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Ateou fogo 

no corpo 

Uiía tU' Sousa, acwsatla 
(!<' jwrlit ipar de assalto, v \ 
rccoüiicla a Central de 
Custódia de Presos da : 
JnslKa. CCPJ, alçou fogo 
em seu próprio roj-jx) e foi 
socorrida às pressas para o 
ílospital Geral 
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■ imperatriz 

Urcyetite i 

' 5 S tO 

preocupa 

vereador 

Os assaltos nas 
proximidades do Centro de 
Formação de Técnicos, 
Cefet. estão preocupando 
os vereadores de 
'mperãtrií;. 

t)s detalhes você 
onlere na coluna 

Imperatriz Urgente, 
assinatla por Prancisco do 
Valle e que conta com as 
seções. Ondas Curtas. 
Deu na Imprensa, Sine 
Emprego e a eharge 
engraçada dos 
Fantasmaminhas. 

Nono será 

lembrado 

em Missa 

O Nono Intoreclcsial, 
ocorrido em São Luiz, vai 
ser lembrado mima missa 
mi ação de graças a Ser 
celebrada no dia 19 às 
17:00Hs no Centro de 
Pastoral era Frente a Igreja 
de Santa Teresa D'Ávila. 

Confira na 
Página 1-5. 

no PI 

A eleição de um novo 
diretório do Partido dos 
Trabalhadores, gera 
conflito interno na sigla. 
Preocupado com a 
situação, a executiva 
nacional já enviou 
emissários para ajudar na 
solução do impasse no 
partido que mais cresceu 
aos últimos anos ao 
estado. 

Confira tudo na 
Página 1-5, 
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Deusdete abandona Açailândia 

Atitude do prefeito chega a prejudicar o imperatrizense 
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Prefeito Deusdete (destaque) esta desviando verbas da Saúde prejudicando Imperatriz 

200 kg de uboi na moita" 

são incinerados pela Serur 
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FNS ataca 

Leishmaniose 

Começa no próximo <lia 
18 de agosto, o Seminário de 
Capacitação para Formação 
de Multiplicadores em 
íxdshmaniose Tegumentar 
Americana. 

O evento será realizado 
no auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil e é 
promovido pela Fundação 
Nacional de Saúde, FNS. 
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■ Ensaio 

A secretária-geral do 
Conselho Municipal de Saúde 
de Imperatriz, Conceição 
Amorim, acusou o prefeito de 
Açailândia, Deusdete Sampaio, 
de desviar recursos do setor de 
saúde, fato que está 
prejudicando Imperatriz, 

Conceição explica que com 
a diminuição dos recursos em 
Açailândia, muitas pessoas 
recorrem para Imperatriz. 

Esse fato, continua a 
Conselheira, faz diminuir a 
qualidade no atendimento tio 
imperatrizense. 

Deusdete Sampaio também 
é acusado por segmentos da 
sociedade civil açailandense dt 
estar ausente do município. 

O prefeito se defende 
afirmando que suas constantes 
viagem para a Capital do 
Estado tem como objetivo 
conseguir recursos para a 
cidade. 

Recentemente o prefeito 
a Deusdete Sampaio foi acusado 
de abandonar a cidade porque 
tem vultosos débitos 
contraídos na campanha 
eleitoral do ano passado. 

Mais nas Página 1 -2 e 1-4. 

INDICADOR 

mostra 

Carne não inspecionada foi apreendida ontem 

Duzentos quilos de carne de bairros do Bacuri, Mercadinho, Rodrigues, promete que 
gado bovino e suíno foram 
incinerados ontem jx-la Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. 

A carne foi apreendida nos 

Vüa Lobão, Vila Cafeteira e Nova 
Imperatriz. 

O secretário do 
Desenvolvimento Rural, Marcos 

Telefonema garante prisão 

O acusado de Homicídio, 
Ney Lucas, foi preso na 
Rodoviária quando tentava 

Ele foi preso em 

flagrante por assassinar, à 
golpes de faca-peixeira, o 
jovem de prénome 
Alberüno. 
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CPI da pistolagem inicia 

período de audiências 

A Comissão audiências. foi ouvido pelos deputados 
1 ai lamentar de Inquérito O primeiro a depor foi o que compõem a CPI e pelo 
rl,l(' apura o crime presidente da Associação promotorOrfilono Bezerra, 
organizado no Maranbão dos Delegados de Policiado Todos os detalhes na 
começa período de Maranhão Aldyr Teixeira, ele Página 1-8. 

fiscalização continua até o último 
dia do mandato do prefeito Ddon 
Marques. 

Mais na Página 1-4. 

Raul Jungam 

visitará 

Imperatriz 

Na cidade ele inaugurará 
os projetos modelos dos 
assentamento a Itacíra I e 
Vila Conceição f e II; os 
p r oje to s co nsider ad o 
modelo, proporcionam 
atendimento médico, escola 
e outros benefícios aos 
assentados. 
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Natação no 

Juçara Clube 

inicia hoje 
Página 1-11 

lim dos maiores desafios 
de Imperatriz está na 
disposição de seus 
moradores em abraçarem a 
causa do marketing público 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra  RS 1,1350 
Dólar Paralelo 
Venda  R % 1.039 
Dólar Turismo 
Compra  RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda  R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda  RS 11,95 
Poupança 
Rendimento   1.1275% 
Lífir 
Valor   R$0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto  RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 7,66 

Tempo - Temperatura 
.vtvâj 
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O céu 

do Brasil 

HH ATERRA 
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Imperatriz .À- Claro | 23 34 

São Luis . v'. f: Chuva | '• 'í*.. ^ íi fraca < 21 32 

leresina Pancadas ■ ■■■'-'X.VXX da Chuva 25 35 

Belém   Nublada i 1 20 29 

Palmas X Chuva i fraca : 23 32 
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Deusdete abandona Açailândia e população reclama 

Populares denunciam ausência do prefeito no município 
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Açnilândia os t/i abandonada polo prefoito local 

Sogmmlos da sociedade 
civil or^íuiizada de Açailândia e 
populares, reclamam da 
ausência do prefeilo 1 leusdete 
Sampaio na cidade. 

O cliefc do líxeculivo local 
anuncia para a população que 
suas constantes visitas a São 
Luís ê para conseguir recursos 
junto ao governo do Estado. 

Mário Martins dos Santos, 
32, escrilurário, disse que 
"tanta viagem para nada, não 
vem um centavo para a 
Açailândia". reagiu. 

A dona-de-casa Maria dos 
Santos Pereira disse que está 
decepcionada com a 
administração do atual prefeito. 
"Nós jã temos saudades de 
lldemar (ionçalves". revela. 

A mesma opinião é 
compartilhada por Damião 
Cosme da Silva, mais 
conhecido como Damião 
Borracheiro. 

"Como é que pode dá certo 
um prefeito que mim (sic) pára 
na cidade, só pensa em tomar 
banho de praia na capital", 

disse. 
Na edição de ontem, um 

Jornal de Imperatriz revelou 
que para. apenas um agiota, o 
prefeito Deusdete estaria 
devendo a vultosa soma de RS 

800 mil. 
O Jornal Capital publica na 

edição de hoje, na Página 1-5, 
denúncia da secretária-geral do 
Conselho Municipal de Saúde de 
Imperatriz, Conceição Amorim, 
revelando que Açailândia está 
desviando recursos do Sistema 
Unicode Saúde. 
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APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E 1B©Â WÍMjÈIMI. 

Indústria de pré-moldados e construção Ltda. 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

@ 721 - 2995 

Iniciativa privada pode 

construir nova rodoviária 

Prazo de concessão do atual Terminal se 

expira no próximo ano 

Empresário de Imperatriz 
se organizam para construir 
uma nova Rodoviária. 

A atual foi construída pela 
iniciativa privada, que recebeu 
concessão pelo período de 25 
anos. O prazo se expira no 
próximo ano. 

O então governador 
Ribamar Fiquene bem que 
tentou. Mas a rodoviária 
construída em sua passagem 
ixdo governo do Estadoé mais 
uínaobra inacabada. 

Por isso mesmo, 
empresários da cidade estão 
se mobilizando para arear com 
os custos da construção, e em 
lr<»ca rt4c(4beriam da prefeit ura 
a licença para exploração dos 

serviços. 
O certo é que Imperatriz 

vive uma situação difícil. 
E a segunda cidade do 

Estado, mas é obrigada a 
conviver com uma rodoviária 
caótica que deixa de oferecer 
o mínimo de conforto para os 
usuários. 

O governo do Estado já 
deixou a entender que não vai 
mais liberar recursos para a 
construção de uma nova 
rodoviária para o município. 
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Passageiros do ônibus devem ganhar 

nova Estação Rodoviária 

A Prefeitura Municipal está bonita com o Rio TocanT 
sem recursos e parte da 
arrecadação está comprometida 
com o pagamento de Títulos 
Precatórios resultante de ações 
judiciais movidas contra as 
administrações anteriores. 

A comerciaria Maria Pedrosa 
Maia, 24, disse que a situação 
não pode continuar. "Sinto-me 
envergonhada, uma cidade tão 

margeando e uma rodovia^ j 
simplesmente, horrív?1 

afirmou. 
A mesma opinião é 

compartilhada por Antônio da 
Silva Ramos, 18, estudante do 
segundo grau. "A segunda 
cidade do Estado tem uma 
rodoviária pequena e 
desorganizada", define. 

Imperatriz, mostra tua futura cara 

por Frederico Iaúz 
Da Direção de Redação 

Um dos maiores desafios 
de Imperatriz está na 
disposição de seus 
moradores em abraçarem a 
causa do marketing público. 

No Brasil, estamos 
acostumados ao marketing 
político, institucional e 
comercial. 

Dessa forma, candidatos a 
cargos eletivos se 
especializam em desenvolver 
seu programa baseada nos 
anseios dos elritores. 

Por isso mesmo a 
pesquisa de opinião é a célula 
básica de qualquer 
plataforma imlílica. 

Muitos que não se 
renderam a esse novo 
teorema têm experimentado 
fragorosas derrotas nas 
urnas. 

O marketing institucional 
(em longa tradição no pais. 
Empresas de renome como 
Votorantim e Pelrobrás. O 
Poder público tem se esmerado 
nesseikm Atuando sempre no 
limke.enlreo marketing |*)líiieo 
e o marketing institucional. 

Sobre o marketing 
comercial tudo já foi dito e 

mostrado. As agências 
brasileiras têm se esmerado 
nesse aspecto. DPZ. DM-9 e 
outras fizeram renome me 
nome internacional. 

Porém, o mark(>ling publico 
de vender a imagem da cidade, 
do Estado e do Pais encontra- 
se ainda em fase inicial em 
nosso país. 

Não há como negar qne de 
forma incipiente e tímida. E, 
prinnpalinente, desorganizada, 
o presidente Peruando 
Henrique C ardoso busca 
melhorar a imagem do Brasil 
no exterior. 

Tal fato. no entanto, está 
longe de conseguir seu objetivo 
maior, que é a vida do capital 
produtivo. 

E porque não jx nsar em 
Marketing Público para 
Imperai rizl 

Seria sonho! O próprio 
marketing é a industria de 
vender sonhos. 

Afinal, a cidade conta com 
uma secretaria específica que 
poderia tratar da imagem da 
cidade Trata-se da Sedin. a 
Secretaria do 
Desenvolvimento Integrado, 
cujo titular é o jornalista 
Edmilson Sanehes. 

0 poder público municipal 

Executivo e Legislativo, 
necessitam traçar uni phmo 
arrojado 0 marketing <> 
Imperatriz. 

E preciso pressa, |i> úi 
péssima imagem da cidade 
no cenário nacional, o mm 
do município está ligado a 
idéia de violência. 

E no marketing público 
não há vaga para 
diletantismo, ponto, 
proiòeolo. e manifestações 
de apreço ao senhor diretor 

A ação ê mais que 
imediata. Em se tratando 
inclusive, de uma cidade 
com uma imagem manchada 
e nível nacional. E |H»r que 
não dizer. em nível 
internacional. 

Quando st4 fala em 
Cubatão. associa-se a idéia 
de Poluição. Rio de Janeiro 
combina com tráfico th 
drogas. 

Já Manaus é a capital da 
Zona PraDcaoodese compra dt ■ 
tudo, bom barato. Curitiba é <• 
esjxdho tk- oiganizaçáo jwira o 
mujKlo. 

Portanto, < preciso 
ptTgurtíar qual s«4iá a imagem 
de nossa cidade? 

t orno (Itrifi i. azt iza, e (»r< •eis* i 
mostrar a nossa cara. 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CON11ECER TODA A UN HA FORD 97. 

* PREÇOS PHÜ M U Cl 0 NAIS 

* PIANOS L>n FINANCIAMENTOS ESPECIAIS, 

* CÜNSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
S Fone: (098) 722-2122 ¥a\: (0^8)722-2666 
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Game abatida na moita é apreendida 

Côncavo & 

Convexo 

y: 

Conor Farias 

èi 

Bom dia, 
governadora! 

Passado todo esse tempo 
e a senhora ainda não 
mostrou interesse em 
trabalhar por nossa região. 
Chega de tanto 
desinteresse o povo da 
Região Tocantijna exige uma 
ação mais determinadora de 
sua parte. Ficar em São 
Luís anunciando obras que 
jamais sairão dos papéis e 
fácil. O difícil, porém, é 
>. 0I01 ar alguma coisa em 
beneficio do povo em 
pratica. 

Concurso 
para professores 

Tudo pronto para a 
realização do concurso 
público que visa preencher 

ma vaga para professor na 
Sscola Agrotécina Federal 
de Araguatins, no vizinho 
Pocanlins. De acordo com 
as informações, a prova 
escrita será realizada no 
próximo dia 2.7. O salário 
inicial é de R$ ÚMS. Podem 
participar, também, 
professores de Imperatriz e 
demais municípios. 

Cultura 
em alta 

O Instituto Cultural Itaú 
escolheu a recuperação do 
acervo fotográfico da 
Funarte como marco de sua 
atuação na área musical, 

» oerente como o objetivo de 
' ontemplar deste ano uma 

das mais ricas vertentes de 
nossa cultura - a musica 
brasileira - e valorizar a 
produção cultural pela 
pesquisa, sislemalização e 
divulgação de suas 
manifestações nas diversas 
formas de expressão. 

Cultura 
em alta II 

Construído nas décadas 
de 70 v 80, o acervo é 
resultado de diferentes 
séries temáticas de discos 
originalmente lançados em 
vinil, abarcando diversas 
vertentes de nosso 
universo musical e 
contemplando tanto a 
música popular e folclórica 
quanto a música erudita 
clássica ou contemporânea. 
F inquestionável a 
constatação de que, não 
fora esta ação da Funarte, 
diversis músicos e 
c o m pq s i ç õ e s j a m a i s 
encontraram espaço para 

registro e divulgação. 
Nos anos 90, a falta de 

diretrizes culturais para o 
Paús colocou (mi risco todo 
o trabalho anteriormente 
desenvolvido, levando à 
parde de boa parle das 
matrizes das obras 
produzidas. 

Graças à parceria 
estabelecida entre o 
Instituto Cultural Itaú, a 
Funarte e a Atração 
Fonográfica, os discos de 
vinil colei ados ent re 
diferentes colecionadores 
em diversos pontos do País 
estão sendo 
c u i d a d o s a m e n t c 
remaslerizados. 

Em 
Brasília 

F. por falar em Banco 
llaií. que viajou no sábado 
(lob) para Brasília, foi o boa 
praça Jorge, do setor 
administrativo da instituição 
aqui em Imperatriz. 

No Distrito Federal, 
Jorge participa de 
importante curso de 
reciclagem promovido e 
patrocinado pelo Banco 
Itaú. A ele, votos renovados 
de sucesso em sua profissão 
e que esteja logo entre nós. 

Boa 
aceitação 

Repercute de forma 
positiva o projeto 
apresentado pelo vereador 
Otair Moreira, tornando 
obrigatório banheiros em 
locais públicos. 

O parlamentar, por sua 
vez, espera ter aprovado o 
projeto no menor espaço de 
tempo possível. F que vai 
oferecer mais conforto à 
população. 

Em 
festa 

São Miguel do Tocantins 
foi só festa no último 
sábado por ocasião do 
concurso que escolheu o 
hino, a bandeira e o escudo 
municipal. 

Participaram convidados 
de várias cidades da Região 
do Bico do Papagaio, 
inclusive Homero Barreto, 
ex-prefeito de Sítio Novo do 
Tocantins. 

O prefeito Paulo Aires 
soube bem conduzir a 
programação, lendo, 
inlclusive, destacada a sua 
atuação durante a 
solenidade. 

1^ 
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Atendendo a determinação do prefeito Ildon Marques, o secretário Marcos 

Rodrigues manda incinerar a carne apreendida 

Pelo Menos 200 kg de carne, 
abatida clandestinamente e que 
seria vendida nos diversos 
açougues da cidade, foram 
apreendidos na manhã de 
ontem (13) pelos fiscais dos 
departamentos de Inspeção 
Municipal e da Defensoria do 
Consumidor, da Secretaria do 
Desenvolvimento Rural (Serur), 
e da Vigilância Sanitária, da 
Secretaria de Saúde (SEMI IS). 
Ontem mesmo a carne foi 
incinerada, no matadouro 
municipal, sob a supervisão do 
médico veterinário da Serur, 
Advando Rocha J ú nior. 

A fiscalização começou 
cedo, logo as ()6:0()Hs, e 
prosseguiu na Manhã de ontem, 
até por volta das IFOOlls. O 
trabalho se estendeu pelos 
bairro Bacun. setor Mercadinho 
e vilas l.obão. Cafeteira e Nova 
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A fiscalização começou cedo na manhã de ontem 

Imperatriz. Nesta última, 
ocorreu a maior aprrensão: 82 
kg de carne bovina, num 
açougue que não dispunha do 
certificado de inspeção ne 
carimbo do Departamento do 
Inspeção Municipal. 0 restante 
dos cerca de 200 kg 
apreendidos era carne suína e, a 
exemplo da bovina, também foi 

'incinerada. 
O fiscal Raimundo Nonato da 

Silva diz que apenas cumpre com 
a tarefa que lhe foi confiada. 
"Doa em quem doer, vamos 
apreender qualquer tipo de 
carne abatida na moita"- afirma. 
Ele estava acompanhado de 
mais dois fiscais da Serur e de 
Antônio Corrêa Filho, da 
Vigilância Sanitária da Semus. 
Correia verificava, nos 
açougues, a existência ou não de 
saneamento. 

Saiba como denunciar o "boi na moita 

Telefone 198 está a disposição da população de Imperatriz 

O que identifica se a carne 
exposta à venda, nos açougues 
da cidade, passou ou não por 
inspeção sanitária? - esta 
pergunta, feita por populares, é 
respondida pelo secretário do 
desenvolvimento Rural, Marcos 
Rodrigues, para quem o prefeito 
Ildon Marques determinou a 
retomada dos trabalhos de 
fiscalização nos abatedouros 
clandestinos e nos açougues 
que, por ventura, comercializem 
carne sem que passem por 
inspeção sanitária. 

Ele informa que há duas 
maneiras de se identificar: "For 
meio do Certificado de 

■ Sábado Cidadão 

Inspeção, que o açougueiro 
deve apresentar, se solicitado 
pelo cliente, e do carimbo com 
as inscrições "DIM" (que 
significa Departamento de 
Inspeção Muncipal) e 
"inspecionado" em diversas 
partes da carne". 

Para Marquinhos, é 
obrigação do consumidor ficar 
atento e, constatada qualquer 
iregularidade, denunciar para o 
"disque-denúncia", que funciona 
no telefone 198, das 8h às " 12 e 
das 14j às 18h. "ligando para o 
198, nosssos fiscais farão a visita 
ao açougue ou ao matadouro 
clandestino" - garante. 

Retomada ontem (13), por 
determinação do prefeito Ildon 
Marques, a fiscalização tem por 
objetivo inibir a comercialização 
de carne, seja bovina, ou suína, 
abatida clandestinamente. 

Realizado em conjunto pelos 
departamentos de Inspeção 
Municipal e da defensoria do 
Consumidor, órgãos da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Rural, Serur, e da Vigilância 
Sanitária, da Secretaria da Saúde 
(Semus), o trabalho vem 
garantir carne de boa qualidade 
na mesa do contribuinte. 

Mas, para que isso ocora, o 
consumidor deve ficar sempre 

atento à carne que está 
comprando. Sem os meios que 
a identifica como de boa 
qualidade, corre-se o risco de 
se infectar por diversas 
doenças. Nas primeiras horas 
de ontem, acompanhados de 
um policial militar, os fiscais 
apreenderam carne bovina e 
suína, sem inspeção, em 
açougues situados nas diversas 
leoalidades do município. 

O titular da erur, Marcos 
Rodrigues diz que a fiscalização 
iniciada neste dia 13, 
prosseguirá até o último dia do 
mandato do prefeito Ildon 
Marques. 

População de Lagoa Verde foi atendida pelo Senac 

Equipe do Senac atendeu no último sábado na Lagoa Verde 462 pessoas 

Quem participou do último 
Sábado Cidadão em Lagoa 
Verde, no dia 09 passado, pôde 
observar, mais uma vez, as 
barracas do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac) prestando serviços 
àquela população. A equipe do 
Senac ficou instalada em frente 
á Escola Municipal Moreira 
Neto, onde foram atendidas um 
total de 402 pessoas. 

Além dos cortes de cabelo, 
que foi a maior procura (420 
cortes), as cabeleireiras do 
Senac fizeram 42 penteados. 
Crianças, adultos e idosos 
procuraram a barraca do Senac 
para serem atendidas. O Senac 
deslocou uma equipe de 31 
profissionais de beleza. 

l-avínia Amorim, diretora do 
Senac em Imperatriz, avalia a 
iniciativa da Prefeitura Municipal 
na promoção deste evento como 
IMisitiva, ]M)is além da população 
ser atendida em vários setores, 
as profissionais do Senac 
podem praticar o que vêem em 
sala de aula. 

A diretora do Senac 

comentou a importância do 
evento na ajuda ás pessoas 
carentes tanto pelo lado 
econômico, quanto pelas 
informações que ali são 
adquiridas. Segundo ela, o 
Sábado Cidadão está 
colaborando para o resgate da 
cidadania destas pessoas. 
"Muitas pessoas vivem mal 
porque não têm um 
conhecimento de sua realidade 
e o programa está colaborando 
para amenizar isto, as pessoas 
estão tentando se encontrar 
através da cidadania", disse a 
diretora. 

"O Mutirão da Cidadania é 
de toda forma importantíssimo 
pelos serviços, porque nós 
estamos considerando duas 
vertentes: uma é o lado da 
colaboração, nós queremos ser 
úteis á sociedade e nada melhor 
do que trabalhar em parceria 
com a Prefeitura, que é a maior 
entidade local. A outra vertente 
é a prática que as cabeleireiras, 
nossas alunas, estão 
adquirindo", comenta Lavínia 
Amorim. 

Desde a primeira edição do 
Mutirão da Cidadania, o Senac 
vem dando sua parcela de 
contribuição com a população 
carente. Os números 
apresentados são significativos. 

No primeiro evento, 
realizado em Imperatriz, o 
Senac levou um grupo de 114 
profissionais da área de beleza. 
Foram feitos 10 trabalhos de 
manicura e pedicura, 10 
depilações de sobrancelhas e 
840 cortes com escovas. 

Em Coquelândia, na segunda 
edição do programa, o Senac 
novamente levou sua equipe de 
trabalho. Trinta e nove 
cabeleireiras participaram desta 
versão do Mutirão da Cidadania. 
Foram 748 tratamentos de 
cabelos, divididos entre cortes, 
escovas e tranças de raiz. O 
corte de cabelo mais solicitado 
pelos jovens no povoado foi o 
tiiK)"surfista". Em bigoa Verde, 
foram 462 atendimentos, a 
equipe do Senac mostra-se 
disposta a continuar este 
trabalho em prol das pessoas 
carentes e, também, em busca 

do aperfeiçoamento dos alunos 
para tornarem-se profissionais 
mais capacitados. 

A diretora do Senac quer 
levar os trabalhos de 
massagem, alongamento e 
Ijermanente afro, que é indicado 
para os cabelos das pessoas 
negras. "O permanente afro é 
uma novidade, é uma inovação 
na área de moda e beleza; o 
Senac já está aplicando esta 
inovação", garante Lavínia 
Amorim. 

Instalado em Imperatriz 
desde 1977, o Senac continua 
trabalhando em prol da 
comunidade imperatrizense e 
reafirma seu interesse em 
continuar colaborando com a 
melhoria da cidade. "Nós temos 
certeza de que outras edições 
do Sábado Cidadão irão 
acontecer e, à medida que 
forem acontecendo, vai 
fortalecendo a credibilidade do 
governo e vai, também 
fortalecendo a participação dos 
outros órgãos na sua 
colaboração com a Prefeitura", 
finaliza. 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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



queriam, com ascensão e 
queda meteórica. 

Congresso 
da Aesp 

Ribeirão Prelo sedia de 10 
a 12 de setembro, o 12" 
Congresso da Aesp* a 
Associação das Emissoras de 
Rádio e Televisão do Estado 
de São Paulo. 

Júpiter e 
Tucanu's 

lanle também o algodão e a seda 
- graças a uma modülcaçao na 

iy disposição das moléculas, que 
III^ alò hoje constitui um mistério. 

"É tudo aquilo que você 
podia morrer sem saber" Erro 

demorado 
Estranho 
mistério Foi Ptolomeu - o maior 

•astrônomo da antigüidade - 
Com o movimento rotativo quem cometeu o erro. científico 

da fiação, o homem pôde mais duradouro da Históris (a 
converter, há mais de 10.000 tese de que os astros giram em 
anos, certas fibras naturais torno da Terra), só derrubado, 
em fios - a lã <• o linho. mais a duras penas, quase l i séculos 
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O Sistema Tucanifs de 
Comu nicação firmou 
convênio com a Júpiter 
Informática. O Jornal Capital 
será o primeiro jornal de 
Imperatriz na Web. A TV 
Ca|)ita] e Rádio Capital 
também terão seus endereços 
na WWW, a grande teia fine 
reúne os iiitefiiautas () nosso 
endereço eletrônico também 
mudou, como o leito pode 
constatar no crédito, acima da 
coluna. 

após a morte do autor. 

Quase 
o fim 

Em ló8(), jxJo menos em 
duas ocasiões, o sofisticado 
sistema fie eompubidores do 
alarma anlimíssil dos Estados 
Unidos detta lon um "ataque 
sovi<Tico"; e o que é pior, o erro 
foi da máquina e não da 
programação, isto e. não 
devido a uma entrada de dados 
equivocada. 

JORNAL CAPITAL 

Agende-se para este final de semana, uma boa 
pedida para amanhã Sexta Feira é a grande Seresta 
no BIC, a entrada é totalmente franca, você não paga 
nada e curte momentos de muita alegria, não esqueça, 
por favor de levar a mulher amada. Na domingueira 
dançante mulher não paga, homens pagam apenas 
dois reais e ja tem garantido o estacionamento, para 
usar a piscina o publico dispõe de Médico para o 
exame. 

Secretário Jairo Oliveira da Infra - estrutura pretende 
cumprira Lei e multar quem jogar lixo nas ruas, lembramos 
que essa medida já é adotada em várias cidades brasileiras 
, Secretário, aqui vai uma sugestão: Vamos colocar uma 
campanha publicitária para educar a pojHilação c em seguida 
dotara cidade de lixeiras, onde o jhivo j>ossa colocar o lixo. 

E por falara em lixo, onde está sendo Jogado o lixo 
urbano ? uma boa pergunta. A exemplo das grandes 
cidades estamos precisando com a máxima urgência 
de uma usina de compostagem ,para separar o lixo 
orgânico do reciclado, por incrível que pareça, o lixo 
bem administrado dá lucro, e muito. 

Continua o XIX Jogos Escolares promovido pela Sedei, 
que tem a frente o Secretario ValdfW Eerreira e Giovani di 
Pinho como Adjunto, a garotada sadia da cidade está 
participando, os estudantes que não são atletas invadem as 
arquibancadas para incentivar os colegas, esporte continua 
sendo a alegria do povo. 
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Publicidade I 
As peças publicitárias 

produzidas aqui cm Imperatriz 
estão cada vez melhor, unindo 
talento, criatividade e 
acabamento na edição, 
observamos o alto nível dos 
profissionais que estão 
empenhados a cada dia, em 
oferecer aos clientes um 
atendimento com qualidade. 
1 íestacamos alguns eomereiais 
criativos e bem acábadf is como 
: Liliane ( verão) . Roma 

Magazine (inauguração) , Clínica 
Dr. Luis Carlos Noleto 
(preventivo) , lembramos que 
essas peças foram produzidas 
aqui mesmo em Imperatriz, faço 
a ressalva em virtude de já ler sido 
abordado com muita freqüência 
por iiessoas iierguntando, onde 
foram montados aqueles 
comerciais ? Em São Paulo, cm 
Terczina,em Bdêm , em fortaleza 
? Arespista vem em seguida, foi 
produzido aqui mesmo. 

Publicidade II 
A exemplo dos comerciais dc 

Televisão, as Agencias de 
Publicidade tem se preocupado 
em apresentar ao cliente i irimt in > 
o liiyout, deiiois da campanha 
aprovada, vem aartefinalizaçãoe 
em segu ida a veiçulaçáo. ()ul d( x )r 
ê um veículo que vem crescendo 
, hoje i xulemos observar dezenas 
de i tlacas es]idhadas e dando um 
novo visual para a nossa cidade, 
sem contar com Jingles de ótima 
qualidade sendo veiculados nas 
Ivmissoras de Rádio, como 
pfxlemos observar a galera que 
trabalha com a propaganda está 
se aprimorando cada vez mais. 
breve leremos a inauguração de 
duas grandes lojas, umadeeletro 

domésticos e outra no setor de 
vestuário. Os Empresários locais 
estão investindo nos profissionais 
de propaganda, em nome da 
classe os nossos agradecimento, 
c não esqueça, "Publicidade não 
êdesjx-sa, e investimento, se mal 
feita deixa de ser investimento 
para se tornar desusa" 

Show Gospel 
Ema grande Cantora 

Evangélica conhecida 
internacionalmente estará se 
apresentando aqui na cidade de 
Imperatriz, no próximo dia 2:1 
deste mês no ginásio do Juçara 
Clube. Alessandra Samadello, 
I x >ssi i idora de uma das mais Ix-Ias 
vozes no cenário artístico 
brasileiro, tem levado multidões 
de admiradores evangélicos ou 
não aos lugares onde sc <'i| ires* miIíu 
uma das maiores vendedoras de 
disco da América Latina. 
Alessandra Samadello fará uma 
única apresentação , a promoção 
é filantrópica e leva a assinatura 
da Assistência Social Advcntisla, 
a arrecadação do grande Show 
será revertido no sentido de 
reformar algumas escolas 
Adventistas. Está colaborando 
com este grande evento a 

] Hiblicitária Jussara Cerqueini, 
da Arte Promoções. 

Mudanças 
A governadora Rose 

Sarney começou antes qm 
pudesse imaginar, as mudai 
que serão necessárias , \ 
enfrentar a reeleição no ano 
vem. As mudanças pre eleito 
são perfeitamente normais 
costuras políticas vão 
alinhavando, os grau 
esquemas começam a ser 
montados, etc A (iovcrnaç 
começou a trocar o seu tere 
escalão, aqui cia afastou o 
Nailton Lira c colocou o Dr. J 
Casanova na Subsecretária 
Saúde da Região Tocanlin; 
nosso leitor não deve se esjKii 
daqui pni frente muitas mudai 
ainda virão a nível estadual 
afilhados políticos dos Senad< 
José Sarney, lulson Lobã 
Alexandre Tosta devem i 
somente seis meses antes 
eleições, isso jx>rque esta ga 
serve de calxi eleitoral e tem 
entrarem cena , logo no inkii 
ano serão trocados os que fo 
íik Hcíu los | xir < 1( 'i it it at K < staf 1 
e federais. T. só aguar(b 
ei »n ferir. 

Espaço Aberto para a 

Ci a 

t 

23c#» fzetú' ílctó- 

Certas cultivas, fazem apenas você "parecer" mais 
culto 
João Estrada Branco __ éiiliilliílliihi 

A * Êfrederie a coiiiniishovv.com br Há de sutqir, uma estrela no céu toda vez que você sorrir 
# por FREDERICO LUIZ Gilberto Gil 

Pensamentos Clássicos 

"O uso do cachimbo deixa a boca porca" 

'Deus fez o homem à sua imagem ... e sem herança" 

"Bunda suja se lava em casa" 

Tan banheiro dc rodoviária o lema agora é: Aqui se faz, aqui se paga" 

"O que vende baixo não mc atinge" 

'Quem tem boca vaia Roma" 

"De grão cm grão a galinha enche o saco" 

"l m dia é da traça, outro do guarda-roupa" 

fio 

n 

Curto e Grosso 

# Começou o troca-troca dos cargos estaduais da região tocantina. 

# Quem será o próximo a cair. Qual o próximo a subir. 

# Vem aí a Home Fage do Jornal Capital. O primeiro da cidade na Weh. 

# A seusaçao do momento e Eram Ím o do Vallé no Cidade Alerta 

# Como será a Frente da Oposição à governadora.em Imperatriz? 

# E bom começar a articulação antes que seja tarde. 

APA ofereci' um jantar, hoje, para jornalistas convidados. 

# Aquele abraço para Eduardo Comide. da Suprinorte Informática. 

É devagar... 
devagarinho ... 

Parece que o famoso 
samba gravado por 
Martinho da Vila se aplica a 
política local. Devarinho 
"Ildão" vai tomando contada 
cena política imperatrizense. 
Até porque, na fase atual, o 
prefeito se consolida como 
estrela de primeira 
grandeza, uma liderança 
estável e duradoura. E não 
a estrela cadente que muitos 
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Polícia Militar 190 
Delegacia de Plantão 722-1287 

193 
Hospital de Plantão (Geral) 721-2968 
Hospital de Plantão (Pediatria) 723-2403 
Aeroporto 721-0662 
Estação de Trem 723-2260 
Hemomar 722-2737 
Tropigás 721-4528 
Paragás 721-1795 
Alcóolicos Anônimos 721-7711 
Prefeitura Municipal 722-1748 
Câmara Municipal  723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque 721-0404 
Disque Boi na Moita 722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar 196 
Caema 722-2505 
Correios 721-0136 
Receita Federal 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Policia Federal 722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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Dom Afonso celebrará missa pelo Nono 

Uma missa em ação de graças reunirá fiéis que direto ou indiretamente 

colaboraram com a realização do Nono Intereclesial 

Uma missa em ação de 
graças será celebrada pela 
realização do Nono Intereclesial, 
encontro que reuniu em São Luiz 
cerca de 2.700 delegados vindos 
de várias regiões do país. 

A celebração, segundo 
informou a diocese de Imperatriz 
vai acontecer no dia 19 do mês 
em curso a j tartir das 17:001 loras 
no Centro de Pastoral, localizado 
na Rua de Novembro (mi frente 
a Igreja de Santa Teresa DÁvila; 
para o momento estão sendo 
convidados todas as jiessoas que 
direto ou indiretamente 
colaboraram para que o 
encontro fosse um dos melhores 
já realizados em nível de país. 

A realização do Nono 
encontro Inlreclesial, teve total 
empenho de pessoas de 
Imperatriz, aqui Iodos os 

preparativos para a realização do 
evento foi coordenado pelas 
CEBs-Comunidades Eclesiais 
de Bases, cuja coordenadora é 
Lurdes Nogureira. 

Em Imperatriz foram 
acolhidos cerca de 600 
delegados que vieram de 
estados como Santa Catarina e 
Paraná, aqui, eles jantaram 
dormiram e tomaram um café da 
manhã, antes de embarcarem 
para Açailândia onde se juntaram 
com outra delegações e 
marcharam para São Luiz. 

Para a coordenação 
diocesana de CEBs na diocese, 
o Nono foi um marco na história 
das comunidades, e sobretudo 
nos ideais de ecumenismo, que 
na oportunidade, eslavam juntos: 
Igreja Católica. 12 Igrejas 
Evangélicas inclusive 

Assembléia de Deus, e ainda 
diversas representações do 
Candomblé, Espíritas e outras. 

Para a missa do dia 19, está 
sendo esperada no Centro de 
Pastoral, representantes de 
todas as paróquias que fazem 
parte da diocese de Imperatriz, 
eles deverão trazer consigo, a 
repercussão do que foi o Nono 
Intereclesial nas suas 
comunidades. 

"A coordenação das 
Comunidades Eclesiais de 
Bases, está preparando tudo, 
para que a Missa em ação de 
graças seja um grande evento 
de fortalecimento da 
caminhada", foi o que disse Nely 
Hamalho ao destacar a 
importância de cada 
representante paroquial no ato 
litúrgico. 

y 

PT busca alternativas 

para evitar divisão 

O problema dentro do PT maranhense chamou a 

atenção da executiva nacional que até já mandou 

emissários para tentar um solução 

Um documento da direção 
nacional do Partido dos 
I raabalhadores mostra 
revela que a a situaào do 
diretório regional no 
Maranhão é não é das 
melhores e . "merece 
atenção", ainda no 
documento, em poder da 
executiva nacional, a situação 
do PT maranhese descarta a 
possibilidade de um 
intervenção no diretório 
regional em decorrência da 
crise interna. 

<)(V No documento, os 
relatores do parecer sbre o 

' ' Partido dos Trabalhadores, 
propõem que Vitória Cancelli 
que integrou a relatoríaeea 
secrel vária de comunicação 
do Diretório Nacional Vera 
(«oines, sejam integrantes de 
uma comissão que venha a 
acon ii lanhar < > (lesenrrolar da 
questão. 

() relatório, apresentado a 
(omissão execuitiva do PT a 
nível nacional. teve 
repercussão, e por sua vez, o 
direK írio nacional já enviou ao 
Maranhão, diversas comissas 
comissões para intervir no 
impásse. 

A precupaçào da executiva 
nacional do Partido dos 
I rabalhadores foi provocada 
por Domingos Dutra, vice- 
prcfeito de São Luiz; ele 
elaborou anteriormente um 
relatório e enviou ao diretório 
nacional pedindo intervenção 
ou a criação de umaa 
comissão provisória. 

Para o deputado estadual 
Luiz Vila Nova, o presidente 
nacional do PT José Dirceu, 
"mandou esspas comissões a 
São Luiz para investigar as 
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Domingos Dutra (a direita) foi o autor das 
denúcias que provocou a crise interna do PT 

denúncias do Viee-prefeito" presidente do PT 
acrescentando qiu 'o tiro de 
Dutra, saiu pela culatra". 

para tentar resolver o 
impásse existente no PT 
maranhese, o deputado Vila 
Nova defende uma tese em 
torno de uma chapa de 
concenso. Vila Nova também 
defnde a permanência de 
Salvador Eernandes, no cargo de 
presidente regional da sigla, e 
ele até já conseguiu adesões cm 
tom da permanência do nome 
de Salvador, isso por que o atual 

no 
muito Maranhão 

democrático. 
Vila Nova, teme que com 

a briga interna no PT, o PDT 
de Jackson Lago, venha atirar 
proveito da situação 
buscando ainda mais dividir o 
Partido dos Trabalhadores 
"Enquanto agente briga, o 
PDT se unifica, se junta com 
alguns grupos, se agente não 
se unir, vamos terminar 
sendo base do PDT", disse 
Vila Nova. 
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C oordenaçâo diocesana e delegados de Imperatriz que estiveram no \ono 

■ Açailândia 

Verba da saúde é desviada 

para outros setores 

Denúncias de desvio de verbas, 

deixam a saúde açailandense na UTI 

A? 
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l'refeito Deusdete Sampaio desvia recur 

de Imperatriz maior característica de quem 
na cidade 

A cidade 
sempre foi o "hospital geral 
para os pacientes de cidades 
vizinhas e até de municípios que 
se localizam em maior distância; 
pela falta de mecanismos que 
garantissem a esses municípios 
investimentos nas área de saúde 
publica, a alternativa encontrada 
por quem precisava levar um 
parente aos cuidados médicos 
era Imperatriz. 

Ao narrarmos tudo isso 
usando uma linguagem que 
pareça deixar tudo isso no 
passado, parece mesmo, que 
algo mudou, mas a verdade é 
tudo continua como está. 

O Imperatrizense não se mal 
diz em ter que receber aqui 
pessoas que venham em busca 
de atendimento médico, afinal a 

mora na cidade é de ser 
hospitaleiro, mas está na hora de 
exigir que a coisa mude, não pelo 
fato de se ter aqui muita gente 
de fora, mas pela inoprênciade 
muitos prefeitos em não 
estarem preocupados com a 
instalação dos conselhos de 
saúde e muito menos pela 
municipalização do setor e 
quando isso acontece, existe 
chefes de executivo que 
dificultam o funcionamento. 

Um exemplo da falta de 
atenção para com o setor de 
saúde, está sendo registrado em 
Açailândia, segundo denunciou 
Conceição Amorim Secretária 
Geral do Conselho Municipal de 
Saúde de Imperatriz, naquela 
cidade, o dinheiro fine se destina a 

sos da saúde 
('st( • seU )r (-slá s( ind( > dt -sviaí k > i iam 
outras | >astas do município. 

Para Conceição Amorim, com 
esta atitude, o prefeito Deusdete 
Sampaio, não proporciona a seus 
munícipes um bom atendimento 
médico e hospitalar e ainda 
sobrecarrega o atendimento em 
Imperatriz, já que a população de 
Açailândia é ()brigada a buscar em 
Imi)eratriz o atendimento que não 
existe em Açailândia, embora já 
existam condições que permitam 
isso. 

A Secretária Geral (k > Q MiseÜK) 
Municipal de Imperatriz, 
C( me viçai > Ahk win i, Açailâm lia tem 
u n i C< Miselho c le Saiu le inoj xrante 
"l x )r que não cumi)n> sua obrigação 
em fiscalizar o ex<vulivo e cobrar 
dele os investimentos necessário 
para este setor" 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Jorge Quadros 

Larápios 

Um posto de gasolina 
aqui de nosso município 
está prestes a ser 
denunciado na polícia pelos 
proprietários de veículos 
que ali abastecem. R que na 
hora do abastecimento, os 
frentistas já começam com 
o valor da bomba em cima. 
Se o "motora"não tiver 
cuidado pode pagar dez por 
dois. R absurdo. Acho até 
que o dono do posto não 
está sabendo o que 
acontece em ^na empresa. 

Larápios II 

Rsses "desvios" no ato 
do abastecimento sempre 
acontecem e os donos dos 
esta b e1e c i m e n t o s 
comerciais ficam iguais 
maridos traídos, os últimos 
a saberem. Quando tomam 
conhecimento o "rombo" 
está nas nuvens. Como meu 
informante disse que foi a 
vítima e que pretende 
tomar providências, 
ficaremos aguardando o 
desenrolar dos 
acontecimentos. 

Vacinação 

No próximo dia 16 vai 
acontecer em lodo País a 
grande Campanha de 
Vacinação para crianças de 
zero à cinco anos (Sabin), 
e para menores de um ano 
(Bcg, Dtp e Anti-Sarampo) 
e ainda a Toxoide Telânica 
ou dupla para gestantes. A 
Secretaria Municipal de 
Saúde, tendo à frente o Dr. 
Dalvadísio Santos, já está se 
mobilizando e tentando 
sensibilizar as entidades de 
classe para abraçarem esta 
causa e ajudarem na 
vacinação. Na terça-feira 
Dalvadísio esteve no Rotary 
Clube fazendo a explanação 
da Campanha e convidando 
os rolaryanos a 
participarem do evento. 

Hanseníase 

Não só a AIDS tem 
trazido sérias preocupações 
às autoridades sanitárias de 
nosso município, mas 
também o índice cada vez 
mais crescente de casos de 
hanseníase. Os dados são 

da Secretaria de Saúde que 
esrá enviando todos os 
esforços no sentido de 
sensibilizar a população para 
os riscos e a prevenção da 
doença. 

Carvoarias 

De volta a mídia o assunto 
sobre a interdição das 
atividades de extração de 
carvão vegetal em Açailândia 
pelo Ministério do Trabalho. 
A denúncia partiu do Centro 
de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos que ficou 
indignado com a forma de 
tratamento que os 
trabalhadores recebiam nas 
carvoarias. O assunto tomou 
repercussão a partir de uma 
matéria foi publicada no 
Jornal O Rstado do 
Maranhão e as siderúrgicas, 
principais consumidoras do 
produto, resolveram assumir 
a paternidade do problema. 

Carvoarias II 

Ontem, dia l.'{. foi o prazo 
estipulado pelos técnicos do 
Ministério do I rabalho para 
que Iodos os trabalhadores 
esl ivessem devidamenl e 
equipados e garantidos pela 
lei trabalhista. Porém o 
Ministério do Trabalho estev 
ontem mesmo nas carvoarias 
e começou o seu trabalho de 
fiscalização e já encontrou 
algumas carvoarias 
cumprindo com o 
determinado. 

Carvoarias III 

Um dos empresários do 
setor me afirmou que as 
carvoarias estão cumprindo 
com as determinações do 
Ministério do Trabalho 
dentro do possível..As casas 
agora são de madeira, e não 
mais cobertas de lona como 
foram encontradas dias 
atrás. As horas trabalhadas 
lambem serão cumpridas. 
Rsta é a promessa. Não 
conversei com os integrantes 
do Centro de Defesa da Vida 
e Dos Direitos Humanos que 
estão acompanhando o caso, 
mas estaremos atentos aos 
acontecimentos. 

Fuga 

Seis elementos de alta 
periculosidade fugiram 
das celas da Delegacia do 
1" Distrito de nossa 
cidade. Segundo 
informa ç õ es, a Ig u é m 
passou aos presos uma 
serra e ainda houve a 
fácilitaçâo de quem estava 
na Delegacia. Os presos 
"escafederam-se"e até 
agora as polícias Ciivil e 
Militar não tem sequer 
uma pista de seus 
paradeiros. 

Blitz 

As Polícias Civil e 
Militar estão desde a 
segunda-feira realizando 
uma intensa blitz nas 
rodovias BP 010 e BP 222 
no intuito de virem a 
capturar os fugitivos da 
Delegacia de Polícia de 
Açailândia. No entanto, a 
blitz está tendo um saldo 
positivo no que concerne 
a I i se a 1 i z aç ao d e 
documentação c 
habilitação de veículos, 
motoristas e passageiros. 

I udo esta sendo 
devidamente registrado. 

Despejo 

Depois que a Secretaria 
de Infra-Rstrutura foi 
despejada do prédio onde 
funcionava por falta de 
pagamento, agora chegou a 
vez de uma çscola que fica 
localizada na Vila lldemar. O 
dono do prédio onde 
funciona a escola ameaça 
colocar todas as carteiras no 
meio da rua caso o 
pagamento não for efetuado 
com urgência. A energia já 
foi cortada. A escola estava 
funcionando com 800 alunos. 
Mais um "abacaxi" para o 
nosso alcaide. 

Energia 

Os consumidores da 
C ARMA tomaram um 
choque ao receber os seus 
talões de energia do mês 
em curso. As tarifas estão 
lá em cima, com mais de 
300 volta e carbonizando o 
bolso dos consumidores. 
Muitos pequenos 
comerciantes dizem não 
ter condições de arcar 
com esse aumento e 
prometem fechar seus 
estabelecimentos. O corte 
iminente ê a maior 
preocupação dos 
consumidores de baixa 
renda. 

Crise 

O comércio local passa 
por uma crise jamais 
esperada. Rm conversa 
com um empresário ele me 
pediu para averiguar 
quantos estabelecimentos 
comerciais estão com 
placas de aluguel. Feito o 
apelo fiquei estarrecido. 
Só numa rua do centro 
comercial tem mais de 
cinco lojas fechadas e 
outras já tem início de 
"quebra". A situação tá 
preta. O consumidor 
precisa investir aqui 
mesmo e ajudar a 
esquentar as vendas, 
senão... 

Cartas ou matérias 
para esta coluna, basta 
enviá-las para Rua São 
Paulo, 106 - Centro - 
Açailândia (MA) - Fone: 
978 - 1592. 

B/C - O poínt do 

SEU FÍNaI dc SEMANA 

■ Sexta-feira, seresta 

com Grupo Tai, com o 

melhor da música 

romântica. 

■ Domingueira 

Dançante da Banda 

Alta Tensão. Mulher 

| 
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Estacionamento 

exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e 

caminhões, pelo preço 

único de R$ 1,00 
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0 QUE PODE fAZEU HOJE 

ricou t rmm sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone- 

Rí gOO 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE; 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às IlhAS na Rádio Capital-AM 

APRCSEMTAOXOÍ FftAM CISCO DO VALE 



Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Região 

Tocantina 

Página 1-4 

Social 

i-irvda Veloso comenfo os 

jalos cjuo são deslacjue v\c\ I 

soc-ie-dode. impe-rci"bAÍ2£mso 

Página 1-7% 

Socicfl/y&çcrilândfci 

Mld tf 

Página 1-6 

Os bas+ido^es polí+ioo de 

Dmpe-rcxfrtz e Região 

eomen+ados sob cx 6+ieo de 

R^o^eisco do Vai e. 

Página t-S 
m 

Quinta-feira, 14 de agosto dc 1997 - Editor responsável: Messias Júnior 

Por Dentro 

da Imprensa 

Messias Júnior 

Tl A Estrela 
Maior 

lã Ql,<'ni cslaniconiiiletando 
daninhos no proximodia 14. 

(quinla-fcira) c a ^atíssima 
apresentadora Pollyanna, 
(loto) informando a bela 
morena que recebe o seu 
belíssimo convite e irei fazer 
o possível para participar da 
sua lesta, mas caso não lenha 
o privilégio de participar por 
algum motivo de força maior. 

gost ar ia antecipadamente 
parabeniza-la pelo seu 
aniversário e desejar que essa 
data seja recheada de muitas 
alt -grias e mu ita em Tgia i x isit iva, 
que Deus continue iluminandoo 
seu caminho e fa/tmdo de você 
essa menina talentosa e bonita. 
naoa|H-nas fisicanuMiUç mas sim 
da lorma que você vem 
denkislraiul(> S(r. pois so quaiu 1<> 
se tem beleza inteiior e que se 
consegrie passar alegria como é 

m 
mm 

m 

o seu caso. Receba também os 
parabéns das minhas filhas: 
Kríssia Vitória, luíira de lourdes 
e o ukhi filhão lohay laidnig. A 
você gata, Sorte. Saúde e 
Sucesso! 

De volta 
ao começo 

Segundo fui informado o 
apresentador Clélio Silveira 
voltará a comandar o seu 
programa na TV Difusora (SB'I) 
emissora na qual ele começou o 
Rádio na TV. 

A informação ainda não é 
oficial, mas como diz o ditado, o 
povo aumenta, mas não inventa. 
K só aguardar! 

A fera 
na tela 

() advogado Wilson Filho fiel 

seguidor de Thompson 
Mota, é sem dúvida alguma 
garantia de audiência 
quando aparece no 
programa. 

Ele consegue mesmo 
prender a atenção do 
telespectador quando faz os 
seus comentários sempre 
com muito conhecimento 
de causa e 
responsabilidade. Pra 
quem não sabe o l)r. Wilson 
Filho também é jornalista, 
e pela sua desenvoltura e 
inteligência até poderia 
comandar o seu próprio 
programa, mas talvez por 
falta de tempo continua 
com participações 
especiais. Grande doutor! 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - ZEN 

Aries 
ir 

Gêmeos 

Prepare-se para viver 
j-Jjle novo momento que lhe 
j olerecido. No tenha medo. 
seja o que sempre foi, 

N" da Sorte: 27 

A troca de idéias e experiên- 
cias com os amigos pode trazer 
um novo impulso a sua vida 
neste momento. 

Leão Libra 

K Touro 

N" da Sorte: 40 

Câncer 

I or mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
difíceis, aproveite para tomar a 
dianteira. 

Nu da Sorte: 44 

Algo de novo, e positivo, 
aconn cera cm -ai.i vida. Sc 
pi v v is,! i. i j un a iu ia para vvr 
como as coisas mudam. 

X" da Sorte: I 0 

rtl) 

Não st1 prenda o que deixou 
pendente ao longo dos dias. 
Não espere chegar amanhã, 
laça tudo hoje. 

Xo da Sorte: 1 0 

Virgem 

O momento e excelente para 
dcmoii-arar s» i, carinho < a 
v.\pi* aSiío de "•na.-- jdv ias para 
as pessoas, 

Ny da Sorte: 29 

1TI 
Escorpião 

A pequena concentração de 
planetas no signo dv Virgem 
:,,.r, ...   i ■> iiioKa inna niinui ia ííiuíuí 
agitação. . 

.\y da Sorte: 23 

Mudanças |)rincipahnente 
em relação ao amor Guidado. 
nao c a liora tlc sc picndí i" 
ainda. 

N® da Sorte: 13 

Sagitário 

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

Ny da Sorte: 54 

Capricórnio 

Voce pode ter uma nova 
idéia e conseguir o que deseja. 
Basta ler uni pouco de fé c verá 
como as coisas mudam. 

Ny da Sorte: 40 

Aquário 
✓VA/N 

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

N" da Sorte: 23 

ri—r 
.r Q Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçaráo a sur- 
gir, mesmo que. aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N9 da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 

O.TOO Igreja da Graça 
OírOO Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
O?:! 10 Seven Dav I )iet 
0<S;00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Rallyna 
10: Ia Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:47» Amaury júnior 
11:7.7, Vamos balar c/ Deus 
12: Jornal Acontece 
12:;i0|{sporte Total 
13:00 Rrog. Tonipsom Mota 
14:00 Esporte Total Focai 
14:30 Gralit \ ídeo Music 
FTOO Programa 11 
1():00 Supermarket 
I(>;30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 jornal da Band 
20:.10Taixa Nobr<1 do 
T sp< »rte 
22:301 ini' Star 
00:30 jornal da Noite 

0(>:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 0 Agente G 
09:30 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:()() Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T' Edição 
18:27» Cidade Alerta - 2" Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:.»0 jes-us Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

10 

TV 

Mirante Canal 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia (V Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Ivspecial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
10:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:7)0 Tj Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barao 
22:4.) L urvas Perigosas (Serie) 
23:47) jornal do SB T 
00-00 jò S< tares Onze e M<'ia 
01 -1 !> Jornal d'» SH ! 
01:7)0 Perfil 

13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na'TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:7)5 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete lísportiva 
11:30 Edição da 'Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 

1 / :<)() Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18; 15 Slmrato 
18:45 Os C avaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rola dii Crime 
20:05 jornal da Manchete 

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

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT jornal (com Ixdla 
Richers) 
20:15 Serie llardball. Força 
Bruta 
21:10 juca Kforuri 
22:(M) Sujht Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Grinaldas 

Quem diria. Os soíteirões mais cobiçados da ciasse foram 

[itaraimentefisgados. Trata-se de 'Lverton Tacheco, 9{iLton 

'Bianquini e Jdntonio (Borges (leia-se advogados associados). 

Os nobres advogados resolveram entrar pro time de homens 

sérios e subir ao altar pro sim definitivo. Tste mês foi a vez. 

de everton, que por sinal acaba de retornar da sua lua de 

mel. Setembro, (Milton (Bianquinie regina 'Jegato trocarão 

de alianças, na sequencia, Sintonia (Borges e Jabiana 

Sampaio também dirão o sim definitivo. 

Frisson 

(Enquanto o ti-ti-ti nos meios femininos rolan em torno do 

bonitão, léitorXavier (modelo) A classe masculina estã 

louquinfapara desvendar o segredo da "(orajçquefaz São 

(Paulo parar", (Renata (Banhara (capa da "Ele/Tia), uma 

verdadeira deusa da beleza (são as referências usadas pela 

classe masculina), que estará ao vivo e a cores nas passarelas 

do Çigantão neste sábado dia 16, a partir das 22:00horas, 

no badalado concurso (Musa Verão/97. 

Uema confirma vestibular 98 

O prefeito (Deusdete Sampaio recebeu em seu gabinete, uma 

comissão da Universidade (Estadualdo Maranhão (Uema) 

integrada pelo 'Pro-reitor de graduação e assuntos 

estudantis, Cardoso, e cordenadores do (Procad do 'Estado e 

Imperatriz/ Açailândia. (Má ocasião a professora Célia 

(Figueiredo esteve acompanhando a comissão, representando 

A Secretaria de Educação, Aríete Cutrinu (Ma audiência 

ficou definido, que deverá ser ativado a partir de 1998. 

Vestibular 

Até o momento estão programados cursos de Pedagogia e 

Letras, para o 10 vestibular de Açailândia, que deverá ser 

realizado em 1998. (Devendo ser implantado ainda um 

terceiro, que deverá ser escolhido entre Engenharia 

Ambiental, Administração de Empresas e Engenharia 

(Florestal. Esta definição entretanto, dependerá de estudos 

que estão sendo efetuados pela Uema. 

Musa Verão/97 I Incrições: no 

Poticário 

(Dia 16 de agosto no Qigantão conu 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vítor Xavier 

1 

<Em pose para a coíuna o médico Danieídos 'JPrazeres e 

Ü^psana com a colunista Jane Vasconcelos 

m Mi 

fC IO ■-> 

m m ■vi 

m 

m r.'.- 

t <» & 

Dr. Joel , Rubens e Maria Dantas marcando 

presença na Cidade do Ferro 

■■i 
Ciu*tas & Boas 

(De acordo com a emissária do secretário César Viana, em 

uma rápidapermanençia emAçadândia, o dinheiro 

necessário para construção das 100 unidade'! já se 

encontram locado, e devera ser liberado, cerca de 204 mil, tão 

logo a prefeitura cumpra todos os requisitos legais previstos. 

Quem vem devçando uma cena nos coraçõeszinhos de suas 

inúmeras fãs é o bonitão do Ipanema, que deverá de despedir 

de Açaüândia nos próximos dias. Alias sua permanência na 

City tem sido muito casualmente por sinal para 

revigoramento dos olhos açailandenses. 

Elimine 

sua timidez 

vencedor 

Fale para pequenos e grandes 
grupos conquiste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 

Tudo isso em apenas 15 horas 

WAR PRODUÇÕES E EVENTOS CÜLTLIRAIS 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FAC ILITADOR: DR. ORLANDO AUGUSTO JR. 

227-1191 981-7681 
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Campeões de basquete e ginástica são contemplados 

Piscina do Juçara Clube receberá atletas hoje 

O ginásio do Juçara Clube 
r da Escola Santa Tcrcsinha 
assistiram mais duas finais dos 
Jogos Escolares de Imperatriz 
(JEIs). As cerimônias 
aconteceram na manhã desta 
quarta-feira (13). Valdeci 
Ferreira e Giorvane de Pinho, 
secretário e subsecretário, 
respectivamente, da 
Secretaria dos Esportes e 
Lazer (Sedei), fizeram a 
premiação dos atletas. 

0 secretário da Sedei falou 
da importância dos Jogos para 
a Juventude, e com o apoio que 
a Prefeitura dé Imperatriz vem 
dando ao esporte local, a Sedei 
vem realizando este trabalho 
de incentivo ao esporte 
estudantil. "Os atletas se 
empenham, se dedicam e esta 
empolgação está superando as 
nossas expectativas", 
comentou Ferreira. 

1 m grande público esteve 

presente ao ginásio do Juçara 
Clube, onde aconteceu a final 
da modalidade basquete 
infanto feminino. As Escolas 
Rui Barbosa e SantaTeresinha 
fizeram a partida final pela 
primeira classificação. A 
Escola Rui Barbosa venceu a 
competição. O colégio Dom 
Bosco ficou com a medalha de 
bronze do terceiro lugar. 

A final da disputa pela 
modalidade de Ginástica 
Artística aconteceu no ginásio 
esportivo da Escola Santa 
Teresinha. Foram disputadas 
as classificações nas 
categorias infanto feminino, 
juvenil masculino e feminino. 
Os exercícios utilizados 
foram: mini-trampolim, salto 
sobre cavalo, Solo, trave de 
equilíbrio e cavalo com alças. 

Na categoria infanto 
feminino, a escola vencedora 
loi Santa Teresinha. seguida 

das escolas Perpétuo Socorro 
v Delta. Na categoria juvenil 
feminino, venceu o colégio 
Rui Barbosa e a escola Santa 
Teresinha ficou com a 
segunda colocação. A escola 
Rui Barbosa foi, também, a 
grande vencedora da categoria 
juvenil masculino. 

Hoje serão iniciadas as 
provas de natação, na piscina 
do Juçara Clube, a partir da 
8h. Os nadadores irão 
concorrer em 50, 100 e 400 
metros livre, 100 metros nado 
peito, costas e borboleta, 200 
metros medley e nos 
revezamentos serão 4 por 50 
metros livres e 4 por 50 metros 
medley. As premiações 
acontecerão após cada 
disputa, informa os 
organizadores do evento. As 
competições irão acontecer 
tanto na parte da manhã, como 
durante a tarde. 

Limpeza prossegue em 

Lagoa Verde e Centro Novo 

A Operação Cidade Limpa, que efetua limpeza das ruas 

vai continuar em Lagoa Verde e Centro Novo 

Foto: Pinheiro 721 - 7090 sé. m 
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Opernçno deu novo aspecto urbanístico a ÍMgoa Yvrde 

Embora a prefeitura de 
Imperatriz já tenha realizado 
as duas etapas do 3o Sábado 
Cidadão, as populações dos 
povoados lagoa Verde, que 
sediou o evento, assim como 
Centro Novo, continuam 
sendo beneficiadas pela 
Operação Cidade Limpa, 
cujas obras a Secretaria da 
Infraestrutura (SINERA) 
ainda dá prosseguimento. 

A princípio. Com exceção 
da ampliação da Casa de 
Bomba, os benefícios 
estavam previstos apenas 
para bigoa Verde. Mas por 
determinação do Prefeito 
Ildon Marques, se 
estenderam até o Centro 
Novo. 

Neste povoado, a Sinfra 
procede obras de 

terraplangem e tratamento 
anti-iM), mediante a imprimição. 

O prefeito Ildon Marques 
faz questão de dizer que não se 
trata de asfalto, mas de um 
recobrimenlo com salto 
arenoso. "Devo dizer que não 
se trata de asfalto, e sim de 
imprimição. Não é durável 
tanto quanto o asfalto, mas, 
pelo menos, a população do 
Centro Novo vai ficar livre da 
poeira"- disse, em entrevista à 
imprensa. 

No geral, a Sinfra vai 
executar o serviço de 
imprimição em 
aproximadamente dois mil 
metros, sendo 1.700 só na 
avenida Bayma Júnior, que dá 
acesso ao Centro Novo. 

O mesmo logradouro 
recebeu revestimento em anua 

asfáltica usinada à quente, a 
partir da entrada de Lagoa 
Verde, até o início do acesso 
ao povoado vizinho. 

A Sinfra construiu um 
trevo, passando próximo da 
praça pública, que depois de 
reformada deve receber 
ajardinamento por conta do 
projeto Praça Viva. Ainda na 
Lagoa Verde, outras ruas 
receberam piçarramento, 
com base compactada. 

Também estão sendo 
piçarradas as estradas que. 
a partir do Centro Novo, dão 
acesso ao cemitério, na Vila 
Chico do Rádio, e ao 
povoado Açaizal. De 4009 
metros, aproximadamente, 
essas estradas recebem 
pelo menos 150 do mesmo 
anti-pó. 

Foto: Pinheiro 
721 -70$Ô 
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Vahlecy Ferreira, Secretário da Sedei, entrega 
medalhas para atletas de ginástica olímpica 

íca 

mudança na nota fiscal 

Secretário mostrou mudanças em reunião com empresários 

O secretário da Fazenda 
do município, Sefaz, Edson 
Lima, reuniu-se na última 
terça-feira, 12, pela manhã, 
no auditório da Se cretaria 
Municipal de Educação, com 
empresários dos setores 
gráfico e de diversão pública 
(promotores de eventos). 

<) objetivo da reunião foi 
esclarecer sobre as medidas 
que serão implantadas ainda 
éSta semana com relação a 
ambos os setores. 

Entre as medulas a .serem 
estabelecidas pela Sefaz, 
está o controle de impressão 
de documentos fiscais, como 
por exemplo: nota fiseal de ■ 

prestação de serviços e 
ingressos para entrada de: 
eventos, o secretário Edson 
Lima vai baixar portaria ainda 
esta semana estabelecendo as 
medulas. 

Com as mudanças, a 
autorização para impressão de 
documentos fiscais (AÍDE), 
será fornecida pela própria 
Prefeitura, caracterizando 
como documento do órgão 

As notas fiscais atualmente 
impressas era poder dos 
usuários, lerâo validade até 31 
de dezembro <leste ano 

Já as notas fiscais, cujos 
pedidos foram feitos a partir 
deste mês. terão validade de 

um ano 
A partir de 31 d< 

dezembro, todo material 
impresso não utilizado será 
cancelado, isto é. 
incinerado. Em virtude 
disto, o secretário Edson 
Lima sugefe que antes de 

-fazer os pedidos, o cliente 
deve fazer uma estimativa d« 

consumo para evitai 
desperdício de material. 

Quanto aos promotores 
de eventos ficou definido, 
por sugestão de um dos 
representantes. uma 
reunião em separado 
prevista para hoje às 17 hs 
no mesmo local. 

liÜ^ü 7090 i to: Pinheiro 721 
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Secretário da Sefaz, Edson Uma, reunido com 
donos de grafícas e promotres de shows 
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Francisco do Valle 

Cefet 
Os vereadores de 

Imperatriz estão 
preocupados com o auto 
índice de assalto que vem 
acontecendo nas imediayões 
do Cefet. De acordo com o 
vereador Macedo autor de 
um requerimente que pede 
ao presidente da Câmara, 
vereador Valmir Izídio para 
que forme uma comissão de 
vereadores para apurar os 
fatos se mostrou irritado 
com a situação. Para Macedo 
a culpa é do governo do 
estado e da Cemar que 
mantém a iluminação pública 
naquele local. 

Tranqüilidade 
A conclusão da Mane 

Garrincha vai devolver a 
tranqüilidade aos moradores 
que residem nas imedições 
do longradouro público e 
colocar a disposição da 
população mais uma área de 
lazer. 

Em recente entrevista ao 
JC o prefeito lldon Marques 
garantiu a reportagem que 
até o próximo dia 12 de 
outubro dia da criança irá 
entregar a obra. lldon 
Marques disse que no dia da 
inauguração quer reunir na 
praça que leva o nome do 
saudoso Mané Garrincha, 
um dos maiores craques da 
historiado futebol brasileiro 
um grande número de 

crianças. 

Recordações 
Em 93 por ocasião dos 

jogos do Campeonato 
Maranhense e a boa 
campanha da Sociedade 
Atlética Imperatriz a Mané 
Garrincha ficava super- 
lotada. 

A praça é a imagem do 

futebol de Imperatriz, e em 
trente ao Estádio Municipal Frei 
Epifânio D" Abadia a poucos 
metros do prédio da Prefeitura 
Municipal irá devolver a alegria 
dos desportistas. 

Revoltados 
Os moradores da Rua Ceará 

no trecho entre Dorgival 
Pinheiro de Souza e avenida 
Bernardo Sayão estão 
re^voltaelos jxda falta de atenção 
v exige elas autoridades uma 
solução para resolver um 
probleuna que ve-m 
atormentando a vida elas famílias 
que resielem no bairro juçara. 

Veículos leves e' pesados 
trafegam em alta velex-ielaele e» 
que faz ela rua Cegará àrex eu e lista 
de1 acidemteseun Imix-ratriz. 

Obstáculo 
Entre' a 1 leugival c a Ave mi ie Ia 

Beumarele) Sayãe» nãe) e-xisle1 se' 
quer um eújslacule), o que faz 
ce)m que e)s condutenes de' 
veicules, principalme.nte' me)(e»s, 
abuseMii da mác|uina e'm que' está 
pile)tande>. Os nmraelen-es 
exigem à instalaçãe» de 
semáfarets ou obstáculos para 
que' e>s me)te)ristas possam 
rexluzir a ve jejcielaele- e' resperilar 
e»s pedestres 

Intrafegável 
Nos horárie>s ele pique- a Rua 

Ce ará fica inlrafe-gave'!. ve-íeulets. 
motos, bicicletas e- peele-slres se- 
misturam, e- para piorar a 
situaçãe) algumas ruas ele acesse) 
a Ceará nãe) te-m a eh-viela 
sinalizaçãe) que vem aume-ntar 
ainda mais e)s risce)s ele' se 
ceíine-ler acidentes. 

Bernardo Sayão 
A mais ele se-is meses um ele)S 

semafáres da Bernarele) Sayãe) 
vem aprese-ntanele) pre)ble'mas 
e até e) memiente) nãe) ouve 

e-nte-re sse' pe)r parle- das 
autorielaeles para se resedve-r 
e) pre)ble'ma. 

Os aluneís naquede* sedor 
se-le-m elificulelaele-s ele 
atravessar a rua, e epiande) 
isse) aeoniece' colocam sua 
I)ropria vida e-rn risco. 

Futebol Amador 
O fute be)! amaele)r ele- 

Impe-ralriz le-rá mais uma 
supe'r roelada neste- final ele- 
semana. Vedta Re'ele)nda e' 
Guarani se- eMifre-nlam ne) 
ele)minge) as 8h 10 na 
Fami naelora Paraná. 
Ajuve-nlus e- Plaza se- 
e-nlre-ntam na Le)wem e-m 
parliela pre-visla para às 
IbhOO. 

Xurupitão 
A Socie-elaele- l{spe)rtiva 

Nobre- Armaçõe-s vai ao 
Xurupilãe) e-nfre-ntar o 
Rienge) Fule'be)l Clube- ás 
KibOO (sabado), O time- ele 
N e-uelse)n C lau d i no que- 
e-rnpatou na prime-ira re)elaela 
do L ampe-onalo ve-m 
le-nlanelo uma boa vileiria 
para clie-gar a lide-rança ela 
ce)mpe-liçãe). Ainela no 
Xurupilãe) (e-re-me)s ne» 
elomingo as <sb20 Bananal e- 
Novo Ileirizonlc. 

Clássico 
A Sociedade l'!<porliva 

andui que vem de- uma 
derrota na eompei icao le-m 
um elilieil ce)inpre)misse» 
eliante- ela Porluigue-sa que- 
veun subinele) ele- preuluçãe) a 
caela je)ge». A partiela e-sta 
pre-visla para as 10h20 
também no campe) elei 
Xurupilãe). O j iraele-ntes ela 
Polícia Militar e-nfre-nla ás 
KihOO ele de)mingo mo e ampe» 
ela Imwe-m e) Marília Pule-bol 
Clube- liele-r ele) campe-onate). 

Deu na Imprensa 

Coibir o abate clandestino, o chamado "boi na 
moita", que tanto prejudica a saúde pública do 
Município- esse é o objetivo da fiscalização 
sanitária que a Prefeitura, através da Secretaria 
do Desenvolvimento Rural (Serur) retomou 
apartir de ontem. A determinação foi do prefeito 
lldon Marques. Deu no programa Tribuna da 
Cidade. 

C .irlon A mo rim, srcrcíório do S.iúdc do município r leitor do Jorn.d Cnpitn! 

Ondas Curtas 

0 autor do Gozario esta em coma 

® A promessas de um retorno feliz... 

® Tupinabá... 

® Competência em primeiro lugar. 

® Vamos fiscalizar... 

® Boi na moita... 

® Afinal alguém se preocupou com a nossa saúde Ç 'n 

® Confesso que comir alguns salgadinhos... 
'íf i 
o 

® Com sabor bem diferente. 
f 

® Será que do boi na moita? 

® Vereador Trajano "é um verdadeiro Guereiro" 

® 0 tempo passa, o tempo voa... 

® E Jaldene Nunes continua numa boa. 

® Quem esta batendo um holão é Leo Costa. 

® Como a maioria, já mudou. 

® Devagar garoto! 

® A Sorte é sua, mas 
< 

® A hora ainda não é esta. 
> 1 

i! 
® Otair Moreira e a revelação da nova legislatura 

® E por falar em Otair. cadê o Josué? 

® O bom dia de hoje... 

® F. para o compaiilu-ir.) V\ iiliam Marinho. 

Boi. na 

moita 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01 -Borracheiro 

10- Vendedores 

V/ 

Os Ftan fcts - : minhas 
Gosto - O Pensa d or 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Cap inteiros 

04-Ar madores 

extutura de 

01-Baba 

05-Doméstica 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Especiais 

Machado Neto 

PIano ReaI duplicA 

VENdA dE cosmétícos 

O faturanicnlodr indúslriadecosmelicosc ix-ríimiaria fiuasc 
dobrou nos úlliiuos anos. torani k$ «S4l milhões em UH)4, ano 
de implanlação do real, contra l.ti bilhão em 9b (pr^-ços de 
fábrica). 

Cara este ano. em cpie o IMB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro não deve crescer mais de 4%, o setor projeta 
crescimento de até 10%. 

JÁ É O QLIÍIMTO 

CM e Volks 

Me^axdxy-f Lvuxru^eÃ^o- 

PoupANÇA 

1 loje 1,20o'o 

Amanhã 1,21 % 

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

Ufin (FsderaI) 

RS  R$0,9108, 

^ UrFí (MUNÍcipAl) 

Agosto/97 RS 09,11 

UFr (EsTAdUAl) 

Agosto/97  RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  RS 1.14 

* Turismo  RS 1.10 

* Comercial RS 1,08 

Cotações de 13.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 1 3.07 97 

RS   11,45 

SaLárío Mínímo 

Agosto/97 : R$.120,00 

SaLárío FamíUa 

Maio/97 RS 8,25 
Â Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2.12; bobinas para calculadora 

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

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

GM e de 1.73% para os veículos da Volks. 
Horário de Verão 
O Ministério das Minas e línergia decidiu adiar de 5 par 6 de 

outubro, o início do horário de verão, versão 97/98. 
A mudança evitará, segundo o ministério, transtornos no 

último dia da visita do papa João Paulo II ao Brasil. 
F que, no dia 3, o papa rezará missa campal no Parque do 

Flamengo no Rio de janeiro, com transmissão ao vivo para todo 
o mundo. 

CoNTAqEM 

Paliam apenas seis dias (quatro úteis), para terminar o prazo 
estipulado pela Telma para a venda de concessão de linha de 
telefonia celular com redução de 30%, passando de R$ TWJkS para 
R$ 169,49. 

F a promoção "lha do Pais" que está terminando. 
A loja celular tia Telma em Imperatriz fica na av. Bernardo 

sayáo. nos limites do restaurante Fogão Mineiro (ex-gaúcha) 

O Brasil é o quinto mercado mundial de cosméticos e o 
primeiro entre os países em desenvolvimento. Fm 1994, era 
apenas o décimo. 

"Hoje a competição e muito maior , diz João Carlos Basilio 
da Silva, presidente da Abihpec ( Associação Beasileira da 
Indusl ria d» Higiene Pessoal. Perfumaria e Gosmel iços). 

UiMÍdAdE H U (VIANA 

Comemora-se hoje, 14, o Dia da Unidade humana. 
Vale o registro com os cumprimentos daOtorrinocenler, ali 

na Fuis domingues. sob o comando do dr. Carlos Tadeu (721 
r ttl e 722 29:50). 

k. 

()s carros da (ieneral Motors e tia Volkswagen vão ficar mais 
caros. 

O reajuste a ser anunciado deverá serem torno de 2% para a 

•ÍA: 

GRANDES NEGOCIOS 

mPORMAttCÂ 
Antes © 
do 

H-SSOAl 
É làtíl falar 
em pábífco 

Em v«2 de buscar 
emprego, muitos 
Jovênafistâd 
arelerèido montar 

. .. 

... ■■ 

Humor 

Depois de contemplar a morenaça 

seminua em Ipanema, o religioso que 

acabara de fazer voto de castidade tomou a 

decisão: iria viver num país qualquer onde 

o voto não fosse obrigatório. 

(Playboy/ agosto/97 nas bancas numa 

distribuição da Dimapi).) 

Aníversaríantes ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

D/A € hOIT€ 

PARA ANUNCIAR, O ISQUE: 723.3327 

A'undi distribuição Dimupi, encontra-se nas bancas, a 
edição de agosto da revista "Pequenas Empresas Grandes 
Negócios". A reportagem de capa revela que "em vez de 
buscar emprego, muitos jovens estão preferindo montar o 
próprio negócio A edição deste mês de PEGN destaca 
também informações completas para quem está querendo 
sua própria quadra de futebol society, e traz um especial 
sobre a renovação das máquinas, cada vez mais atualizadas 
tecnologivamente de uso diverso em pequenas empresas. 
Confira também reportagem sobre informática (antes e 
depois do computador) e como falarem público sem medo, 
além de tantas outras dicas para o leitor. 

HOTÉIS - POUSADAS 

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

MOTÉIS 

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

SEXSHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (cm frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 

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

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

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

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 7.22.1732. 
PAMONHA PURA 
Av Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone; (098) 721.5007. 

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

V1DEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone; (098) 721.7182. 

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

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

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

luAxuAia 

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

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
-   

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Sepvet CLÍNiCA LAB. E PET SHOP 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 

Consultas, (Jirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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CPI começa a investigar pistolagem 

Delegado é o primeiro a depor na CPI que investigará o crime organizado no Maranhão 

O Presidente da Associação 
dos Delepados de Policia do 
Maranhão Aldyr Teixeira, foi o 
primeiro a ser ouvido pela 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito que apura o crime 
organizado no estado do 
Maranhão. 

A audiência no plenário da 
Assembléia Legislativa 
aconteceu na tarde da última 
terça feira e estiveram 
presentes além de deputados e 
outras autoridades, o promotor 
de justiça Orfileno Bezerra. 

C) presidente da CPI da 
pistolagem, deputado (letúlio 
Silvado PMDB, a partir de agora 
depois de ter sido ouvido o 
delegado Aldy teixeira, a 
comissão elaborará a lista de 

novos que serão convidados a 
depor. O deputado não descarta 
a possibilidade de que sejam 
convidados membros dos 
poderes Executivos e Judiciários 

Compõem a Comissão 
Parlamentar cie Inquérito, os 
deputados; Francisco Martins do 
ITB, Francisco Atalaia do PDT, 
Luiz Vila Nova do PT, e Pedro 
Vasconcelos do PFL. 

O delegado Aldy Teixeira, é 
considerado uma peça 
importante no processo de 
investigação para definir os 
rumos da CPI, por ocasião do 
assassinato do delegado Stênio 
Mendonça, executado em maio 
passado, crime praticado, 
segundo indícios, por pistoleiros. 

A presença do delegado Aldy 
na CPI da pistolagem foi mais 
uma ajuda de tomada de rumos, 
do que um depoimento 
envolvente, afinal foi ele um dos 
grande incentivadores para a 
instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Outros nomes ligados à 
Polícia Civil relacionados para 
depor na CPI da Pistolagem são 
os seguintes: o ex-delegado 
geral, Raimundo Brandão, o ex- 
chefe de Polícia de São Luiz, 
Ribamar Pinheiro e o ex- 
secretário de segurança Jair 
Xexéo. Brandão e Pinheiro, 
estão presos, eles são acusados 
de participação lia chacina do 
pistoleiro José Humberto de 
()1iveira, o Bel e de seu bando. 
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Vil/i Nova integra CPI da pistolagem 

Gampanlia de vacinação acontece sábado 

A estimativa é de que 18 milhões de crianças serão vacinadas nesta campanha 
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Desenvolvido pelo INCRA nos assentamentos 

Itacira 1 e Vila Conceição I e II, projeto será 

inaugurado por Raul Jungmam 

j; 

Crianças menores de cinco anos deverão ser levadas aos postos de vacinação dia 16 

No próximo dia 16, 
sábado, será realizado mu 
todo o país a Campanha de 
Multivação. O Ministério da 
Saúde está prevendo que 
mais de 18 milhões de 
crianças brasileiras menores 
de cinco anos serão 
imunizadas nesta campanha, 
na primeira etapa, cujo "carro 
chefe" é a paralisia Infantil. 

A Secretaria de Est ado da 
Saúde já enviou a 
superintendência de Saúde da 
Região Tocantina, as doses e 
metas da multivacinação nos 
27 municípios dessa regional. 
Imperatriz segundo o 
cronograma de distribuição, 
recebeu, 5.280 ( Cinco Mil, 
duzentos e oitenta) doses 
contra Sarampo; 5.280 (Cinco 
mil, duzentos e oitenta) doses 
contra DPT (Tríplice)- 
Difteria, Tétan e Coqueluche: 
6.170 (Seis mil, cento e 
setenta) doses contra 

Tuberculose; 42.600 
(Quarenta e três mil e 
seiscentas) doses contra Pólio 
(Paralisia Infantil); 5.500 ( 
Cinco mil, e quinhentas) doses 
contra D T- Anti-Telânica). 

A Divisão de Imunização da 
Secretaria de Saúde de 
Imperai riz, está trabalhando na 
organização da Campanha de 
Multivacinação, adotando todas 
as providências para que o 
resultado se aproxime da meta 
estipulada pela Secretaria de 
listado da Saúde: menor de 1 
ano- 4.394 (quatro mil, 
trezentos e noventa e quatro) e 
menor de 5 anos-34.866 (Trinta 
e quatro mil, oitocentos e 
sessenta e seis). "E que todos 
os dias é dia de vacinação nos 
postos da rede municipal, por 
isso, nem sempre as campanhas 
de vacinação atingem o total 
esperado pelos órgãos de 
saúde", foi o que disse Maria das 
Graças Bezerra, Coordenadora 

da Divisão de Imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Imperatriz. 

Ela ressalta que no próximo 
sábado, todas as crianças 
menores de cinco anos receberá 
a dose da vacina contra a 
Poliomielite. As demais vacinas: 
Sarampo/Tríplice e BCG, serão 
aplicadas de forma seletiva, ou 
seja, só será imunizada a criança 
que ainda não tomou. 

Na última Campanha de 
Multivacinação realizada no 
município foram instalados 40 
postos volantes para atender a 
comunidade, além do 
funcionamento dos 22 fixos, nas 
unidades de saúde da rede 
municipal (Centros e Postos de 
Saúde). Nessa campanha, a 
Secretaria de Saúde vai im] ilantar 
novos postos (caso considere 
necessário), por que algumas 
pertenciam aos distritos (hoje 
municípios) desmembrados de 
Imperatriz. 

O Ministro da Política 
Fundiária Raul Jungmam, 
deverá vir a Imperatriz no final 
deste mês. Ele vem inaugurar 
um projeto modelo 
desenvolvido jh-Io Instituto de 
Colonização e Reforma 
Agrária- INCRA, nos 
assentamento Itacira I c Vila 
Conceição l e II. 

Nesses assentamentos 
foram construídos centros de 
abastecimento e comunitário, 
dois poços artesianos, duas 
escolas e um posto de saúde. 

O executor do INCRA na 
Região Tocantina, Raimundo 
Oliveira, visitou em julho o 
assentamento de Itacira I, 
acompanhado dos secretários 
municipais Agostinho Noleto 
da Educação c Carlos Amorim 
responsável pela pasta da 
Saúde. 

Na oportunidade os dois 
secretários anunciaram a 
participação da prefeitura nos 
projetos; Carlos Amorim disse 
que o município cuidará do 
funcionamento do posto 
médico e Agostinho Noleto w 
sua vez, anunciou a proteção a 
duas escolas rurais, cada uma 
com capacidade para 60 
alunos. Agostinho Noleto, ; 
disse ainda que as escolas i 
serão ampliadas, recebido 
mais 3 salas de aula cada. 

Os recursos utilizados peto 
INCRA no projeto, foram no 
valor de R$ 1.166.325,00, desse 
total. R$ 487,182.00 são 
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In era regional tem 
de st inados a produção por meio 
do programa Crédito Especial 
parta reforma o RROCERA), 
projeto administrados pelo 
banco do Nordeste com o nome 
de programa da Terra. 

O INCRA divulgou 
recentemente os benefícios já 
conseguidos pelos resjHX.livos 
assentamentos; no 
assentamento Itacira 1, o órgão 

projeto modelo 
é responsável pela 
construção de 118 casas. 
Alem disso, já adotou as vilas 
Conceição do 13km de 
eletrificação e mais 12kin de 
estradas vincinais, através do 
programa Comunidade Viva, 
do governo do Maranhão. Ao 
todo, são 140 famílias que 
(■sláo sendo beneficiadas nos 
assentamentos. 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Atendimento Lxpresso, Açailândia, alem de transportar passageiros, oferece 
, também o tranporlc de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao C liente Estados do País. 
Expresso Açailândia, tranportando cargas e encomendas com 

; pontualidade, segurança e responsabilidade. •• veveie; 
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Tudo pronto para o treinamento sobre leishmaniose 

Evento terá o apoio da Fundação Nacional de Saúde e será aberto na próxima segunda-feira 

No período de 18 a 22 de 
acosto será minislrado em 
Imperalriz, um Seminário de 
Capaeilaçáo para Formação de 
Mullipüeadores em 
Feisltmaniose re^umentar 
Americana, com a participação 
de profissionais ligados a área 
de dermatologia dos 
municípios da região. C) evento 
será realizado no auditório da 
Associação dos Advogados de 
Imperatriz, a rua Simplício 
Moreira - Centro. Sera 
realizado em regime de 
parceria, entre Fundação 
Nacional de Saúde - FNS, 

Secretaria de Estado da Saúde 
v Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

Estava previsto a presença 
da Dra. Maria Feide Wand-Del- 
Rey de Oliveira, coordenadora 
Nacional de Dermatologia 
Sanitária, mas devido a outros 
compromissos assumidos 
anteriormente ela será 
representada pela técnica 
Flávia Tavares Elias. Na 
oportunidade, serão 
repassadas algumas 
recomendações para a 
execução da Campanha de 
Intensificação de Diagnostico 

da llanseníase. A informação 
foi prestada (via fax) pela Dra. 
Maria Feide, que elogiou a 
iniciativa do prefeito lldon 
Marques que determinou a 
Secretaria de Saúde do 
Município a elaboração de 
projetos para intensificar ações 
de prevenção e controle de 
doenças como a Feislnnaniose, 
cujos índices são altos no 
muniípio. A Feislnnaniose 
Tegumentar Americana - ITA 
é transmitida através dapocada 
do mosquito Futzumia 
Fongepapis, sendo a fêmea o 
maior responsável pelas 

transmissões. E muito 
conhecido na zona rural pelos 
nomes de Cangalinha, Asa 
Branca, etc. Existe grande 
quantidade deste mosquito e o 
homem não toma certos 
cuidados na execução de" 
atividades como: caçar, pescar, 
roçar, desmatamento. Alguns 
animais conhecidos; raposa, 
gambá, entre outros e até o rato 
são agentes transmissores da 
doença (se picados pelo 
mosquito). Hoje com a 
derrubada das florestas, a 
incidência de Feismaniose 
(Feisho) humana foi 

aumentando, pois os insetos, 
carentes de seu principal 
alimento, passaram a invadir os 
domicílios picando e 
transmitindo a doença não 
somente ao homem, como 
também aos animais 
domésticos.Segundo dados 
fornecidos pela FNS - Fundação 

. Nacional de Saúde - Distrito 
Sanitário de Imperatriz, foram 
registrados no ano de 1996,284 
casos de Feislnnaniose 
Tegumentar Americana - LTA 
em Imperatriz (antes do 
desmembramento dos novos 
municípios). E de janeiro a 

julho de 1997,128 casos, sendo 
que no mês de junho foi 
registrada maior incidência, 26 
casos, no município.O objetivo 
desse seminário de capacitação 
é atualizar e intensificar o 
conhecimento dos profissionais 
da área quanto ao agravo da 
FTA - Feislnnaniose 
Tegumentar Americana. Eles 
irão repassar as informações a 
comunidade contribuindo para 
o surgimento de 
multiplicadores, ou seja, novos 
agentes que irão atuar no 
trabalho de prevenção para 
evitar a proliferação da doença. 

Caixa anuncia conjunto de medidas para 

reduzir inadimplência na Carteira Hipotecária 

l) presidente da Faixa 
Econômica Federal, Sérgio 
Cutolo, acaba de anunciar, um 
conjunto de medidas visando a 
resolver a situação dos 12.161 
contratos da Carteira 
Hipotecaria da Caixa. 

A característica principal 
do' m.-ontralos da Carteira 
! 1 i'ésfecária é de reajustes 
Irih^slrais na prestação pela 
TH bem como reajustes 
mensais do saldo devedor 
também pela TR. 

O conjunto de medidas, de 
caráter opcional pelos 
mutuários, contempla os 
seguintes pontos; 

- Mudança do sistema de 
amortização da dívida do 
sistema francês de 
amortização, Frice, para o 
sistema Sacre, Sistema 
Crescente de Amortização. O 
Sacre foi desenvolvido pela 
c aixa para aplicação na C arta 
de Crédito, Cef. Induz a maior 
an 0, ização inicial, justamente 
o é (jtrário (|a Price que exige 
ma-.i.r amortização no final do 
contrato 

Importância da proposta: 
viabiliza a amortização plena do 

saldo devedor na vigência do 
contrato. 

-Alongamento do contrato 
para até 20 anos, calculado em 
função da capacidade de 
pagamento do devedor e 
observado o prazo de 
caducidade da hipoteca de 20 
anos. Atualmente o prazo 
médio da Carteira Hipotecária 
e de nove anos. 

Importância da proposta: 
ajustar a mudança do sistema 
de amortização do contrato a 
capacidade de pagamento do 
mutuário, num prazo mais 
compatível. 

-Quitação antecipada do 
contraio com desconto que 
poderá chegar a 25%, do saldo 
devedor, dependendo do 
contrato, dispensando até 100% 
dos juros moratorios e 
remuneralorios sobre os 
encargos em atraso pagos á 
vista. 

Importância da proposta: 
propiciar a liquidação 
antecipada do contrato com 
incentivos, permitindo a 
desoneração do imóvel e 
liberação da hipoteca. 

-Permitir que seja 

repactuada a dívida dos 
mutuários que estiverem 
inadimplentes, com as parcelas 
vencidas sendo incorporadas 
ao saldo devedor, com dispensa 
dos juros moratorios das 
1 irestações i ncoq )oradas. 

Importância da proposta: 
permitir a adimplência e 
regular o retorno do contrato. 

A conjugaçã das propostas 
de negociação resultará, de 
acordo com a es] iccificidade de 
cada contrato e o interesse do 
mutuário em rever sua situação 

junto ã Caixa, em prestações 
maiores, menores ou 
equivalente à atual. 

Esta medida compõe o rol 
de outras providências já 
implementadas pela Caixa com 
0 objetivo de equacionar os 
1 írinci])ais problemas da área de 
habitação, em especial aqueles 
relacionados com a 
inadimplência, comercialização 
de empreendimenlos-problema 
para a baixa renda e ampliação 
de financiamentos 
habitacionais. 

Garef visita 

Banco do Brasil 

Confirmado que o 
representante dos funcionários 
do Banco do Brasil, Peruando 
Amaral, chega a Imperatriz na 
próxima terça-feira, dia 19. 

Ele vem cumprir uma vasta 
agenda de visitas que realiza todo 
ano pelo Norte e Nordeste do 
País. 

O Garef estará em Imperatriz 
discutindo a situação do banco, 
reforma da Previdência, Acordo 
Coletivo e Previ - Fundo de 
Pn Mi lência (1( )s Funci< márit )S do 
BB. 

Na i tarte (la noite, ás 19 horas, 
Amaral estará reunido na 
I áiegacia Sindical de Imperatriz 
com sindicalistas e funcionários 

do Banco do Brasil para um 
debate sobre os rumos do BB e 
as ameaças de privatização do 
banco - o principal objetivo do 
Governo Federal a ser 
i mplemeiitaíla ale (> ] iroxin to ano. 

Fernando Amaral, durante a 
visita, estará acompanhado do 
presidente do Sindicato dos 
Bancários do listado do 
Maranhão, Birado Pindaré, que 
esteve na cidade na última sexUe 
feira para empossar os novos 
diretores regionais da categoria. 

O delegado regional dos 
bancários é Nilson, que vem 
mostrando vontade de 
administrar em comum acordo 
com seus colegas. 

EDITAI. DE PRAÇ A E EVENTDAF FEIFÁO 

O DQUTOR |()SÉ DILSON CARIDADE RIBEIRO MM JUIZ 
DE DIRETK) 1 )A 2 ' VARA DESTA CIDADE E COMKACAI )E 
ACAIIÂNl MA, ESTADO DO MARANHÃO. NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES FEGAIS, ETC.... 

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Praça e 
Eventual Feilão, virem ou dele conhecimento tiverem, que nos 
dias 28 de agosto e 08 de setembro do ano em curso no átrio 
do Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene, silo à Rua Pedro 
Alvares Cabral nu 24, nesta cidade de Açailãndia, ás 10:00 horas, 
o Oficial de Justiça que estiver servindo de porteiro dos 
auditórios levará a pública pregão de venda e arremalação a 
quem mais der ou maior lanço oferecer igual ou acima da 
avaliacao o seguinte avaliado ás lis 16, ao P.xeculado Feonardo 
Fourenço de Queiroz na ação de Execução f orçada n" 1.12.5/ 
9.5, a saber: UM TERRENO, nesta cidade frente para a Av. 
Bernardo Sayão n0 1.172 com a área de 140,00m2 (Cento e 
quarenta metros quadrados): medindo de frente 4,70 m (quatro 
metros e setenta centímetros), fundos também com 4,70m 
(quatro metros e setenta centímetros), laterais 29,8()m (vinte 
e nove metros e oitenta centímetros), "situado na quadra 
formada pelas seguintes Ruas: Av. Bernardo Sayão, Rua 
Medeiros Neto, Rua D. Pedro I e Rua Maranhão. Devidamente 
registrado no CRI, desta Comarca. Com a benfeitoria de Uma 
Casa construída parte de madeiras (tábua) e Parte de 
taipa, coberta com telhas de cimento, piso cimento, medindo 
mais ou menos 4,00mx8,()()m, em estado regular Avaliados em 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) Oulrossim se não aparecer 
licilantes, desde já fica designado o dia 08 de setembro do 
fluente ano em local e hora designados para a sua venda em 
hasta pública e quem mais der. Dos autos não consta recurso 
dependente e julgamento e decisão. E para que ninguém possa 
alegar ignorância mandou expedir o presente que será 
publicado na forma da lei e afixado no lugar público de costume. 
Pelo presente, ficam intimados os separados da designação 
supra, caso não seja localizado para intimação pessoal. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Açailãndia. Estado do 
Maranhão, aos onze (11) dias do mês de julho (07) de mil 
novecentos e noventa e sete (1997). 

Maria Cleusa Teixeira Fima, Escrivâ, mandei digitar e 
subscrevo-me. 

Dr. José Edilson Caridade Ribeiro 
Juiz de Direito 

■ Administração municipal 

João Matioli: "PMDB 

caminha junto com lldon" 

João Matiolli diz que o momento 

ainda requer apoio e atençao, pois 

só assim o município poderá crescer 

O Diretório Municipal do esconde o apreço que tem 
Partido do Movimenta ao atuai governo municipal 
Democrático Brasileiro e afirma que "o momento 
(PMDB) vem trabalhando ainda requer apoio e 
no sentido de dar todo apoio atenção, pois somente 
necessário ao governo assim o município poderá; 
lldon Marques de Sousa* crescer para todos os 

É o que garante o lados", 
presidente do PMDB em O empresária também 
Imperatriz, empresária faz queslâa de lembrar que 
João Matioli. para quem a a soma de esforços; 
legenda já deu hnporlanU acontece em face tios 
parcela de contribuição ao freqüentes contatos 
processo de existentes entre lideranças 
desenvolvimento por que políticas e comunitários, 
continua passando a além de outros 
cidade representantes da; 

João Matioli não comunidade loeal 

Negócio de 

oportunidade 

Passa-se um Golf, 

financiado em 36 meses, 

ano 96, completo: com ar e 

direção hidráulica. 

Com 05 prestações pagas 

e entrada. 

Fone: 977-41501 

Venha e comprove! 
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Botafogo permanece na primeira divisão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Botafogo 
A junta disciplinar da 

Liga Imperatrizense de 
Desportos se reuniu na 
noite de terça feira 12. onde 
julgou o time do Botafogo 
que teria sido eliminado do 
campeonato amador 
devido não ler comparecido 
para jogar, com a 
Lortuguesa. 

Os componentes da 
junta, I)r. Argentino, Vlater 
, Tião e Rdson C aldeira . o 
último relator, votaram 
todos a favor do time da 
estrela solitária , que 
retorna novamente ao 
campeonato amador da 
Cidade. 

técnico novo, trata-se de 
Paulo Autuori , que foi 
campeão brasileiro de 95, 
pelo time do Botagogo do 
RJ e campeão Mineiro deste 
ano dirigindo o time do 
Cruzeiro. 

Paulo vai substituir 
Sebastião Rocha que deixou 
o comando do time após a 
vitoria de 4x2 sobre o 
Atlético MG , em pleno 
Mineirão. 

Copào 
Terá neste final de 

semana a realização de dois 
jogos, pelas chaves "A "e "B 

Pela chave "A jogam 
em Bstreito , a seleção local 
x Carolina , as 16 horas, 
domingo dia 18 /8. 

Na chave "B jogam em 
Montes Altos as 16 horas de 
domingo, no Estádio 
Castilhão, Juventus x 
Tocantinópolis. 

A Chave "C ", só terá 
jogos nos dias 30 e 31 de 
agosto. 

Amador 
O Campeonato amador 

de Imperatriz . não terá 
jogos nesta quinta feira. 

A rodada está marcada 
para os dia 17 e 18 /8 , 
sábado e domingo. 

Sábado 
Ajuventus x PI aza 
Riengo x Sena 
Domingo 
Bananal x N. Horizonte 
Janduí x Portuguesa 
Tiradentesx Marília. 

Juventus 
O time de Montes Altos 

fará a sua estréia neste 
domingo diante de 
Tocantinópolis. O 
presidente do time , Zé do 
Padre, disse que conta com 
jogadores da própria 
Cidade, mas que deverá 
reforçar o lime com alguns 
nomes do futebol 
Imperatrizense. 

Zé do Padre afirmou que 
a torcida de sua Cidade, está 
ansiosa para ver a estréia do 
time , que acontecerá as 16 
horas de domingo 18, no 
Estádio Castilhão. 

Tocantinópolis 
Salim , um dos dirigentes 

do time, disse no abertura 
do Copào domingo próximo 
passado dia 10, que a sua 
Cidade está participando do 
Campeonato do Estado do 
Tocantins, irá participar do 
campeonato brasileiro da 
série "C ", e também do 
Copão Maranhão do Sul , 
como convidado especial. 

Salim disse que colocará 
um time mixto para 
participar do Copào. 

Flamengo 
O time do Flamengo a 

partir de hoje está de 

Brasil 
Com gols de Flávio 

Conceição (2) ejr. Baiano 
( 1 ) , a nossa seleção 
venceu bem o Japão em 
mais um amistoso do 
técnico Zagalo. 

O Time jogou e venceu 
com; Carlos Germano. Cafú 
, André Cruz, Jr. Baiano e 
R.Carlos; Dunga ( César 
Sampaio) Flávio Conceição, 
Leonardo ( Juninho ) e 
Denilson : Anderson ( Dodo 
) , Ronaldinho ( Dinizete) 

Vende-se 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO VÓ 

ocasiao Glóves 

Junta disciplinar da Lid. absolve Botafogo 

Aconteceu na terça feira 
12. as 20;0()horas na Sede da 
Liga Imperatrizense de 
Desportos , julgamento do 
Botafogo que não 
compareceu em campo 
uniformizado para enfrentar 
o time da Portuguesa pelo 
campeonato amador de 
Imperatriz. 

O Botafogo ( boto ), foi 
eliminado pela Lid. que 
cumpriu o regulamento 
.deixando o time suspenso de 
todas as atividades da mesma 
durante dois anos. 

Alguns dirigentes na 
oportunidade da decisão da 
Lid. tentaram convencer o 
presidente Couraça a deixar 
o lime no campeonato .mas o 
mesmo não quis saber, e 
disse que estava cumprindo o 
regulamento da competição. 

■■ 
1 mè 

m m m 
m 

- -lia. 

Botafogo foi absolvido e continua no 
No julgamento da junta 

disciplinar estavam 
presentes: Edson Caldeiras, 
relator . Dr. Argentino . 
presidente. Tião e Sr. Valler. 

O Time do Botafogo além 
dos diretores levou alguns 
jogadores para acompanhar o 
julgamento. 

O Advogado do time, 
Rodolfo Carvalho, deu as 
suas explicações a favor do 
time. O Presidente Edinaldo 

levou um exame que 
constava , lesões, que 
segundo ele . foi uma queda 
de moto. Motivo pelo qual 
chegou atrasado no campo. 

amador 
Na votação da junta 

disciplinar . o Botafogo leve 
unanimidade na absolvição. 
Edson Caldeira, Tião, Sr. 
Valler e Argentino Pereira, 
deram ao time Alvi Rubro . o 
direito de continuar na 
primeira divisão do futebol 
amador 

Seleção de João Lisboa treina hoje 

Técnico Edmar Pereira, prepara time para o próximo jogo 

m 
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Seleção de João Lisboa treina hoje 

O Técnico Edmar Pereira irá 
realizar na tarde de hoje no 
Estádio Cafeteirão , o primeiro 
treino com bola, visando o 
amistoso do próximo final de 
semana , com o adversário 
ainda a ser definido pela 
comissão técnica. 

Edmar Pereira não gostou 
do rendimento da equipe , e 
espera que nos treinos desta 
semana o grupo possa 
aprimorar as jogadas, para que 
no próximo jogo pelo Copão, o 
lime possa conseguir um 
resultado positivo. 

A Seleção de Jqão Lisboa, 
que não fez uma boa atuação no 
jogo passado, quando empatou 

dentro de casa ,coin o liir . Io 
Sena, terá que consegui» m 
resultado positivo m 
Açailândia, para tentar se 
classificar entre os quatro , 
para a próxima fase da 
Competição. 

Para este final de semana, 
o time pretende fazer um 
amistoso, de acordo com o 
treinador Edmar Pereira, o 
lime precisa jogar para 
ganhar ritmo. 

Edmar afirmou que se os 
jogadores ficarem parados 
este final de semana, de 
repente o trabalho que está 
sendo realizado , poderá ir de 
água abaixo. 

Campeonato amador 

jogos só final de semana 

Com a realização dos 
jogos escolares de 
Imperatriz, o Estádio 
Municipal , não está cedido 
para a Liga realizar os jogos 
do campeonato , porque 
naquela praça esportiva está 
acontecendo a modalidade de 
futebol de campo dos jogos. 

O Presidente da junta 
governativa da Lid, Artur 
Moura , conseguiu os campos 
da Lowem, JV e I-aminadora 
Paraná , onde os jogos da 
primeira divisão estão sendo 
realizados. 

A Rodada, que deveria 
acontecer no meio de 
semana, com dois jogos, só 
será realizado após os jogos 
escolares, quando a Sedei 
entregará novamente o 
campo para a liga realizar os 
seus jogos. O Presidente da 
junta governativa marcou os 
seguintes jogos para os dia 17 
e 18 de agosto. 

Sábado/17/08 

Juventus x Plaza 

Local: campo da 

lowem 

Horário: 16 horas. 

Riengo x Sena 

Local iJV 

Horárk» 16 horas 

iJomingo / 18 /08 

Bananal x Novo 

Horizonte 

Local: JV 

Horário: 8h20 

janduí x Portuguesa 

Local: JV 

Horário: 10h20 

Tíradeates x Marília; 

Local: Lowem 

Horário: 16 horas. 

COMUNICADO 

'4 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

\ 

Real VeícuIúS Ltdã* Promoção de férias 

StMESl 

Bua Alagoas. 1437 A 30BD 
Hr. lassi 723-234; - mum' Imperatriz 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir -•M' Reais 
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Sííií 

COMPAQ 
PRESARIO 

t r 
Micro Computador 

RS 2.490,00à vista 

OU 1+11 Mensais de (Cheques) 

266,00 

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

JU 7+3 CHEQUES DE 

622, 50 

«ws:; 

05 PECAS 

sem fvros 

Maq de Cost STANDART 
R$ 179,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ELGIN 

' Costura reta 1 Eixo de transmissão em aço 
' Super resistente 
' C/gabinete | 

13, 50 

OU 1+4 CHEQUES 0E RS 38,70 
15UND 

Ventilador 
R$ 39,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Chave c/ 3 velocidades 
* 30 cm 

2 

v- 

//'mm 

- L/JAJ 
< > y v. 

ARIMO 

Fogão Devilíe 
R$ 358,00/r vista ou 
1+23 Mensais de 

* Forno auto limpante 
* Acendedor automático 
* Luz no fomo 
* Tampa vidro 
* Mesa inox 
* 4 bocas iilli 

26, 90 

OU 1+4 CHEQUES DE 77,50 

Lavadorade roupa 
R$ 649,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Lava 06 kg de roupas 
' Gabinete em aço 
' 5 programas : 
' 03 níveis de água 
' Maxicéntrifugação 
Dispenser para amaciante 
Garantiade 1 ano 

48, 80 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 139,50 

95 

OC/7+^ CHEQUES DE 8,40 
20 UNO 

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

2 80 

Oí/7+4 CHEQUES DE 7,90 

TIrandin 1 • MOVEIS CE ACO» 

' 6 Prateleiras 

25 UND 

BRASTEMP 

10 UND 

0] Electrolux 
Lider mundial om elelrodoméatlcos 

>-1 

06 UND 

   

pa 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

dó 
Ofertas válidas até 16/08/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as 

5 lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1 +23) juros de 6% a.m. Plano cheque 5X (1 +4) 
juros de 4% a.m, Plano computador 12X (1+11) juros de 4,9% am. Plano com ou sem 

entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. 

Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Homicida é preso quando tentava fuga 

O elemento "Ney Lucas" foi preso quando tentava 

embarca para o estado do Goiás 

Ney Lucas da Silva, 
maranhense. solteiro 
residente no bairro Vila Nova 
foi preso em flagrante quando 
tentava embarcar na 
Rodoviária de Imperatriz para 
o Estado do Goiás. Ney já 
eslava de posse da passagem. 

Ele é acusado de ter 
aplicado vários golpes de faca 
em um jovem de prenome 
Albertino, após a pratica do 
crime ele teria abandonado 
local antes da chegada da 
Polícia tomando rumo 
ignorada e estava sendo 

procurado. 
A prisão do acusado só feita 

através da ajuda da 
comunidade, um telefonema 
anônimo denunciou que o 
acusado de autor do crime 
estaria embarcando em um 
ônibus na Rodoviária com 

destino a Goiânia. 
A Polícia Civil agiu com 

rapidez e conseguiu colocar às 
mãos no elemento que terá 
que responder pelo crime. Os 
motivos que levou o acusado a 
cometer o assassinato esta 
sendo investigado pela Polícia. 

Presidiária tenta suicídio na CCPJ 

Mulher acusada de participar de assalto e 

formação de quadrilha ateou fogo no corpo 

Foi internada ás pressas 
na noite da última terça-feira 
no Hospital Geral de 
Imperatriz a presidiária Leila 
de Souza. De acordo com a 
Polícia ela teria tocado álcool 
em seu próprio fogo e 
depois ateado fogo. A vítima 
contou duas versões para a 
Polícia ela disse ter sido um 
acidente, pois a mesma 
estava tentando fritar uma 
carne, para a equipe médica 
de planiao informou que 
tentou o suicídio pois já não 
agüentava mais viver atrás 

das grades. Ela esta sendo 
acusada de participar da 
quadrilha que tentou assaltar 
uma agência do Banco do 
Brasil em estreito a cerca de 
oito meses. Na época dois dos 
assaltantes foram 
surpreendidos pela Polícia e 
morreram na troca de tiro. Um 
dos assaltantes conhecido 
pela alcunhâ de Gordo tinha 
uma oficina mecânica em 
Belém e o outro comparsa que 
lambem foi morto pela Polícia 
tinha vindo de Fortaleza para 
participar da quadrilha. Na 

época, segundo informou a 
Polícia a quadrilha foi 
responsável por vários 
assaltos na região do Pará e 
Maranhão. Com os 
assaltantes a Polícia encontrou 
um Escort, uma Pampa e um 
Caminhão carregado com uma 
mudança. A Polícia só 
conseguiu chegar a Leila 
devido a mesma está na 
companhia da esposa do chefe 
da quadrilha "Gordo". O 
veículo eslava escondido em 
uma fazenda nas imediações 
de Estreito e foi apreendido 

quando a esposa de Gordo 
tentava fugir. Após ser 
atendida por uma equipe 
médica Leila foi levada para 
a enfermaria B, com lesões 
exposta na coxa interna da 
perna esquerda. 0 caminhão 
eslava sendo conduzido pelo 
marido de Leila. O casal 
nega às acusações de está 
participando do assalto. Na 
época Leila disse apenas que 
seu esposa eslava fazendo 
um bico. Os três veículos 
foram levados para o pátio da 
Polícia Federal. 

Deficiente auditivo 

desaparece misteriosamente 

O Jovem saiu de sua residência apenas vestido em uma bermuda 

wn m 

;t ; 
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O jovem tamízio de 19 mo* de idode continuâ desaparecido desde do último domingo, ma genitora Lúcia 
Soares Mozinho, maranhense, doméstica, residente na Rua Eldorado, 15 ■ Parque Alvorada I, esteve na redação 
do JC para reclamar o desaparecimento do filho Ijjanízio Soares Mozinho, 19 anos de idade. De acordo com a 
mãe de Luanizio ele sofre de deficiência auditiva e ainda esta com depressão. Ela ressaltou ainda que o Jovem 

era comportado e pouco saia de sua residência. O jovem segunda ela está desaparecido desde das sete horas do 
último domingo. Até o fechamento desta edição Lúcia não tinha nenhuma pista do paradeiro do filho. Qualquer 

informação sobre o paradeiro de Luanizio pode ser dada no endereço acima citado ou no Salão Souza ao lado do 
Hotel Santos no setor Rodoviário. A mãe de Luanizio disse a reportagem que o jovem deixou a residência com 
apenas uma bermuda de cor azul e um chinelo havaianas. Desesperada, ainda na manhã de ontem ela esteve 

na Delegacia registrando a ocorrência com a esperança de ainda encontrar o jovem com vida 

PHOTO PINH6IB0 

Fotografamos aniversDrio, casarrmtos, batizados e exatos on geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Tinoco 

™ fr 

O Delegado Tinoco por 
determinação do delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu 
continua em Açailândia. Tinoco 
assumiu interinamente o Io 

Distrito de Açailândia em 
função do afastamento do 
delegado Dr. William que foi 
acusado no ano passado de 
participar de formação de 
quadrilha, no entanto nada 
contra o delegado foi provado. 

Renè 
Almeida 

O delegado Renê Almeida 
vem desenvolvendo um 
brilhante trabalho frente a 
delegacia do Primeiro Distrito 
de Imperatriz. Renê 
recentemente recuperou e 
entregou ao mototaxista 
Antonio sua Moto Titan, cujo o 
veículo tinha sido roubada no 
Lagu's Bar. 

Augusto 
Gabina 

Quem também vem 
desempenhando um bom 
trabalho e o delegado Augusto 
Gabina, titular da DPCA- 
Delegacia de Proteção a 
Criança e Adolescente. Assim 
como os distritos policias a 
D PC A vem trabalhando de 
forma lenta, mas com 
eficiência. 

Perda 
de documentos I 

Osvaldo da Cruz Júnior, 
maranhense. solteiro, 
residente na Rua Agenor Alves 
comunicou que na tarde da 
última segunda-feira perdeu 
uma Ixàs.i i uiilendo Iodos seus 
documentos pessoais, l<ii> 

como Carteira de Identidade 
Civil, Carteira Nacional de 
Habilitação e outros. 

Perda de 
documentos II 

Mozaniel Victor de Oliveira, 
maranhense, solteiro, 
residente na Nova Imperatriz, 
comunicou que perdeu os 
documentos de sua moto CG 
125, cor vermelha. Fato 
ocorrido na tarde de ontem 
quando trafegava pela Pedro 
Neiva de Santana. 

Perda de 
documentos III 

Claúdia Santilo da Silva, 
cearense, solteira, estudante, 
residente na Avenida Bernardo 
Sayào comunicou que perdeu 
sua Carteira de Identidade Civil. 
Fah> ( k:( )r rid< > iia tarde da última 
terça-feira. 

Arrombamento 

Jesuina Mathias Ferreira, 
maranhense, casada, residente 
na Bom Futuro, bairro J ara 
comunicou que elenu os 
desconhecidos visitarar ia 
residência e levaram vários 
objetos, tais como, um 
liqüidificador, ventiladores e um 
aparelhos de som 3 em 1. 

Furto 
de bicicleta 

Osvaldo Texeira Cardoso, 
mineiro, solteiro, promo de 
vendas, residente na ^la 
Fiquene, comunicou qi. ai a 
bicicleta foi levada por um 
elemento deseonheeidn 
quando a mesma estava em 
frente sua residência na lardt 
da última lerça-írira. () caso loi 
levado ao eonheeimenlo da^ 
autoridades para que tome .i-. 
devidas pi ovidêm ias 
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Iranilde Silva 
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720-1502 
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731-7090 


