ou. sobretudo, 
vítima dele, tem apuração 
imprevisível. 

Diante disso, a Diretoria do 
Fórum de Imperatriz decidiu 
mudar o Flantão Criminal. 
Feia nova filosofia, o Plantão 
Criminal passa a funcionar no 
Cartório Criminal planlonista, 
dentro do Fórum, com um 
serventuário e dois oficiais de 
justiça e o Juiz Criminal 
planlonista. de sobreaviso, 
além do Promotor Criminal, 
com escala de plantão e 
atuação autônoma como fiscal 
da lei e órgão de controle 
externo da polícia civil. 

No que muda? Na rapidez 
do atendimento dos 
requerimentos da Polícia 
Judiciária, e na garantia de 
democratização do acesso à 
Justiça Criminal a qualquer 
cidadão da Comarca de 
Imperatriz, sem a necessidade 
da intermediação do 

"Citizen Kanc ". nome em 
inglês para Cidadão Kanc, o 
melhor de todos os tempos 
sob quaisquer critérios de 
avaliação, é o filme que será 
exibido hoje, dia 27. dando 
continuidade ao projeto A 
imprensa em tela. Em virtude 
do lançamento do Jornal 
Folha da Amazônia, que 
acontece a partir das 20h, a 
sessão terá início às 18h, 
com entrada franca, no 
Teatro Ferreira Gullar. 

O projeto A imprensa cm 
tela foi relançado pelo 
jornalista Edmilson Sanches, 
seu idealizador, depois de 
desenvê-lo nesta cidade, em 
Fortaleza e em Brasília. 
Secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
e representante do Poder 
Executivo no Conselho 
Deliberativo da Fundação 
Cultural de Imperatriz, ele 
promove debate trazendo 
para a realidade local os 
assuntos tratados na ficção. 

Entenda o filme 
O carro-chefe de Orson 

Welles, Cidadão Kanc é até 
hoje um filme maravilhoso. 
Em termos da temática 

advogado, em casos 
específicos. 

O interesse da Justiça 
Criminal ê que a proteção 
jurisdicional se efetive de 
forma rápida e eficaz ao 
cidadão preso 
arbitrariamente, violentado 
física ou moralmente, ou 
vitimado por qualquer outra 
forma de abuso de autoridade, 
pois, nesses casos, o órgão 
judiciário competente pode 
atuar ex-officio. Daí porque 
estamos nos preparando para 
garantir à vítima daqueles 
crimes, ao preso ou qualquer 
parente seu, o formulário de 
Habeas Corpus ou de 
Representação ao Ministério 
Público, com o qual a sua 
reclamação será processada 
para as providências de lei. 

Devido a baixa procura, e 
a presunção de que a 
população não tomou 
conhecimento da existência 
desse serviço, o nosso 
esforço, doravante, será o de 
dar maior divulgação ao 
PLANTÃO CRIMINAL 
JUDICIÁRIO; realizar 
convênio com a UFMA para 
colocar Estagiários de Direito 
atuando junto às Delegacias e 
no Cartório Criminal 
Planlonista; incentivar a OAB 
para criar o seu Plantão 
Criminal do Advogado; e 
estreitar as ligações com o 
Ministério Público para 
atuação harmoniosa do seu 
Plantão Criminal com o nosso. 

Segue uma cartilha de 
orientação ao cidadão sobre o 
funcionamento do Plantão 
Criminal Judiciário. 

sobre a natureza do poder, 
é menos impressionante do 
que algumas meditações 
posteriores do grande 
cineasta. Mas, em termos de 
investigação de um cidadão - 
- o tubarão da imprensa. 
William Randolph llearst, 
disfarçado sob um 
pseudônimo qualquer —. 
continua absolutamente 
lascinante: mostra o magnata 
como suspeito de ter 
azedado o "Sonho 
Americano": 

Os cenários — com tetos 
opressivos — e a sutil 
exploração de novo e 
arrojado vocabulário 
cinematográfico continuam a 
assombrar e a deleitar, desde 
a abertura dos portões da 
proibida Xanadu até a visão 
fugida de Rosebud, ainda um 
símbolo potente. Trata-se de 
urna obra-prima 
cinematográfica que. apesar 
de rodada em 1941, continua 
tão nova e emocionante 
como no lançamento inicial. 

Dirigido por Orson 
Welles, que também aparece 
no elenco, é o tipo de filme 
que fica melhor a cada 

PERGUNTAS: 
PLANTÃO CRIMINAL 

JUDICIÁRIO: 
1) O QUE É? É um 

serviço da Justiça Criminal 
que atende as emergências 
policiais, e a qualquer pessoa, 
nos sábados e domingos, 
vítima de prisão e ilegal, 
violência ou abuso de 
autoridades. 

2) ONDE FUNCIONA? 
No prédio do Fórum 
Henrique de La Rocque. 

3) COMO FUNCIONA? 
Com uma equipe de plantão, 
para examinar os casos 
policiais de urgência (pedidos 
de prisões temporárias, 
preventivas, buscas e 
apreensões, etc), e as 
ocorrências de tortura, prisão 
ilegal e abuso de autoridades, 
e atendendo a vítima, ou seu 
familiar, preenchendo e 
assinando um formulário de 
Representação e/ou de 
Habeas Corpus, com ou sem 
a intervenção de advogado. 

4) QUEM ATENDE? O 
escrivão do Cartório Criminal 
de Plantão ou um dos seus 
funcionários. 

5) QUEM PODE 
PROCURAR? As autoridades 
policiais, a vítima ou seu 
parente, ou o advogado 
legalmente habilitado. 

6) QUEM SERÁ 
BENEFICIADO? O Estado, a 
sociedade, o cidadão preso 
ilegalmente, ou que tenha 
sofrido violência ou abuso de 
autoridade. 

7) EXISTE A 
DETENÇÃO PARA 
AVERIGUAÇÃO OU 

reprise. O elenco também 
inclui: Joseph Cotten, 
Everett Sloane, Dorothy 
Comingore, Ray Colins, 
George Coulouris, Ruth 
Warrick, Agnes Moorehead, 
W. Allad, Erskine Sanford e 
Paul Stewart. 

Entenda o projeto 
As sessões são 

destinadas a profissionais 
da imprensa, professores, 
estudantes, líderes 
populares e sindicais e a 
qualquer pessoa interessada 
que, após sua exibição, 
podem participar ou 
acompanhar os debates 
sobre a realidade da 
imprensa imperatrizense, 
utilizando-se dos conteúdos 
do filme. 

O projeto A imprensa em 
tela apresenta os filmes 
sempre no último sábado de 
cada mês, tendo por objetivo 
proporcionar a difusão de 
informações sobre diversos 
aspectos do exercício do 
jornalismo e da 
comunicação social, a partir 
de temáticas tratadas em 
alguns dos melhores do 
gênero. 

CORREI CION AL? É 
totalmente ilegal qualquer 
prisão que não seja em 
flagrante delito ou por ordem 
de autoridade judicial 
competente. 

8) QUANDO PODE 
OCORRER A PRISÃO DE 
UMA PESSOA? IJma pessoa 
só pode ser presa se estiver 
cometendo um crime ou, 
tendo acabado de cometê-lo, 
esteja sendo perseguida. Ou 
por ordem escrita de 
autoridade judicial competente 
através do devido processo 
legal. 

9) O CIDADAO PODE 
IR DIRETO AO FÓRUM 
PARA TIRAR DÚVIDAS? O 
Fórum não é o local certo para 
o cidadão saber dos seus 
direitos. O Fórum é onde os 
juizes processam e julgam as 
ações cíveis e criminais da 
competência da justiça 
comum; onde são realizados os 
atos processuais, ressaltando 
as audiências judiciais, 
despachos e sentenças, para 
solução das diversas questões 
levadas á Justiça. No Fórum 
estão os cartórios onde são 
feitos os registros de 
nascimento, casamento, óbito, 
de imóveis, etc. O lugar do 
cidadão tirar dúvidas sobre os 
seus direitos e garantias é a 
OAB, o escritório de 
advocacia, a Deíensoria 
Pública, e a Promotoria de 
Justiça, sobretudo quando se 
trata de assunto criminal, o 
meio-ambiente, o patrimônio 
público, as relações de 
consumo, e demais direitos 
coletivos e sociais. 
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■ A Imprensa em teia 

Projeto exibe "Cidadão Kane" hoje 

Sessão inicia às 18 horas, com entrada gratuita, no Teatro Ferreira GuliarFilme 

é considerado o melhor de todos os tempos, sob quaisquer avaliações 

W VALE TRANSPORTE 

/ ^ ^/a'e transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre pmnroccA 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à^isposição d^ setes empórios'oue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. empresários que 

  TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fonp- li 1-7 a. a a 
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Pires na Mão 
Vereador Joel Costa, 

Presidente da Avesma - 
Associação dos Vereadores do 
Sul do Maranhão, utilizou a 
Tribuna para fazer um apelo 
dramático aos Vereadores, no 
sentido de ajudarem a 
Associação, pois até o 
momento o Edil está gastando 
recursos prórpios para manter 
a entidade. Joel Costa 
enumerou uma lista com 

despesas que inclui impressão 
gráfica, material de expediente, 
xerox, carimbos, entre outros 
que totalizam um montante de 
aproximadam.ente R$ 1.000,00 
(HUM MIL REAIS). O 
Congresso que se realizará no 
Município de Balsas acontece 
nos dias OS, 04 e 05 de Outubro, 
o presidente foi buscar recursos 
com alguns Deputados em São 
Luis, conseguio pelo menos o 
apoio do Presidente da 
Assembléia Legislativa do 
Maranhão Deputado Manoel 
Ribeiro, que por sinal tenta a 
todo o custo, conseguir a vaga 
para disputar a próxima eleição 
na condição de Candidato a 
Senador na Chapa Roseana 
Sarney. O Deputado muito vivo, 
vê a possibilidade de angariar 
alguns simpatizantes neste 
Congresso que vai reunir mais 
de 500 Vereadores do Sul do 
Maranhão. 

Visita 
Os Vereadores de Imperatriz 

por iniciativa do Vereador 
Simplicio Zuza Neto, estão 
percorrendo algumas escolas 
Municipai na periferia da 
cidade. O motivo da visita é 
constatar as condições que as 

mesmas oferecem aos seus 
alunos, além de verificar se a 
merenda escolar está 
realmente sendo distribuída, 
conforme a escolarização. 
Falando ainda em vereadores, 
os mesmos continuam 
trocando farpas, uma 
declaração do Vereador 
Waldinar Barros, de que o 
Parlamentar Mirim ganha 
muito para não fazer nada, 
causou uma polêmica entre os 
edis, a Vereadora Mary di 
Pinho usou a tribuna criticando 
o vereador do PT por suas 
declarações, por outro lado o 
Vereador Joel Costa disse que 
os Vereadores só falam 
besteiras, o que foi endossado 
pelo Vereador Arnaldo Alencar 
, Líder do Governo na Câmara. 
Desse geito, não tem quem 
agüente, que o Vereador ganhe 
muito para não fazer nada, tudo 
bem, mas ganhar dinheiro para 
falar besteiras, isso é 
demais  

Regimento Interno 
O Regimento Interno da 

Camara Municipal de 
Imperatriz, está totalmente 
defasado, a maioria dos 
Vereadores com assento 

naquele parlamento mirim, não 
estàom nem um pouco 
preocupados em coloca-lo em 
dia. Existe vereador que nunca 
leu o regimento, um 
instrumento que normaliza o 
funcionamento da Casa de 
I eis, isso é lamentável, o que 
falta é apenas boa vontade, 
basta que o presidente crie 
uma comissão para estudar o 
assunto. 

Secretária de Peso 
A secretária da Secdesc 

Professora Sofia Oliveira, uma 
das mais atuantes da 
administração Ildon Marques 
está desenvolvendo atualmente 
07 Projetos envolvendo 
Crianças, Idosos e Mulheres 
Gestantes. Um deles, recém 
criado jiela Secretaria o Projeto 
que recolhe menores de rua , 
que tem aconpanhamento de 
Educadoras, Assistentes Sócias 
e Pedagogas está surtindo 
efeito positivo. Dezenas de 
Crianças já estão alfabetizadas 
e estão conseguindo livrar-se das 
drogas. Crianças e i idosos são 
metas prioritárias da 
administração Ildon Marques, 
que continua firme investindo no 
homem. 

Entre Linhas 

Senador Antonio Carlos Magalhães, o famoso Tonlnho 
Malvadeza abriu bateria em cima do Ministro do Tribunal 
Eleitoral Celso de Mello (primo do ex Presidente Fernando 
Colior de Mello), dizendo que o mesmo foi ao Senado pedir 
para que o Projeto da Reforma Previdenciária não afetasse o 
Poder Judiciário, o Ministro negou, agora não se sabe quem 
realmente está com a verdade. 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, usou a Rede de 
Televisão jiara anunciar um investimento de 500 Milhões na 
educação. Segundo o IVesidentr. ano que vem nem uma criança 
em idade escolar deve ficar fora da escola, esse projeto já vem 
sendo desenvolvido por prefeitos de muitas cidades brasileiras, 
inclusive aqui em Imperatriz, pelo Prefeito ildon Marques. 

Hoje acontece mais uma edição do Projeto Imprensa em 
Tela, com a exibição do filme Cidadão Kane, com a entrada 
franca, o projeto visa reunir jornalistas. Radialistas, Membros 
de Associações de Moradores e de entidades de classe, 
estudantes secundaristas e universitários e amantes da sétima 
arte. O filme será exibido no Teatro I tTreiraCnMilart. O projeto 
é a} >resentarií > si -mj «r no ult inu > Sábado de cada mes, a inicial iva 
é do Secretário do Desenvolvimento Integrado Jornalista 
Edrailson Sancbes. 

Dony Santana, presidenta do Maíer Clube, promove hoje 
as 22h(K). no Salão Nobre do Juçara Clube o XI Baile Oficial 
da Menina Moça. A renda do evento será revestida em 
benefício das atividades da Casa Dom Bosco, que cuida dos 
menores carentes de nossa Cidade. Participe, aí está uma 
boa oportunidade para você fazer a sua boa ação do mes. 

Espaço Aberto para a cto para a a* 
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Calor e 
queimada 

Vamos trabalhar Dr. 
Ibama. O calor está 
arrepiando. Tudo bem, nós 
sabemos que tem o El Nino, 
o fenômeno que esquenta o 
Pacífico. 

Mas as queimadas estão 
deixando o céu parcialmente 
esfumaçado. Ou melhor, 
com pancadas diárias de 
fumaça. Somente 
propaganda não resolve. 
Tem que atuar e autuar 
quem faz as queimadas de 
forma indiscriminada. 

Edmilson 
Sanches 

Para amanhã, Edmilson 
Sanches promete mostrar os 
erros crassos da língua e da 
boca portuguesa. É só ligar 
as antenas no Jornal Capital. 

Simplicio 
PPS I 

O vereador Simplicio Zuza 
já é o novo presidente da 
Comissão Organizadora do 
PPS, o Partido Popular 
Socialista. A sigla agora, tem 
tudo .para experimentar 
crescimento. Com a 
amplitude do parlamentar e a 
correta posição do Partidão, 
vem aí, uma nova dimensão 
política na Imperosa. E 
aguardar pra ver. 

Simplicio 
PPS II 

Inteligente, Simplicio Zuza 
prefere "passar" a eleição 
estadual. Vai seguir direitinho 
o que determinar a Executiva 
estadual do PPS. Mas vai 
preparar o Partido para 
eleger uma bancada de 
vereadores e interferir de 
forma positiva no processo 
eleitoral do ano 2000. 
Aguardem, Zuza promete pela 
inteligência. 

Banda 
Paraibana 

E hoje o grande dia. A 
Banda Magníficos, paraibana 
de Monteiro, vai agitar o 
Balneário late Clube. São 
quatro horas de forró, da 
melhor qualidade, começando 
ponlualmenle a meia-noite. 

Respeitável 

público 
Hoje tem uni programa 

legal. Antes da Banda 
Magníficos, é bom passar no 
Grande Circo Garcia. O maior 
da América Latina e top de 
linha no cenário mundial. 

Cai-cai 
FHCI 

Quem anda com o coração 
pelas tabelas é o presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
A candidatura de Ciro Gomes; 
o fortalecimento de Lula, que 
recebeu o apoio de Brizola, 
pode trazer um fato inusitado. 

Cai-cai 
FHC II 

Isso mesmo. Brincando, 
brincando, podemos ter um 
segundo turno entre Cin*, 
Gomes e Lula. Quebrando de 
forma definitiva, o bico e as 
pernas dos tucanos. É esperar 
pra ver. 

Conor 
gozador 

O chairman do Sistema 
Tucanu's, Conor Farias, é 
mesmo um gozador. Está me 
chamando de Delegado 
Motinha, somente porque 
afundei numa tábua que 
forma o piso do Jornal 
Capital. Beeause porque eu 
não sei! What? 
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Curto e Grosso 

Cai, cai balao. E FHC está caindo pelas tabelas. 

Cuidado, cuidado, vai dar Ciro e Lula no segundo turno. 

Edmilson Sanches. 
Haja tucano do bico quebrado. Igual a pirata da perna de pau. 

Uma urna eletrônica incomoda muita gente. 606. incomodam muito mais. 

Hoje é dia de Circo Garcia. De Imprensa em Tela. E de Maginíficns. 

Virgem que riqueza. Finalmente estamos evoluindo. 

Já dá para fazer uma agenda cultural para o sábado. 

Quem não se lembra desses versos de Millôr: 

Andreazza, Andreazza, 

não tem culpa de ser assim 

faz as casas, faz as casas, 

e quem paga é o Delfim. 

De vez em quando ê bom lembrar do passado. 

Lembra-se do futuro? 

Porque o passado ê uma velha roupa quê não se veste mais. 

Você não sente nem vê mas e mais e verdade. 

Aquele abraço para Antônio ladeia, 

super-presideiile do Sindicato das Escolas Particulares 

a 

serão devolvidas, mesmo que não pubík-ãdá* ■ :íx 
A 

Utilidade Pública 27/09/97 

Polícia Militar -çç 
Delegacia de Plantào_ 
Corpo de Bombeiros  
Hospital de Plantão (Geral)_ 
Hospital de Plantão (Pediatria) _ 
Aeroporto _ 
Estação de Trem 
Hemomar _ 
Tropigás_ 
Paragás 
Alcóolicos Anônimos _ 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal__ 
Foruín Henrique de Lá Rocque _ 
Disque Boi na Moita _ 
Defesa do Consumidor^ 
Cemar 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal _ 
Secretaria Estadual da Fazenda  
Polícia Federal _ 
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
721-1065 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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■ Lei Eleitorais 
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Os principais pontos do 
texto da Lei Eleitoral aprovada 
esta recentemente são os 
seguintes: 

-O desrespeito ao parágrafo 
Io do art.37-"a publicidade dos 
atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, 
símbolos ou imágens que 
caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou 
servidores publicos"- 
configura abuso de autoridade, 
ficando o candidato, se 
responsável sujeito ao 
cancelamento de registro de 
sua 1 andidaUn a. 

- Agentes públicos somente 
poderão, nos três meses 
anteriores a eleição, fazer 
públicidade institucional dos 
ácos, programas, obras, 
serviços e campanhas em caso 
de grave urgente necessidade 
pública "com prévia 
fundamentação à Justiça 
Eleitoral". 

-Os partidos e coligações, 
-o fazerem o pedido de 
çégistro de seus candidatos, 
Comunicarão à justiça Eleitoral 
os valores máximos de gastos 
que farão por candidatura em 

O que pode e o que é proibido 

Item por item, o que muda na lei que regerá as eleições do ano que vem 

que cada eleição 
concorrerem. 

-O tempo da propaganda no 
rádio e na televisão será divido 
da seguinte forma: 1/3 
igualitariamente e 2/3 
proporcionalmente às 
representações partidárias na 
Câmara dos Deputados. 

-O tempo entre a 
proclamaçào dos resultados 
do primeiro turno e o início da 
propaganda eleitoral para o 
segundo turno é reduzido de 
72 para 48 horas. 

-As autoridades poderão 
levar em sua comitiva, ao viajar 
em transporte oficial, apenas 
o pessoal indispensável à sua 
segurança. Não se permite 
assessores e funcionários no 
exercício das funções de 
governo. 

- Os ocupantes de cargos 
executivos candidatos à 
reeleição não podem, desde a 
data da sua escolha em 
convenção partidária, fazer 
pronunciamento em cadeia de 
rádio e televisão, fora do 
horário eleitoral gratuito, salvo 
quando se tratar de matéria 
urgente, relevante e 
característica das funções de 
governo, em prévia 
fundamentação ã Justiça 
Eleitoral. Se essa segunda 
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Senadores acompabaram com interesse as discussões sobre a nova lei 

proibição for descumprida, o 
agente público responsável 
ficará sujeito a cassação do 
registro, além de multa de R$ 
10 mil a R$ 2o mil-dobrada no 
caso de reincidência. 

-E proibida a divulgação dos 
resultados de pesquisas 
horário eleitoral gratuito. 

-E vedado aos agentes 
públicos realizar, em ano de 
eleição, despesas com 
publicidade dos órgãos 
federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas 
entidades daadministração 
indireta, que excedam a média 

dos gastos realizados até doze 
meses anteriores à eleição. 

-E proibida, nos três meses 
anteriores ao pleito, a 
contratação de shows 
artísticos pagos com recursos 
públicos nas inaugurações. 

-As empresas de pesquisas 
de opinião, quando contratadas 
por qualquer órgão de 
imprensa, não poderão 
prestar serviços a partidos ou 
coligações que tenham 
candidatos às eleições 
majoritárias. 

-As sobras de campanha 
devem ser destinadas 

exclusivamente aos institutos 
de formação política ligados 
aos partidos. 

-Ficam ressalvados os 
programas jornalísticos e os 
debates políticos no artigo que 
proíbe críticas a candidatos em 
programas de televisão. 

-Cada partido poderá 
registrar candidatos para a 
Câmara dos Deputados, 
Câmara Legislativa, 
assembléias legislativas e 
câmaras municipais até cento 
e cinqüenta por cento do 
número de lugares a 
preencher. 

-No caso de coligação para 
as eleições proporcionais, 
independentemente do 
número de partidos que a 
integrarem, poderão ser 
registrados candidatos até o 
dobro do número de lugares 
a preencher. 

-E vedada a fixação de 
placas, estandartes, faixas e 
assemelhados nos postes de 
iluminação pública, viadutos, 
passarelas e pontes. 

-E proibido suprimir ou 
readaptar vantagens de 
servidor público ou removê- 
lo ou trânsferi-lo, de ofício, 

"•salvo o caso de remoção e 
transferência de militares, 
policiaiá civis e agentes 
penitenciários, na 
circunscirção do pleito, nos 
três meses que antecedem a 
eleição e até a posse dos 
(Jeitos, sob pena de nulidade 
do pleno direito. 

-Fica vedada a nomeação 
de mebro de tribunal ou 
conselho de contas nos três 
meses anteriores ao pleito e 
até a posse dos eleitos, sob 
pena de nulidade do pleno 
direito. 

-Não caberá recontagem 
de urna quando for pedida 
pela maioria dos partidos ou 
coligações concorrentes 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

00:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 
23:00 

23:00 

23:00 

Linha 

Imperatriz x Tailândia 
Imperatrizx lort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

imperatriz \ Cíoiânia 

I mperatriz x (íoianésia 

Imperatriz \ Rui Branco 

Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Vi ração 

Imperatrizx Vila Nova 
Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatrizx Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 
Imperatrizx Fortaleza 
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Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 
Seg.. I erça, ipiarta e sexta 

I )iário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segundae Sábado 

Domingo piintae sexta 

I erca 

Encerrada Semana do Idoso 

m 

1111 
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Encerramento 
Cerca de cem pessoas 

participaram durante todo o dia 
de ontem (26). no Hotel 
Eazenda Barra Grande, da 
programação de encerramento 
da Semana do Idoso, elaborada 
pelo Centro de Convivência do 
Idoso (CCI), da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct). No local, os idosos 
participaram de brincadeiras, 
gincanas, desfiles e jogos. 

O evento, que teve início no 
último dia 22, foi marcado por 
uma série de atividades 
diferentes. Na segunda-feira, 
eles tiveram a oportunidade de 
recordar o passado, onde o 
tema era Recordar é Viver. Os 
idosos puderam levar seus 
álbuns de família e relembrar 
os velhos tempos. Na terça, 
fizeram uma visita 

v ««MsafcoáBS'v ' 
da Semana do Idoso aconteceu 

instalações do 50° BIS. Quarta- 
feira, houve a tarde dos 
talentos, onde foi escolhida a 
idosa mais antiga do Centro, a 
mais elegante, a mais elétrica 
e a mais nova. Quinta-feira foi 
exibido um filme evangélico e 
esta sexta-feira foi dedicada às 
recreações no Hotel Fazenda 
Barra Grande. 

" Nosso principal objetivo é 
mostrar tanto para as idosas, 
como para a sociedade em 
geral, que estas senhoras, 
apesar de estarem na terceira 
idade, tem capacidade de 
aprender e produzir como 
qualquer outra pessoa", 
informou Nilza Ciqueira, 
diretora do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI). 
Segundo ela, o Centro conta 
com total apoio da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. "Sem as 

no Hotel Fazenda 
a colaboração do prefeito Ildon 
Marques e da secretária Sofia 
Oliveira, este evento não estaria 
acontecendo", esclarece. 

Atualmente um número de 
155 idosos freqüentam o CCI. 
No local, as senhoras podem 
participar de cursos de 
alfabetizaçào, trabalhos manuais 
e recreação. "Estamos dando a 
essas senhoras, a oportunidade 
de fazerem coisas que 
anteriormente não tiveram 
chance de realizar, pois o nosso 
maior objetivo é fazer o idoso 
feliz", finalizou Nilza. 

Para Raimunda Arraiz, 56 
anos, e há dois integrando o 
CCI, é no Centro que ela pode 
trocar experiências e conviver 
com pessoas da mesma idade. 
" Tudo isso é um aprendizado de 
vida e eu estou muito feliz", 
concluiu. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Prefeitura retira lixo 

da Estrada do Arroz 

Operação tem início hoje, pelo Departamento de 

Limpeza Pública da Sinfra 

A Secretaria da 
Infraestrutura (Sinfra) 
promove, a partir de hoje, dia 
27, uma operação que visa 
retirar todo o lixo depositado 
irregularmente nas margens da 
Rodovia do Arroz. 

O trabalho será 
desenvolvido numa extensão 
de aproximadamente 8 
quilômetros, compreendidos 
entre o cemitério Campo da 
Saudade e o "Lixào" da 
Prefeitura de Imperatriz. 
Homens e máquinas começam 
a operação hoje, a partir das 
13h, sob a coordenação de 
Gaspar Aguiar Alves, diretor do 
Departamento de Limpeza 
Pública da Sinfra, responsável 
pela operação. A equipe da 

Sinfra estará trabalhando no 
trecho, também no domingo. 

De acordo com Gaspar 
Alves, jogar lixo 
inadequadamente na Rodovia 
do Arroz é um abuso praticado 
quase diariamente. A 
preocupação é manifestada 
também pelo secretário Jairo 
de Oliveira, da Infraestrutura, 
que orientou a retirada do lixo. 
Sensível ã questão, o prefeito 
Ildon Marques determinou que 
a operação seja executada 
imediatamente. Ao longo dos 8 
quilômetros, além de entulhos, 
são despejados até corpos de 
animais mortos. Segundo 
Gaspar Alves, isso é feito para 
encurtar o caminho da 
obrigação, que seria jogá-los no 

"Lixào". 
Retirar o lixo jogado 

inadequadamente nas 
margens da Rodovia do Arroz 
deixa de ser a única 
preocupação do diretor do 
Departamento da Limpeza 
Pública. Ele também apela 
para a conscientização de 
empresários e de empregados 
de empresas particulares para 
que evitem jogar o lixo em local 
não permitido. "Ele precisa 
saber que é tarefa de todos, 
obrigação de todos os cidadãos, 
cuidar e preservar a cidade", 
diz. Segundo ele, defender o 
patrimônio público é questão 
de cultura, uma obrigação não 
apenas da Prefeitura, mas de 
todos os que habitam a cidade. 

Conferência Municipal 

acontece nesta segunda-feira 

A I Conferência Municipal 
de Assistência Social 
acontece nesta segunda-feira 
(29) e prossegue na terça 
(30). A abertura acontece às 
8 h. no Salão Paroquial da 
Igreja Santa Teresa d'Ávila. 
Haverá uma pausa para 
almoço ao meio-dia. Na parte 
da tarde, o encontro 
prossegue das 14 h até às 17 
h. 

A Conferência está sendo 
organizada pelo Conselho 
Municipal de Assistência 
Social e contará com a 
presença de várias entidades 
civis e governamentais. 

Entre os objetivos da I 
Conferência está a 
interpretação da Loas (Lei 
Orgânica de Assistência 
Social), bem como discutir a 
importância dos Conselhos 
Municipais e sua função 
dentro da sociedade. 

Edson Lima, secretário da 
Fazenda e membro do 
Conselho Municipal de 
Assistência Social, explica 
que a Loas será objeto de 
estudo porque "esta lei 
transfere para os municípios 
a responsabilidade dos 
Serviços Sociais, que antes 
era atribuição do Governo 
Federal". 

O secretário esclareceu 
que a própria Loas 
recomenda a criação dos 

conselhos municipais, a 
exemplo dos conselhos 
municipais de Saúde. Edson 
Lima disse, também, que a 
Conferência vai. procurar 
identificar as principais 
reivindicações em favor do 
serviço social. 

"A nossa Conferência vai 
chamar as bases, chamar as 
comunidades para discutir os 
problemas sociais do 
município", disse Edson Lima 
se referindo ao público que 
deverá participar do evento. 
Ele acrescentou que as 
sugestões levantadas na 
Conferência serão 
transformadas era 
documento a ser 
encaminhado à Conferência 
Estadual de Assistência 
Social, que será realizada em 
novembro em São Luís. 

A Conferência Estadual vai 
colher as reivindicações de 
cada município maranhense e 
transformá-las em 
documento, que será levado 
à Conferência Nacional era 
Brasília ainda este ano. 

Programação 
No dia 29, na parte da 

manhã, será feita a 
Interpretação da Loas pelo 
secretário municipal da 
Administração, José Moura 
Ferreira. Em seguida, os 
participantes farão um debate 
sobre esta Lei. Já no período 

da tarde, o secretário Edson 
Lima fará a explanação do 
tema O papel e a importância 
dos Conselhos Municipais. Às 
15hl5, haverá um debate 
sobre o assunto e as 
atividades do dia serão 
encerradas com mais um 
debate, às 17 horas. 

Na terça-feira (30), às 8h, 
o secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches fará a 
exposição do tema sobre a 
Participação das entidades 
governamentais e não- 
governamentais no sistema de 
Assistência Social. Esta 
palestra será seguida de um 
momento de discussão entre 
os participantes. 

As lOhlíj, haverá um 
trabalho em grupo para que 
sejam propostas formas de 
intervenção das entidades 
civis, bem como o 
levantamento de suas 
aspirações e expectativas para 
o aperfeiçoamento do Sistema 
de Assistência Social. Neste 
ponto, acontecerá a eleição 
dos Delegados que deverão 
participar da Conferência 
Estadual em São Luís. 

Às 14 horas, o relatório 
final será elaborado e em 
seguida debatido entre os 
participantes. O 
encerramento está previsto 
para às 17 h. 

O 
CAEMA 

AVISO 
A Companhia de Águas e Esgotos do Maranhao - CAEMA, avisa aos seus usuários que continua 

com o programa de corte sistemático dos consumidores era atraso, nos sistemas de: Imperatriz, 
Açailândia, João Lisboa, Cidelândia, Amarante, Mucuíba, Cumarú e Brejão. 

Caro consumidor não fique sem água, apresente os talões quitados à equipe de corte. 

Imperatriz, 23 de setembro de 1997. 
Atenciosamente 

SuperintendènciaTt^giopal de Imperatriz 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frigobar, música e telefone 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Regino 

Tocantina 
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Linda Veloso aomen+a os 

•^a+os que são destaque na 

soeiedade impemfrlzense 
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Os bastidores político de 

CTmperatrlz e Reqião 

|os sob a ótica de 

Pramcisco do Vale. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Seu 
Richard 

Todos estão sentindo a 
falta do famoso cavanhaque 
de Conor Farias, super 
apresentador da TV Capital/ 
Record. Atendendo a pedido, 
ele deve retornar com o 
visual que o deixa 
semelhenle a Seu Richard. 
da novela Greenville. 

Compadre 
Chico 

Josaíá Ramalho, 
apresentador do Brasil 
Sertanejo, na Capital AM, 
recebe cartas de Marabá e 
Altamira no Fará. O compadre 
Chico, seu personagem, é 
sucesso absoluto onde chega os 
10.000 w da emissora. 

Casseta & 
Planeta 

Os meninos do Casseta & 
Planeta continua com um 

verdadeiro show de humor na 
telinha. Resultado.da fusão do 
Casseta Popular e do Planeta 
Diário, a turma corresponde 
com um humor inteligente e 
satírico, em relação aos 
principais personagens da cena 
política. 

Thompson 
Voltou 

Conforme anunciamos, 
Thompson Mota retornou à 
telinha na TV Capital/Record. 
Ele estava com infecção 
garganta, que tirou o 
apresentador do ar por dois 
dias. 

Vídeo 
show 

O show de hoje da Banda 

Magníficos, programado para o 
BIC, foi anunciado na agenda 
cultural do Vídeo Show, TV 
Mirante/Globo. O programa é 
apresentado pelo louro, quase 
um príncipe sueco, Miguel 
Falabella. Fm tempo, a banda 
sensação do momento canta de 
meia-noite até as quatro horas 
da manhã desse domingo. E 
muito forró. Imperdível. 

Band 
Esporte 

A TV CRC/Bandeirante 
realmente prioriza o esporte. 
A Faixa Nobre agora está 
apresentando a Supercopa dos 
Campeões da Taça 
Libertadores da América. 

Ferreira 
Neto 

Parece inacreditável. Mas é 
verdade. Ninguém menos que 
o super colunista Ferreira 
Neto, ficou quase uma semana 
preso nos listados Unidos. Dá 
para acreditar? Tudo pelo rigor 
do setor de imigração local. A 
terra do Tio Sam há muito 
deixou de embalar o sonho 
americano. 

Cláudia 
Pinheiro 

Quem está mudando o visual 
é Cláudia Pinheiro, diretora de 
Informática do Jornal Capital. 
Com todo respeito, é claro, Ela 
está igual àquela cerveja: mais 
bonita e mais gostosa. 

Elenice 
Leonel 

K por falar em 
computação Gráfica, a 
diretora do setor do JC, 
Elenice Leonel, está 
curtindo a toa sua filhinha 
Laura. Coruja extremada, 
Ela está adorando curtir o 
bebê. 

Messias 
Jr. 

Quem está st1 destacando 
na telinha. mais ainda, é 
Messias Júnior. Repórter 
policial nas manhãs com o 
Programa Cidade Agora, TV 
Capital/Record; ele é o 
Repórter de Plantão no 
-ProgramaThompson Mota, 
TV Capital/Record. Nesses 
tempos remotos, é preciso 
ser eclético. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 

r 
Aries ir 

Gêmeos 
si 

Leão 

A Lua transita agora por 
seu signo e faz com que hoje 
seja dia de intensa 
magnetizaçáo. Você poderá 
recarregar suas baterias 

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

Plutáo e a Lua agora 
energizam você, acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dão excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Libra 

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

Sagitário 

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

K Touro Câncer Virgem 
ni 

Escorpião Capricórnio 

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

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

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

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

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

Aquário 
✓WV 

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

P O Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO D£ W - VHF/UHF - IMPERAmiZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 TV 

Capital 

05:00 Igreja da Graça 
00:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:!>0 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12:Jornal Acontece 
12:!>0Espprte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:20 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
10:00 Supermarkel 
10:20 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10.00 Rede Cidade 
10; 10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:20T"aixa Nobre do 
FsporO 
22: >0 ( iüc Sl ur 
00:20 lornal da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 O Agente G 
09:20 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta-2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:20 Paixões Perigosas 
00:20 Palavra de Vida 
02:20 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
10:20 Chapollin 
17:00 Chaves ^ 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TI Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22 45 Curvas Perigosas (Série) 
22:45 Jornal do SHT 
ou 00 Jò Soares ()nze < Meia 
o I i i Jornal • '• • ^B I 
01:50 Perfil 

Canal 
10 

TV 

Mirante 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

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

Cana 
21 

TV 

Tocantins 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20; 15 Série llardball, Força 
Bruta 
2I:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Dilza (Rádio Clube) e Edson 

Bolinha (TV Cidade) 

Lúcia Barros e Flávia 
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O médico Dalvadísio, Cleidy 

Santos, Cristiane Santana e a 

bioquímica Craça 
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O deputado Melo e a amiga Jô Ferraz, 

em momento de descontração Railda Ramos ladeada por Elcio Bahury e 

 Cícero Nunes em recente evento 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação; 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

o s n m e k\ f o 
% 

Subindo Koje ao al+ar da vdgreja Sanfa Xere^a 

^'T^vila pa+a juras de amor, o belo easal J-eouardo 

buareia e ^Ar\a Tereza Simões. SJe |ilKc) do easal 

30se /\)elsor\ e Jorve (Saroia. Sla |iIka de iSufor 

Slaumlr e TTere^a Simões. Desejamos mil 

felicidades aos uubeu+es. 
! 

ile /vAeuiua /vAoça logo mais as sócias do 

yVla+er Slube estarão recepcionando em grande 

estilo a sociedade local ara o grande Baile da 

^Menina yMoca gue acontecera a partir das 22K00 

■ no sal ao nobre do ^lu^tipa S-Iube. Sompareça você 

tambénA a este maravilboso baile. 
. 

vWi/doite do Paq odecontou com um qrande 

numero de pessoas. Boi uma noite totalmente 

animada e agui registramos alguns |lasl\s para 

nossos leitores. Son|ira. 

:£ 

^ - w 

"a- A 
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±Jy*. jAIuisio c bninc gue sambaram muito na grande noit< 

õnrupo legal gue contagiou a noite. (Smivaf Dr. 

Antonio, Jussara, Dr. Paulo, Jonas Ribeiro, Maria 

Tera^a e Vitória. íSon|ira. 

férti/e 

Cítnica de Qinecoíogia e Obstetrícia 

JPr^Naita".. lEsterilídade Conjugai, Preveimção do Câncer 

^ j Cúniecologuco, Viseobparoscopila, Vídeòcolposeopila, 
tideohusteroscopia, Ultrasoiniografia, Atende todos os convênios. 

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

Dr. Amélio Marques Drn. Cristina Célia 
CRM MA. 3055 CRM-MA. 2236 
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blma pose bastante bonita-dos acionistas do plosp ital 

Bão Rafael ladeado pelas belas esposas dl\rante 

inaugurarão da nova ala do hospital gue aconteceu 

no ultimo dia i õ. 
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y\pui também uma pose bastante espeeial elos 

médicos eloutof Paulo, doutor Cdson Calixto e doutoi 

Çarios Silveira durante inauguração da nova ala do 

"Hospital Hão Rajael. 

Dr. Evaldo Silva 
CRM MA 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA 2919 

VENHA A CA P/7/ VEÍCULOS ^4 

CONHECER TODA A UNHA I-OKD 97. 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

* PIANOS UE FINANCIAMENTOS ESEliCIAisT 

* CONSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

Fone: (09S) 722-2112 Fax: Kmi 7?1-J66f. 

■ 
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Francisco do Valle 

Copão 
Maranhão 

Tudo podo acontecer 
nesta segunda fase do 
Copão Maranhão do Sul. 
A equipe da galera por 
exemplo acredita no 
total sucesso da 
compet ição. Amanhã 
teremos no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D' Abadia a Seleção de 
Edson Lobão e 
Tocanlinópolis. 

A equipe de 
Tocanlinópolis que 
atualmente disputa três 
competições já tem vaga 
garantida para a próxima 
fase, enquanto que a 
Seleção da vizinha 
cidade de Edson Lobão 
corre atrás da 
clássifi cação. 

Cavalo 
de Aço 

O presidente do 
Cavalo Damião Benício 
dos Santos já se encontra 
em Imperatriz. Com a 
chegada do eterno 
presidente, acreditamos 
que deverá acontecer a 
eleição para nova 
diretoria. 

bala a boca miúda que 
o jornalista William 
Marinho foi visto na 
residência do atual 
presidente trocando 
figurinhas. Quem sabe 
poderá pintar a 
dobradinha Marinho e 
Filho. 

espetacular. 
A Banda Magníficos que 

já se encontra cm 
Imperatriz, promete 
arrepiar a galera dançante 
da região tocanlina. Cerca 
de 40 toneladas de som e 
luz estão aguardando 
somente a hora do show 
para arrebentar geral. 

Os ingressos estão sendo 
vendidos ao preço único de 
R$ 10.00 (Dez reais). 

Praia 
Neste domingo encerra- 

se oficialmente o período 
de veraneio em Imperatriz. 
A praia do Cacau 
infelizmente não recebeu 
um grande número de 
banhistas em 97. As 
expectativas ficam para o 
próximo ano. Esperamos 
que as autoridades possam 
agir mais rápido no sentido 
de iluminação do maior 
centro de banhista no 
veraneio da região 
tocanlina. 

Trabalhando 
E invejável o trabalho 

que a Prefeitura Municipal 
de Imperatriz vem 
realizando no bairro do 
Bacuri. Várias ruas já 
receberam a visita do 
secretário de obras do 
município Jairo Oliveira. 
Todo a infraeslrulura que 
está sendo implantada no 
bairro do Bacuri faz parle 
dos planos de governo da 
atual administração. 

Stènio 
S/C Mendonça 

O Balneário late O Delegado Regional Dr. 
Clube receberá neste Luciano Abreu, inaugurou o 
sábado (27) um público Auditório da 9- Delegacia 

Deu na Imprensa 

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

W& 

mm mm 
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Coronel Diógenes Dantas , comandante do 50° BIS é leitor assíduo do Jornal Capital 

Regional. A inauguração 
aconteceu na última quinta- 
feira quando várias 
autoridades estiveram 
presente. O auditório leva o 
nome do delegado Stènio 
M e n d o n ça (h o m e nage m 
póstuma ao delegado 
assassinado a cerca de 
cinco meses em São Luis). 

Jonal "zinhos" 
Época de eleições, pinta 

os chamados 
jornaDzinhos". Com 
edições quinzenal, os 
jonarzinhos" tem matérias 
direcionadas, somente 
direcionadas. 

Somente este ano já 
foram vários jornais 
fundados e afundados. 

A falta de dinheiro para 
continuar o trabalho em 
muitas das vezes inicia na 
segunda edição. O pior de 
tudo é que até os 
proprietários de gráWcas 
ficam no prejuízo, sem 
muito confiar nos editores 
dos matutinos eles acabam 
(apreendendo todo o 
material) gráfico e 
complicando a rapaziada. 

Domingo 
Alegre 

O programa Domingo 
Alegre será levado ao ar a 
partir deste domingo, 

O âncora do programa 
Conor 1'ires de Farias 
promete levar a moçada ao 
delírio. Duas escolas irão 
abrir oficialmente a 
temporada do Domingo 
Alegre.Jonas Ribeiro e José 
de Ribamar irão responder 
sobre o Eaber e também 
sobre a cidade de 
Imperatriz. 

Ondas Curtas 

® Essa ai passou, essa ai passou... 

® Na boquinha da garrafa 

® Dança da cordinha 

® Dança da ocinha 

® 0 tcham 

® Tchaco... • 

® Da o pé louro.. 
-1 

® Ali Baba.. 

® E o bicho. 

® Ralo o pinto * 

® Virgem que riqueza II 

® Agora é a dança da burrinha! 

® E na dança burrinha... 

® Segura pião (peão). 
V 

® Madeira é vice de Roseana? 

® Davi é o número 1 de Cafifa? >. 

® Arnaldo Alencar vai para o PMDB? 
■ 

® Cadê o jornal do pesado? 
o » 

. Ui 

® Virgem que riqueza 11II 

® Agora é Costa Neto... 

® Será que Aurino ensinou também o pulo do gato? 

® Um abraço ao companheiro Jaldene Nunes. 

É verdade... 

■ ^ 

iUrlijlV 
w, ^ 

Os Fantas 
Gosto - O 

MSMnw Inhtwi 
Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domésticas 

Carpinteiros 

Auxiliar 

de contabilidade 

Montador 

de móveis 

Vendedores 

externos 

Encarregado 

de carpintaria 

lABORÂTORIO CliSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

,1» 

finoAweíro- 

PoUpANÇA 

Hoje 1.20% 

Amanha  f'  1,1!% 

Fonte; BC Gazeta Mercantil (723-1750). 

UFÍR (FtderaI) 

,■Setembro/c)7 :   R$ 0,0108 
/r 

r, UrFí (MuNÍcipAl) 
Setembro/97 R$ 09.11 

UÍR (tSTAdUAl) 

Setembro/97  R$ 20,21 

UPC (FedERAl) 

Setembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ J J3 

* Turismo R$ | J 1 

* Comercial     R$ 1,09 

Cotações de 26.09.97 

Ouro 

O ejcima nu(.ioeiUita da OM&F du dia 2o 091;/ 

 11,57 
SaUrío Míníimo 

Setembro/97 R$. 120.00 

SaIárío FamíIía 

Setembro/97  |<$ 8.25 
A Oferecimento: ll\ KAKIA IMTKIZ. 

iudo em materiais para escriióno. escolar c 

suprimentos para informática. PKOiMOC ÃO: 

bobinas para FAX r$ 2.12. bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0,29. Rua Simplicio M oreira, 1478, 

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

Mercial Arruda, entre tantos outros convidados ilustres e 
companheiros da imprensa. 

Agradecemos ao Costa Neto pelo envio do atencioso convite, 
deseujando ao companheiro, os melhores votos de sucesso á 
frente desse seu novo empreendimento. 

Tim-tim. 

llMqlÊS ÍIMTENSÍVO 

ImPeratríz qANhA hojE 

a "FolhA dA Amazônía" 

Será hoje no Restaurante People situado na rua Coronel 
Manoel Bandeira (cidade velha), a partir das 20h. o lançamento 
do mais novo jornal da cidade, cujo projeto gráfico leva a 
assinatura da Norte Informática: trata-se da "Folha da 
Amazônia". idealizado pelo jornalista José Costa Barbosa Neto, 
que passa a ocupar o cargo de vice-presidente da empresa, 
enquanto a presidência fica por conta do também jornalista 
Afonso (iomes Brasil, que já foi do Correio Braziliense e 
atualmente presta assessoria ao senador Francisco Fseórcio e 
ao deputado federal Davi A. Silva. Na direção eomereial, assume 
o posto o experiente José Alves, enaquanto na redação, o 
comando fica com Josafá Ramalho, á frente de uma equipe de 
peso. entre repórteres, colaboradores e correspondentes em 
várias capitais, inclusive em Brasília com Lima Rodrigues. 

CoNVldAdoS ESpECÍAÍS 

O jantar de lançamento da "Folha da Amazônia", deverá 
contar com a presença do senador Francisco Fseórcio; do 
Ministro Fdson Vidigal; do deputado federal e secretário de 
Agricultura do Fslado, Francisco Coelho; do deputado federal 

Sousa; e do líder do governo na Assembléia, deputado 

O Instituto de Idiomas Yázigi está com matrículas abertas para 
os interessados em participar do "Yázigi llighway" (intensivo e 
superintensivo de inglês. 

O aluno chega mais rápido em 1 ou 2 meses, recuperando 
tempo ou matrículas perdidas. 

O intensivo tem 2 meses de duração e o superintensivo 2 
meses. 

Informações pelo 721-0287 ou no Yázigi na rua Maranhão, 820, 
setor do Mercadinho. 

COSME E DaMIÃO 

Comemora-se hoje, o Dia de Cosme e Damiào.e também o 
1 )ia do Ancião e do Fncanador. 

Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinoeenter, sob 
a direção do Dr. Carlos Tadeu B. Matos (721-8921). 

BRITO REAFIRMA APOIO Diante de dec Ia rações 
de terceiros que ele considera "especulativas" e 
que têm o propósito - segundo o próprio -, de 
desestabiiizá-lo dentro do PMDB e junto ao prefeito 
Ddon Marques de Sousa (também do partido), o 
professor e cronista Carlos Brito, reafirma de 
público o seu apoio à administração do Chefe do 
Poder Executivo imperatrizense. Ele ressalta que 
o PMDB é o partido do meu coração, " e que 

ninguém vai d e s es í a h i lizá - Io dentro da sigla nem 
jogá-lo contra Ildon Marques. É isso aí. 

Humor 

Sabe o que deixa fulo o filho do 

camundongo Mickey? 

E ver a Minnie pegando um outro 

mouse. 

(Playhoy/Set/96). 

> viiíVERSARIANTES 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RKS1 Al IvANTF (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sabados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA C HO! TC 

PARA ANUNC IAR, niSQUIé: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740. Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.110lJ 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
començões.) 
SH.ALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
A\. 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 dc Santana. 523. fone; (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
RiuMknçditç^xil^^lercadinho (cm frente ao BIG BOX) 

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

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

KIVH ■ lerii 

DON VITO 
Rua Gel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rum IS dn Novembro Beira Rio 

BARESE RESTAURANTES 
ZEROGRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 

_Rna 15 de Nov embro, Centro, fone: (098) 721.5007. 

iii^BSHBRiSS3SHS5HÍ5ISIHSBHiHi 
INTERLOCADORA (Rent a cai) 
Av. Dorgival P. dc Sousa, 990. Centro, fone; (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843,^^^^^^ 

^^rmRJiRiaüIin 
V1DEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domin^ues. 1599. fone: (098) 721,7182* 

FLV BACK 
Av. Beira Rio. fone: (098) 722.1810. 
B RO AD WAV 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone (098 
721,6184. 

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

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, rev isão e edição de documentos e textos em geral 

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras 

f , Materiais para 

WACPUcZ e
h
s-'ltór10' esc

c
olar 

bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 
p r-rorr.oção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 

(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
•     ' 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 1 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes do Clênio Mario dos Santos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário Médica Veterinária 

CRMV/Mfí - 0189 CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Caixa inicia assinatura de contrato educativo 

O programa beneficiará 30 mil estudantes em todo o país 

A Caixa Econômica Federal 
está assinando desde o dia 22 de 
setembro os contratos de 
Crédito Educativo para o ano de 
1997. Serão destinados R$ 41 
milhões para assinatura de 30 
mil novos contratos. O 
estudante selecionado para a 
aquisição do crédito deverá 
procurar a sua Instituição de 
Ensino Superior para adquirir a 
documentação necessária e 
depois se dirigir a agência da 
Caixa, indicada na própria 
instituição, para efetivar a 
assinatura do contrato. ()s alunos 
deverão levar a carteira de 
Identidade, CPF, comprovante 
de residência e comprovante de 
regularidade de malríciila. 

Com a assinatura dos novos 
contratos, o programa atingirá 
900 mil alunos beneficiados 
desde a sua criação em 1976. Só 
neste ano são 110 mil 
beneficiados. O período de 

1 
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Programa da Caixa, beneficia estudantes 

inscrições para o proximo ano 
ainda será estabelecida pelo Mec 
e amplamente divulgado em 
todos as Instituições de Ensino 
Superior credenciadas. 

O Crédito Educativo é uma 
forma encontrada pelo governo 
federal para proporcionar aos 
estudantes carentes de recursos 
a oportunidade da obtenção de 
financiamento para pagamento 
de suas semeslralidades/ 
anuidades. O benefício garante 
ao aluno o financiamento das 
mensalidades até a sua 
formatura no curso escolhido. 
Para isto o aluno deverá 
apresentar semestralmente o 
seu comprovante de 
regularidade de matrícula na sua 
agência da Caixa. O aluno 
interessado na obtenção do 
crédito deverá procurar a sua 
Instituição de Ensino Superior 
(Obrigatoriamente particular) 
dentro do prazo a ser 

estabelecido pelo Ministério da 
Educação e do Desporto (Mec) 
para inscrições. Cada instituição 
selecionará 200 candidatos e o 
Mec avaliará a condição 
financeira do candidato e 
também seu desempenho 
escolar. Se for escolhido pelo 
programa, o crédito 
acompanhará o aluno até a 
conclusão do seu curso, 
independentemente das notas 
posteriores à seleção. Este ano, 
o governo ofereceu 30 mil vagas 
liara todo o país. 

Os recursos do programa são 
provenientes do Mec, da 
reversão dos financiamentos 
concedidos pelo próprio 
programa e da destinaçào de 60% 
da renda líquida dos jogos de 
prognósticos administrados pela 
Caixa, bem como dos prêmios 
não procurados pelos 
contemplados dentro do prazo 
de prescrição. 

Mec define diretrizes 

do Crédito Educativo 

O aluno terá um ano de carência para iniciar o pagamento 

do contrato com taxa de 6% calculada com base na TR 

O Ministério da Educação e, 
do Desporto é o responsável 
pelas diretrizes gerais do 
Crédito Educativo, bem como 
pelo credenciamento das 
Instituições de Ensino 
Superior, pela supervisão geral 
do programa, pela 
transferência dos recursos 
orçamentários previstos à 
Caixa e pela definição de 
prioridades para a seleção dos 
novos candidatos ao Crédito 
Educativo. 

O aluno terá um ano de 
carência para iniciar o 
pagamento, contado a partir do 
término ou interrupção do 

curso. O prazo para o 
pagamento será 
correspondendo a 1+1/2 
período para o parcelamento da 
bolsa. Se o crédito for utilizado 
por quatro anos, o prazo para o 
pagamento é de seis anos. A 
correção será calculada com 
base na TR mais 6% de juros ao 
ano. 

A Caixa informou que está 
possibilitando a renegociação 

para alunos que estiverem com 
dificuldades para pagar o 
Crédito Educativo. Neste caso, 
o aluno deverá procurar a Caixa 
para negociar o aumento do 
prazo para pagamento do 

financiamento. A Caixa 
adequará o valor das 
prestações ao salário do ex- 
beneficiário. 

Cs alunos que assinarem 
seus contratos com Crédito 
Educativo terão pagas as suas 
m e h s a 1 i d a d e s 
correspondentes ao primeiro e 
segundo semestre de 97, pois 
o benefício é retroativo. A 
assinatura poderá ser realizada 
até o dia 17 de outubro. A Caixa 
alerta os estudantes para não 
deixarem para efetuar os seus 
contratos no último dia do 
prazo estabelecido, a fim de 
evitar filas e contratempos. 
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Medida do governo custeia material didático 

■ Senador La Rocque 

Gincana Cultural será 

aberta neste doming'1) 

Uma carreata e o tradicional Rock Gincana, prometem 

movimentar cerca de 3 mil jovens 

Jovens de Imperatriz participarão de Rock Gincana 
1 udo está pronto para a justifica sua tese no apoio que espaços para a mobilização da 

vem recebendo de todos os realização da X Gincana 
Cultural de Mucuiba (Senador 
La Rocque). O evento será 
aberto na tarde deste domingo 
com uma carreata que 
percorrerá os municípios de 
João Lisboa, voltando a 
Senador La Rocque, indo até o 
distrito de Genipapo e 
retornando ao Sítio do PicaTau 
Amarelo onde acontece o 
Rock. 

Segundo a Comissão 
organizadora, coordenada por 
Manoel Joaquim Farias, a 
gincana deste ano cuja etapa 
de competição acontece nos 
dias 17, 18 3 19 de outubro, 
promete superar todas às já 
realizadas até agora. Ele 

vereadores do município e do 
comercio local. 

MíukkJ Joaquim, acnxlita que 
neste domingo mais de 3 mil 
jovens estarão em Senador Ei 
Rock participando da festa de 
abertura do evento cultural que 
ao longo da história, se 
transformou em um dos mais 
tradicionais e importantes da 
região. 

Para o poder Legislativo, 
onde o assunto já foi ani]áamente 
discutido, a X Gincana Cultural 
de Mucuiba é importante. Os 
vereadores em unanimidade 
concordaram em contribuir para 
sua realização; eles justificam 
seu apoio, na necessidade de 

juventude cm eventos que 
proporcionem resgatar a 
história e cultura do novo 
município. 

Para este ano, 6 equipes 
cada uma com 60 integrantes, 
já confirmaram presença, o que 
totalizará um número superior 
de 300 jovens na competição. 

A Comissão organizadora, 
acredita que com a 
emancipação da cidade, a 
Gincana Cultural de Mucuiba 
(Senador La Rocque) terá 
maior repercussão, e por isso 
buscou apoio em todos os 
seguimentos sociais, inclusive 
junto ao Poder Executivo, de 
onde até o momento não 
recebeu comunicado. 

CT-v 

tv > 
m Situücofa 'íR.unaí 

1a Vaquejada do 

Circuito 

Nacional 

Período 

03 a 05.10.97 

Io Rodeio 

Espora de 

Ouro 

de Imfrenatnif Realizará: 

Premiação: 20.000,00 
Período 

16 a 19.10.97 
Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

on pelo telefone: 721-1797 
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Destaque hoje para doutor Luís Carlos 

Nòleto, Vice-prefeito de Imperatriz 

Pela paz 

no Rio 
f. 

Preocupados com o alto 
indiçc de violência observado 
no Rio de Janeiro nos últimos 
anos, e principalmente nos dias 
atuais, socialites se unem ao 
pavo para pedir o fim da 
violência. Tudo para garantir a 
melhor imagen do Rio ao 
' undo durante a visita do Papa 

I .'jp Brasil. Na manhã de onten, 
'Oês importantes carreatas 

sairam de diferentes pontos da4 

cidade, em direção a Catedral, 
onde uma missa foi celebrada 
em louvor a nossa senhora. No 
total, cerca de mil veículos entre 
ônibus e automóveis, 
participaram do ato. I 'ma das 
coordenadoras do evento. 
Glória Severiano Ribeiro não 
escondia a animação 
distribuindo terços e 
bandeirinhasno hebron 

Samba de 

Black-tie 

Preparados para uma noite 
de gala na Academia de tênis, 
em Brasília, ministros, 
embaixadores e socialites se 
rederam à bateria do Salgeiro. 
nun evento organizado pela 
imbaixatríz Lenir Lampréia.A 
festa foi ontem a noite e seguia 

um ritimo lento, quando a bateria 
da escola de samba Salgueiro 
entrou por entres os convidados 

e assumiu o comando da folia. Dai 
para a frente, ministros, 
embaixadores e socialites, não 
resistiram a tentação e cairam no 
samba, os mais afoitos como o 
impressário Marcos Aurélio 
Costa dono do restaurante 
Piantella, e sua mulher Deliane, 
dançaram na boquinha da 
garrafa, já Bebei teixeira e Gisela 
Maciel, elegeram o rock para 
entrar na pista. 

Brasileiros 

em Nova 

York 

Foi com chapanhe e caviar, 
que a atriz brasileira Sônia Braga 
festejou o lançamento de mais 
um filme na sua carreira 
holyoodiana, Two Deaths, do 
diretor Nicolas Roeg. entre os 
inluslres convidados os atores 
americanos Paul Sorvino, e 
Malthew Modine, que não 
I «mi )aram elogios a desenvoltura 
e talento da brasileira mais 
querida no cimena americano. O 
boca livre aconteçeu no 
restaurante Barocco, no 
I Vilx 'cca, a festa contou ainda com 
a presença do músico David 
Byrne e do estilista brasileiro 
(/aspar Saldanha, que foi a Nova 
York esclusivamente para vestir 
a at riz. 

Força de 

vontade que 

salva vida 

Todas as pessoas que 

sofreram um acidente vascular 
celebrai, distúrbio popularmente 
conhecido como AVC, e ficam 
com seqüelas tem a possibilidade 
de algum tipo de recuparação. A 
regra básica nestes casos é o 
ânimo, força de vontade e 
insentivo familiar. No dia-a-dia, 
perçebendo o desenvolvimento 
do iiaciente, é possível ver a 
recujieração mais rápida do que 
em pessoas que não dispõem 
desse tipo de apoio. Esta doença 

ocorre quando artérias celebrai 
se rompem ou ficam obstruidas, 
neste momento ocorre a 
hemorragia, ou o derrame como 
é mais popularmente conheçido. 
está doença já matou e ainda mala 
muita gente no país, e não é difiçio 
ocorrer, basta pequenos 
acidentes, e a recuperação é 
difiçio de ser preçizada seu 
tempo de recuperação, podendo 
ocorrer de um mês, até dois ou 
três anos, e existem casos em 

jornal Folha da Amazônia, 
que será lançado amanhã em 
um jantar ofereçido na. 
peopes, casa noturna. Para o 
evento já foram confirmado a 
prezença dos deputados, 
Nan Sousa, Francisco Coelho 
e Marcial Arruda, dê acordo 
com os diretores do jornal a 
expectativa para o sucesso 
do mesmo é impressindivél. 
Vale lembrar que o formato é 
igual aos tablóides ingleses. 
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Neneca Mota Melo digulgando seu livro 

livro 
A escritora e jornalista, Neneca Mola Melo, anda feliz com o suçesso de seu livro, A CASA 

DA ESQl IINA, um ensaio de sua biografia, que retrata um pouco da infa ncia da escritora em 
Minas onde a autora passou toda sua infância e adoleçência, o livro está vendendo bem e já tem 
lançamento marcado em outras cidade e estados do pais, a idéia é levar às novas gerações um 
pouco do brilho e fantasia que embalou os sonhos de muitos jovens nas décadas de 50,60,e 70. 

....     
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Ruinas do antigo teatro popular 

Cultura 
O que deveria ser uma casa de espetáculos, é hoje apenas ruinas, a casa de cultura popular 

José Fiquene, foi ao chão, sem nunca ter abrigado nenhuma companhia de teatro, nem mesmo 
o oásis, único grupo de teatro de Imperatriz. Durante o período em que ficou com suas portas 
feichadas, ele foi abrigo de maginais que dali fazia esconderijo para uso de inlopercentes, agora 
o que restou está sendo ultiüzado por um grupo de capoeira que fazem ensaios e até apresentação, 
mais lamentam, durante o inverno o local fica interditado prejudicando assim o desenvolvimento 
da cultura, com (de, já são quatro as construçõesa abandonadas, como a estação rodoviária, o 
Hospital Henrrique de lar Roque e o cais do porto, no entanto eles servirão de discursos para 
políticos nas próximas eleições. 

que a recuperação total poderá 
nunca aconteçer. 

TJFEJ em 

festa 

Depois de uma longa espéra, 
finalmente os componentes e 
admiradores da equipe 11EEI, 
vai poder comemorar a vitória, 
numa festa com início marcado 
I )ara as 17 horas de h< )je e téniiin» > 
para as 18 horas de amanhã, rio 
clube Araçagy. Ao todo cerca de 
duzentas pessoas estarão se 
confraternizando na ocasião, 
mais o tão esperado passeio ficou 
mesmo para a \ xróxima vitória da 
equipe, apesar do boca livre, 
componentes estão torçendo o 
narís para a escolha do clube que 
não oferece nenhum conforto, 
alem de ser muito afastado da 
cidade, resta saber, se até lá, vai 
haver as tão comum cenas de 
previlégios, como foi durante 
toda a gincana. 

Folha da 

Amazônia 

Imperatriz ganha mais um 
meio de comunicação, trata-se, 

Marilene 

Almeida 

Depois de muito tempo a 
frente da assesoría dt 
comunicação da secretaria de 
saúde, a jornalista Marilene 
Almeida deixou a comunic 
para dedicar-se a outras 
funções, para comunicar seu 
afastamento, a mesma enviou 
cartão de agradeçimento aos 
colégas pelo apoio prestado a 
sua atuação. 

Feira 

O CEJOR, realizou ontei 
sua segunda feira de ciênci; 
Cultura, Literatura e arte-fil 
o mesmo contou com 
partiçipação de todos o 
alunos daquel 
estabeleçimento de ensim 
neste período em que s 
aproxima o feichamento d 
ano letivo, as escolas invest 
alto em feiras onde é possivt 
transmnitir ao pulblico, o 
conheçimentos adquiridos a 
longo do ano, e muitas escola 
ainda estarão mostrando sua 
feiras, agurdem. 

JÜPIT 

< í :< í 4 >x:f >--4 S: * W: 

Júpiter Informática 

SUA OPÇÃO DE ACESSO À INTERNET 

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

mundial 

Encurte caminho 

Navegue sem tempestade 

Ligue (098) 723 - 3838 

Seja um Júpiter associado 
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Bananal vence Janduí no Municipal 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Amador 
12a Rodada começou na 

quinta feira com dois jogos. 
19 horas: Tiradentes 2 x 

1 Botafogo 
21 horas : Bananal 4x2 

Janduí 
Hoje sábado 
Guarani x Americano - 

16 horas 
Local :Lowem 
Riengo x Ajuventus ; 16 

horas 
Local ; 16 horas 
Domingo 
Maríliax Sena - 08 horas 
Local :"Lsládio 

Masters 
O Campeonato de 

Masters de Imperatriz , 
terá seqüência na tarde de 
hoje com dois jogos . 

16 horas - Bamgú x 
Dner / JV Liderai 

Local : Campo do Dner 
16 horas 
Laminadora x União 

Sport 
Local : Laminadora 
Horário : 16 horas 
O Time do PSG , folga 

neste final de semana. 

Brasil ei rão 
Jogos de hoje 
21h30 -Coritiba x 

Guarani 
21h30 - Santos x 

Botafogo 
16h - São Paulo x 

Juventude 

Amanhà 
28/09- Domingo 
Lusa x Vasco 
Atlético PR x Flamengo 
Fluminense x América 

RN 
Corinthians x Palmeiras 
Bragantino x Grêmio 
Paraná x Inter 
Criciúma x Atlético MG 
Sport x Cruzeiro 
Bahia x União São João 
Goiás x Vitória 

Copão 
Todos os jogos da última 

rodada da primeira fase , 
serão realizados amanhã 
domingo dia 28 as 16 horas. 

O Jogo de Edson Lobão 
x Tocantinópolis que 
estava marcada na tabela 
para hoje sábado . 

Foi adiado para amanhà 
as 16 horas . A Rodada será 
decisiva para indicar os 
times que passarão para 
próxima . 

O time de Edson Lobão 
tem 4 pontos e precisa de 

um resultado positivo para 
continuar sonhando com a 
classificação . Edson 
Lobão tem que vencer e 
torcer para o empate entre 
Juventus x Porto Franco, 
que também buscam a 
classificação. 

Seleção 
de João Lisboa 

O time da Gameleira 
realizou ontem a tarde , o 
coletivo apronto no 
Estádio Cafeleirão 
visando o jogo de domingo 
na Cidade de Dom Elizeu , 
com o Comercial . João 
Lisboa soma 5 pontos. 

O Comercial de Dom 
Elizeu tem um ponto e 
praticamente está fora da 
próxima fase. 

O Técnico Pelé de 
J.Lisboa , não divulgou o 
time que entrará jogando 
amanhã . 

Hoje haverá uma 
recreação e em seguida os 
jogadores entrarão em 
regime de concentração. 

O Horário da viagem 
não foi divulgado. 

Açailàndia 
O Time folga neste final 

de semana. Com 8 pontos , 
já está classificado para a 
próxima fase do Copão. O 
Presidente da Liga 
Esportiva Ademir Nunes , 
disse que irá entrar com 
ofício na comissão do 
Copão solicitando os 
pontos do time do Sena. 
Ademir afirmou que a 
Açailàndia vai tentar somar 
o maior número de pontos 
da competição, para levar 
o jogo final para o seu 
campo. 

Público 
Muitos torcedores estão 

comparecendo no Estádio 
Municipal de Imperatriz , 
ás quintas feiras para 
prestigiarem os jogos do 
Campeonato Amador da 
Cidade. 

O Torcedor após a nova 
diretoria da Lif, que tem a 
frente Artur Moura dos 
Santos , passou a acreditar 
em nosso futebol e está 
voltando ao Estádio. 

O Presidente da Lif , 
afirmou que os portões são 
liberados em dias de jogos. 
Ele pede que o torcedor 
compareça para incentivar 
o futebol elite de 
Imperatriz. 

Dois jogos foram realizados 

O Campeonato Amador de 
Impetariz teve sequençia na 
quinta feira 25, com a realização 
de dois jogos valendo pela 12a 

rodada. 
19 horas: Tiradentes 2 x 1 

Botafogo 
21 horas : Bananal 4x2 

Janduí. 
O jogo das 21 horas foi 

esperado com muita 
expectativa pelos torcedores 
que compareceram em bom 
número nas arquibancadas do 
estádio Municipal Frei 
Epifanio. 

O Time do Janduí, venceu 
na 119 rodada, o Botafogo pelo 
placar de 3 x 1 e por este motivo 
foi para o campo , motivado 
para tentar a vitória. O Bananal 
perdeu na mesma rodada para 

•o Manha pelo placar de 1 x 0 e 
o único objetivo era vencer. 

O Time do Bananal saiu na 
frente do marcador aos 6 
minutos do P' tempo através do 
atacante Ivo. 

O Lime do Janduí 
pressionou e aos 11 , fez o gol 
de empate através de Alisson. 
Os dois times estavam com o 

SE 1 
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gás completinho e logo aos 19 , 
o Bananal fez o segundo ,numa 
boa jogada de Maurinho, que 
concluiu . O Janduí queria a 
todo custo o gol de empate 
ainda no primeiro tempo. Aos 
30 minutos, Marcelo apareceu 
na área i tara marcar o segundo 
do Janduí , o gol do empate. 

Bananal vence Janduí 
Falt ar do primeiro tempo 2x2 
.() lime do Janduí logo no inicio 
do segundo tempo , fez 
algumas modificações. O 
Bananal também teve que 
mudar. 

Paulinho Herenio foi 
expulsso no time do Janduí. O 
Time do Bananal cresceu de 

produção e aos 35 minutos k 
o terceiro gol , com mei 
campista Wiliam. O Atacant 
Ivo fechou a goleada aos 3 
minutos , fazendo Bananal 4 
2 Janduí. Com a vitória o tim 
passou a somar 23 pontos 
busca uma vaga n 
quadrangular final. 

Campeonato Brasileiro três jogos hoje 

Primeira fase começa a ser definida 

O Campeonato Brasileiro da 
série "A começa a definir a 
partir das próximas rodadas os 
times que irão fazer parte da 
segunda fase. 

Conforme o regulamento do 
f ampeonato, dos 26 times que 
estão disputando a primeira 
fase , apenas 8 se classificam 
I )ara a segunda fase. Os 8 times 
serão divididos em dois grupos 
de 4 , classificando o primeiro 
de cada grupo para a decisão . 
Ainda sobre o regulamento . 
Diz que 4 times serão 

rebaixados para a segunda 
divisão no ano de 98, isto se não 
virarem a mesa novamente. 
Fluminense e Bragantino foram 
rebaixados para a segunda 
divisão este ano .Mas viraram 
a mesa e continuam na divisão 
de elite.Mais uma escândalo 
aconteceu no futebol . O 
Presidente da Conaf , foi 
flagrado vendendo resultados e 
arbitragem . Ives Mendes foi 
afastado e punição para o 
Atlético do Paraná que além de 
ter o seu Presidente afastado do 

futebol, perderá cinco pontos 
no final da primeira fase4. 

Os jogos do final de semana: 
Sábado /27 /()9 / 97 
21h30 -Coritiba x Guarani - 

Couto Pereira (TV) 
21h3() - Santos x Botafogo - 

Vila Belmiro (TV) 
16h- São Paulo x Juventude 

- Morumbi 
Domingo/28 /()9/97 
16h- Lusax Vasco - Caninde 
16h-Atlético PR x ITimengo 

-Pinheirão 
16h- Fluminense x América 

RN - laranjeiras 
J6h- Corinthians 

Palmeiras - Pacaembu 
16h- Bragantino x Grêm; 

Marcelo Stefani 
16h- Paraná x Inter - Duri 

de Brito 
16h- Criciúma x Atlético I\ 

-Heriberlo Hulse 
16h- Sport x Cruzeiro - 1 

do Retiro 
16h- Bahiax União 

- Fonte Nova 
16h- Goiás x Vitória 

Dourada 

F utebol legal 

é na Capital 

Domingo 

Copão Maranhão do Sul 

Ed. Lobão X Tocantinópolis 

lóhOO 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens: Clovís Aguiar e Helder Madeira 

Colaboração : Idecy Vieira e Ocione Araújo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

Equipe da galera - qualidade e credibilidade 

-■*?* 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs 

Usuários que no período dc 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) dc 

todas as linhas para c 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

& 

Venha e comprove! 
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Domingo Alegre 

É no BIC E na TV Capital 

Desse Doiningo 
Das lOhs ao meio-dia A A tV 

☆ ☆☆ 2% de Setem&tO' 

Duelo de Tilõs: os Feros do Aíbomor 

x os Glodíodores do Jonos Aíbeíro 

; Colégio São José de Ribamar responde 

sobre o FABER 

Colégio Jonas Ribeiro responde sobre 

IMPERATRIZ ☆ ☆ ☆ 

Gincana A tV A 
dar 

Esportiva 

☆☆☆ 

Gincana 

Cultural 

Show de 

Calouros 

☆ ☆ ☆ 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

Apresentação: 

Gonor Farias. 

Participação de uma 

equipe de repórteres 

com flashs ao vivo 

☆ ☆☆ 

■f 

DOM) MGO ALEGRE - A 

MOVA IMAGEM DA TV 

IMPEftAT RIZEM SE 

1^1 
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íí. íSíS Ííx-S 9111ÍI Som e Luz 

APOIO, Sistema Tiicami s de Comunicação 
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Taxista continua desaparecido 

Polícia Civil ainda não tem pistas do motorista Vicente França 

O motorista de táxi 
Vicente França, 
maranhense, casado, 
residente na Rua Alagoas- 
bairro Juçara, continua 
desaparecido. De acordo 
com as informações 
prestada pela família na 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito, Vicente 
desapareceu desde das 
primeiras horas da última 
quinta- feira. 

Nas horas de folga, 
Vicente França trabalhava 
em seu pequeno comércio 
anexo sua residência na Rua 
Alagoas com João Lisboa. 
Ele saiu por volta das 9h()() 
horas de sua residência em 
seu veículo Santana 
Quantun, placas 1100 41)86- 
Imperatriz. 

Após a comunicação do 
fato na Delegacia de Polícia 
do Primeiro Distrito que 

m 

ÜS 

MssaaawÃ 

Edilson Santos, chefe de capturas da DRF, toda PC 
mobilizada 

todos os agentes daquela 
especializada estão em 
alerta. Até o fechamento 
desta edição a Polícia não 
tinha nem uma informação 
com relação ao 
desaparecimento de 
Vicente. 

De acordo com as 
primeiras informações 
levantadas pela reportagem 
ele não era filiado em 
nenhuma empresa de Táxi 
de Imperatriz, mas mesmo 
assim um grande número de 
taxistas solidário a família 
estiveram fazendo buscas 
nas imediações de 
Imperatriz, mas sem 
sucesso. 

Para a Polícia os 
assaltantes devam ter 
conseguido passar por uma 
das barreiras sem que os 
policiais conseguisse 
desconfiar da ação. 

Moto-taxista não tem pista 

da moto tomada em assalto 

Assaltantes continuam cada vez mais audaciosos e age dia e noite 

O moto-taxista José 
Amauri de Souza, 22 anos de 
idade, maranhense", 
residente na Rua 
Pernambuco - setor 
Rodoviário teve sua moto 
titan ano 97, cor azul. placa 
1100-5534- Imperatriz ainda 
não tem pistas de uma sua 
moto levada no assalto na 
última quarta-feira. 

O assalto ocorreu por 
volta das 19h()() horas, 
quando José Amauri, 
apanhou um passageiro 
desconhecido no setor 
rodoviário, mesmo 
desconfiado do elemento ele 
resolveu leva-lo até as 
imediações da Coca-Cola. 

Ao chegar no local 
indicado pelo assaltante 
(Coca-Cola), ele pediu que o 
mesmo o levasse até a 
entrada da Avenida JK, pois 
lá estaria a pessoa que 
estaria lhe esperando. 

Antes de chegar na JK, 
uma outra moto titan, cor 
azul, fez a ultrapassagem e 
parou alguns metros depois, 

Polícia Civil ainda não 

quando o assaltante 
desfaçado de passageiro 
sacou de um revolver calibre 
38, e encostou nas costas do 
moto-taxista. 

Ao estacionar a moto 
sobre a mira de um revolver 
calibre 38, o outro assaltante 
se aproximou do local e 

tem pistas da moto roubada 

sacou de uma espingarda 
tipo escopeta que eslava 
dentro dç uma bolsa colegial. 
A ação dos marginais doi 
rápida e em poucos 
segundos os elementos já 
tinham deixado o local 
levando consigo a moto de 
Amau ri. 

na última quarta-feira 

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

Mecânico é assaltado na JK 

A JK, é uma das avenidas 
mais movimentadas de 
Imperatriz. O fato da avenida 
fazer ligação da BR 010 com os 
principais bairros da periferia, 
faz com os assaltantes venha a 
agir com freqüência no setor. 

João Antonio Dias Carneiro, 
maranhense, solteiro, residente 

na Rua Guarani- bairro Santa 
Rita, foi vítima pela segundavez 
dos assaltantes que aluam 
naquele setor. De acordo com 
João, dois elementos usando 
uma arma de fabricação caseira 
lhe renderam e levaram sua 
bicicleta Moutain bick e sua 
carteira porta cédula contendo 

todos seus documentos 
pessoais e a importância de R$ 
150,00 (Cento e cinqüenta 
reais) em espécie. De acordo 
com o queixoso os elementos 
foram agressivos lhe aplicando 
várias coronhadas de 
espingarda, uma delas lhe 
atingiu a cabeça, deixando o 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de 
documentos 

Furto 
de bicicleta 

Carlos Alberto da Silva 
Pinto, maranhense, solteiro, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz reclamou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social e outros 

Perda de 
documentos II 

Joelma Dantas Marinho, 
maranhense, residente na 
Rua Osvaldo Cruz, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu também perdeu sua 
uma carteira porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na tarde da última 
quarta-feira quando o 
queixoso trafegava pelo 
setor rodoviário 

A estudante Gisele 
Pereira de Souza, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua Osvaldo 
Graça- bairro Bomsucesso- 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Caloi Cecy. De 
acordo com a comunicante a 
bike estava estacionada em 
frente a casa de sua colega 
Ana Maria do Socorro- na 
Souza Lima- bairro Nova 
Imperatriz. Fato ocorrido 
por volta das 13h30 minutos 
de ontem. 

Furto 
de bicicleta II 

Perda 
de documentos III 

Regina Soares de Lima, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua João Lisboa 
- bairro Vila Lobão. De 
acordo com a comunicante a 
bicicleta eslava estacionada 
em frente o Loja do 
Cabeleireiro - no Cen . de 
Imperai riz. 

Maria Helena Gonçalves 
Araújo. maranhense, 
solteira, residente na Rua 
Santa Teresa- bairro Nova 
Imperatriz- comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na tarde desta 
ultima quarta-feira quando a 
queixosa trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Arrombamento 

Janaina de Jesus Mendes 
maranhense, casad; 
comunicou que elemento- 
desconhecidos arrombaran 
a porta dos fundos de su. 
residência e do interior d; 
mesma levaram vário: 
objetos. Fntre os quais um; 
TV açores 14 polegadas, < 
um aparelho de som 3 em 1 

Perda de 
documentos IV Desaparecido 

Fdmilson Bezerra Vale, 
maranhense, casado, 
residente na JK - comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil e o C.P.F., 
fato ocorrido quando o 
queixoso trafegava por 
aquela avenida na manhã de 
ontem 

Continua desapau do ( 
motorista de taxi v ente 
França, maranhense, 5( 
anos de idade, residente a; 
proximidades do Sistem; 
Mirante de Comunicação 
Vicente está desaparecid» 
desde das primeiras hora 
da ultima quinta-feira. 

queixoso caído ao chão. Após 
o assaltos os elementos 
evadiram do local levando os 
pertences do queixoso e 
tomando rumo desconhecido. 
A Avenida JK. continua 
abandonada, isso faz com os 
assaltantes possam a agir com 
mais facilidades no local. 

PUVMTAO POUCIAL 

Sexta-feira. 26/09/97 

Io Distrito 

Vânia 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Lindoso 

Agentes 

Loló, Euzébto, 

Urbano e Eudes 

Perito 
Joacllio 

Magalhães 

Telefone de Plantãc 

722-1502 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - imperatnz-Maranhão 
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