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Ildon Marques recebe 

projeto Canta Imperatriz II 

Engenheiro Civil 
Fernando Figueredo e 

Gaspar Aguiar 
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Dólar Comercial 
Compra   R$ 1,10 
Dólar Comercial 
Venda . R$1,10 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,15 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1,15 
Dólar Turismo 
Compra . RS 1,12 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,12 
Ouro (g) 
Venda R$ 11,30 
Poupança 
RendimerUo — 1,22% 
Uflr 
Valor ■ RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Agosto   . R<i P0 00 
Salário Kamilia 
V aloi RS 8,25 
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Luís Brasília registra importância de Ildon e Roseana no CD Canta Imperatriz II 

Na tarde de ontem, 13, o 
prefeito Ildon Marques recebeu 
o projeto Canta Imperatriz II 
das mãos dos membros da 
comissão organizadora. 

Nesta nova etapa, o projeto 
que nasceu quando Ildon esteve 
na interventoria estadual no 
município, estão nomes como 
Lena Garcia, Karleiby Alanda, 
Flor de Cáctus, Vando Natureza, 
Lourival Tavares, Couro e Corda 
e o Grupo Sambahia. 

Mas outras pérolas da 
música popular regional, como 
Henrique Guimarães, Celim 
Galhães, Chiquinho França, 
Zeca Tocantins e Neném 
Bragança.Apoiam o evento 
Conor Farias, Luiz Brasília, 
Wilson Zara e Erasmo Dibel. 
Este último, vai ser outra vez 
produtor musical do CD Canta 
Imperatriz ILO prefeito Ildon 
Marques determinou a 
comissão organizadora urgência 
na elaboração do projeto Canta 
Imperatriz II, afim de 
confeccionar a gravação do CD 
em São Luís, objetivando o seu 
lançamento em dezembro deste 
ano. Página 1-9. 

Guarani e Moto jogam 

no Frei Epifânio 

O Guarani Esporte Clube 
recebe a visita do Moto Clube, 
no próxifno domingo, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D Abadia. A partida servirá para 
que o técnico Estevão Leão 
teste a força de seus jogadores 
que vêm se preparando para a 
competição. 

Na tarde de ontem, o 
treinador do bugre realizou o 
primeiro coletivo visando a 

partida que está prevista para às 
I6h deste domingo. Atual 
campeão, o técnico Estevão 
I^eão garantiu a reportagem que 
sua equipe vai entrar 
determinada para conseguir 
uma boa vitória. 

Segundo o treinador, 
somente a vitória dará ao 
Guarani Esporte Clube forças 
para correr atrás do bi- 
campeonato. 

Imperatriz ganha Faculdade 

de Odontologia em janeiro 

Periferia é invadida 

por arrombadores 

Os constantes casos de 
arrombamentos estão 
preocupando os moradores dos 
bairros periféricos de 
Imperatriz. 

Em ações que mostram 
como está sendo grande a 
ousadia dos "donos" do alheio, 
os arrombamentos estão sendo 
registrados até mesmo em plena 
luz do dia. 

A mais nova vítima dos 
larápios foi a dona-de-casa Maria 
de Jesus Feitosa. Segundo a 
queixosa, os arrombadores 

levaram do interior de sua 
residência vários objetos, como 
por exemplo, um aparelho de 
som três em um. 

Diante do quadro, não só os 
moradores da periferia, mas da 
região central da cidade, está 
reivindicando um policiamento 
ostensivo. O Sincofarsul, 
Sindicato dos donos de 
farmácias, acaba de fazer nota de 
repúdio em face dos constantes 
casos de arrombamentos 
registrados nesses 
estabelecimentosTomerciais. 

Imperatriz acaba de ser 
beneficiada com a criação da 
Faculdade de Odontologia, num 
projeto reivindicado pelo médico 
e empresário Antonio Leite 
junto ao senador José Sarney, do 
PMDB do Amapá, junto ao 
Ministério da Educação, em 
Brasília. 

A Faculdade de Odontologia 
vai ser instalada nas 
dependências do Ceril/Objetivo, 
localizado nas proximidades do 
Condomínio Residencial 5 
Estrelas. 

Inicialmente, o Curso de 
Odontologia vai dispor de 60 
vagas e começará a funcionar em 
janeiro de 98. 

Vai ter uma forte equipe de 
professores, além de laboratório 
de última geração, com 
equipamentos de primeiro 
mundo. 

O Ceril/Objetivo foi 
escolhido pelos técnicos do Mec 
por dispor de uma forte 
estrutura e metodologia de 
ensino inseridas dentro da nova 
linguagem acadêmica. 

O senador José Sarney 
enviou ontem, 13, os 

Senador José Saney viabilizou a criação da Faculdade de 
Odontologia em Imperatriz 

documentos do Mec em Imperatriz ao médico 
determinando a implantação da Antonio Leite, que recebeu com 
Universidade de Odontologia entusiasmo tal informação. 

POLÍTICA ESPORTE POLÍCIA REGIONAL CIDADE 

Luis Carlos Noleto 
confirma candidatura a 

deputado federal 

João Lisboa também 
terá representante no 

Copào da Liga 

Andarilhos aguardam 
pela Justiça 

na CCPJ 

íolete Dino participa 
de Encontro das 
primeiras-damas 

Funculti continua 
desenvolvendo 

projetos culturais 
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Roberto Oliveira 

ITR, Início 

de acerto com 

o Leão 

Iniciou no ultimo dia 10 o 
prazo para entrega do 
ormulário do Imposto 
Ferritórial Rural. A receita 
está com uma vasta 
programação a ser 
desenvolvida neste período, 
alem das declarações que 
serão Feitas em disquetes e 
formulários, o contribuinte 
vai poder optar também pela 
vantagem da Internet. Nos 
municípios onde não dispõem 
de Delegacias da Receita 
Federal, o contribuinte 
poderá optar por postos de 
arrecadação nos bancos e 
prefeituras, para isso a 
técnica do Tesouro Nacional, 

semana da revista Ana Maria, 
Zezé de Camargo e Luciano, 
falaram a cerca de carreira, 
vida em família, namoro e vida 
a dois. Acostumados a grandes 
eventos, os dois disseram 
também ter ficado a vontade na 
sessão de fotos para a revista. 
Que trás ainda muitas 
informações sobre cultura, 
lazer, gente e conselhos com 
especialistas em diversas 
áreas, vak' conferir. 

Praia do 

Cacau 

A muito foi encerrado o 
período de veraneio na Praia 
do Cacau, no entanto os 
banhistas continuam 
freqüentando este ponto 
turístico muito gostoso. Mais 
uma alerta, apesar de ter sido 
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Sheron e Benasra. À vontade no Caribe. 

Nery Mendonça, vai visitai- 
os pólos de Carolina e 
Presidente Dutra e mais 10 
cidades da região, 
ministrando palestras a cerca 
de como fazer a arrecadação 
da ITR. As palestras são 
direcionadas apenas a 
atendentes de prefeituras e 
agentes de agencias 
bancárias. 

Ana Mariai 

Uma das duplas mais 
famosas do país, foi capa esta 

Jovens 

acidente, o banhista poderá 
ficar sem nenhum socorro 
oficial, só podendo recorrer 
a amigos ou terceiros que 
passem pelo local. De acordo 
com o comando da Capitania 
dos Portos, no período de 
veraneio, as fiscalizações 
ficam menores, restringindo 
apenas a regularização de 
documentação e pedidos k 
socorro urgente. O corpo de 
bombeiro a quem poderá 
ficar responsável pela 
segurança, não deu 
explicação, através de ligação 
telefônica, fomos informados 
de que os mesmos não estão 
mais na praia, mais 
acreditamos que os mesmos 
estão em alerta para qualquer 
emergência, cabe ao banhista 
não facilitar, porque apesar 
do estado de alerta, o socorro 
poderá chegar tarde demais. 

Aprendiz 

de marinheiro. 

Os candidatos a escola de 
aprendiz de marinheiros da 
primeira e segunda fase, uma 
alerta. A data de 
apresentação da 

documentação da terceira 
fase, é 12 de dezembro na 
escola de aprendiz le 
marinheiro do Ceará. Nesta 
data, também deverá sair > 
resultado da terceira fase. > 
somente em janeiro, e queos 
mesmo terão uma definição 
de onde deverão 
apresentar. Cabe ficar atento 
ao chamado. 

investidores de milhões de dólares. 

este um dos melhores verão 
dos últimos anos, com apenas 
três casos isolados de 
afogamento por acidentes, os 
riscos não chegaram ao seu 
final, isso porque as policias 
militares, corpo de 
bombeiros e capitania dos 
portos que brilhantemente 
realizaram um trabalho de 
prevenção e fiscalização nos 
pontos mais frequentados do 
rio Tocantins, já não mais dão 
plantão nas praias neste 
período, o que qualquer 

Esgoto em 

obras. 

informou que já existe 
levantamento para levar água 
e esgotos a estas localidades, 
mais isso depende ainda de 
acertos dos prefeitos, 
governos, e caixa econômica 
federal, e somente após a 
liberação da verba pelo 
governo é que o liquido 
precioso vai chegar aos novos 
municípios, até lá, é apelar 
para os poços de fundo de 
quintal. 

Pacote do 

A Caema, através do 
governo estadual, iniciou em 
junho, o trabalho de 
implantação e recuperação da 
rede de esgoto de Imperatriz, 
a obra tem um prazo de uni 
ano para ser concluída no 
centro e em alguns bairros da 
cidade, e vai custar 9 milhões 
de reais. Os bairros 
peri/éricos e os novos 
municípios não serão 
beneficiados nesta primeira 
fase, a direção da empresa só 

conhecido como a terra do 
nunca. Com a venda o astro 
vai arrecadar 26 milhões de, 
dólares. Já Madonna, não 
está passando por nenhuma 
fase financeira, mais de 
curtição com a filha Maria de 
apenas um aninho. Seguindo 
conselho da amiga Lis Taylor, 
que aconselhou Madonna a 
mão fazer como as grandes 
estrelas que deixam os filhos 
aos cuidados de babás, a 
estrela já cancelou vários 

antes dos trinta anos, mais 
para isso, Elemer Merrill c 
Ronaldo Marka, ambos do 
BBA e Merril Linch, dormem 
depois da meia noite, e em 
crise de mercado, acordam as 
quatro da manhã. Elemer, 
viajou só este ano, desesseis 
vezes para Nova York, e 
Ronaldo Marka, vende e 
compra suas ações, todos os 
dias. 

Este são os dois homens 
que estarão concorrendo com 
mais 23 investidores do 
mundo inteiro, ao prêmio 
investidor do ano, o vencedor 
alem de uma viagem com 
todas as despesas pagas para 
qualquer parte do mundo, 
com direto a levar a família1 

junto, vai embolssar também 
28 mil dólares, o que justifica 
acorreria. 

Homem 

feio... Procura 

e acha. 

Meio careca, gordo, 
baixote, 44 anos, procura 
louraça que tenha as curvas 
de Sharon Stone. O que 
seria um desejo impossível 

governo. 

Com o novo pacote 
econômico do governo, o 
contribuinte foi atingido em 
cheio, isso porque a aliquota 
de pessoa físiça teve um 
aumento de 10%, com isso. o 
governo espera arrecadar 1 
bilhão de reais. Ele também 
está reduzindo a dedução e 
incentivo ao trabalhador em 
20%, atingindo em cheio o 
trabalhador assalariado que 
tem desconto direto na fonte. 
Contra esta medida, o 
congresso já está se armando 
para tirá-la do pacote, e jogar 
esta medida no fundo de 

pensão das estatais, isso 
porque descobriu-se que é lá 
que está morando uma boa 
bolada de real que pode 
cobrir o que o governo 
pretende arrecadar com a 
redução da dedução e 
incentivo. 

Astros em 

baixa. 

Os dois maiores astros pop 
do mundo estão em baixa, 
Madonna c Michael Jacson, 
responsáveis pela maior 
vendagem de discos e turnês 
do mundo já não estão em tão 
boa fase. Michael Jacson com 
um rombo financeiro de 98 
milhões de dólares, está se 
desfazendo de algumas de 
suas propriedades para quitar 
seus débitos, isso por conta 
de grandes investimentos 
com turnês e vídeo clips. 
Dentre os imóveis a serem 
vendidos, estão o sitio 
Neverland, também 
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Fenômenos da Música, Michael Jackson e 

Madonna, estão em baixa. 

shows jiara cuidar da filha, e 
afirma, só vai voltar as turnês, 
quando poder levar a filha ou 
não tiver que ficar muito 
tempo longe da prole. 

Investidores 

de milhões de 

dólares. 

Eles são considerados o 
coração das empresas no 
mercado financeiro, e 
ganham milhões de Dólares 

se transformou em realidade 
para o francês Michel 
Besnara. Ele é o novo 
namorado da atriz que sabe 
cruzar e descruzar as pernas 
como nenhuma mulher na 
terra. Stone e Besnara foram 
flagrados bem à vontade, em 
uma praia do Caribe. 

A imprensa ela fez apenas 
um comentário, " adoro o 
senso de humor dele" , 
derrama-se a atriz. Ah, sim, o 
mei. careca, gordo e baixote 
é mihv ;rio e um dos donos 
daGuess... 
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Sistema Municpal de Ensino 

Matrículas serão realizadas em dois períodos 

Opinião 

O ódio é retilíneo e 

não teme a verdade 

por Dr. Wilson Filho 
Filósofo, advogado 

criminalista e presidente da 
Comissão dos Direitos 

Humanos da OAB/ 
Imperatriz-MA 

A inveja é uma adoração 
que as sombras sentem pelos 
homens, e que a 
mediocridade sente pelo 
mérito. K rnbor da face 
m)nora mente esbofeleada 
pela floria alheia. \i a^rillíeta 
que os fracassados arrastam. 
F a aloés que os impotentes 
mastigam. É um humor 
veneroso que se expele das 
feridas abertas pelo 
desengano da própria 
insignificâhcia. 

Por suas forças caudinas, 
passam cedo ou tarde os que 
vivem como escravos da 
vaidade; desfilam lívidos de 
angüstia, torvos 
envergonhados da sua 
própria tristeza, sem 
suspeitarem que o seu ladrar 
envolve uma consagração 
inequívoca do mérito alheio. 
A honestidade que dos 
néscios sempre foi o pedestal 
de um movimento, a mais 
ignóbil das torpçs cicatrizes 
que afetam os caracteres 
vulgares. Aquele que inveja, 
rebaixa-se sem o saber, 
confessa-se subalterno. Esta 
paixão é o estigma 
psicológico de uma 
humilhante inferioridade, 
sentida e reconhecida. 

Não basta ser inferior para 
invejar, pois todo homem o é 
de alguém, num sentido ou 
noutro: é necessário sofrer 
em çonsequéneia do bem 
alheio. Nesse sofrimento está 
o núcleo moral da inveja: 
estrangula o coração como 
um ácido, carcome-o como 
caruncho, corrói como a 
ferrugem ao metal. 

Mas paixão nenhuma, 
lhes leva vantagem. Plutarco 
dizia, e La Richefoucald o 
repete que eixlem almas 
corrompidas até o ponto dé 
se vangloriarem de vícios 
infames; mas nenhuma ainda 
teve a coragem de se 
confessar onvejosa. 
Reconhecer a própria inveja 
implicaria, ao mesmo tempo, 
declarar-se inferior ao 
invejado. Trata-se de uma 
paixão tão abominável, tão 
universalmente destacada, 
que envergonha os mais 
pudocos, e se faz impossível 
para ocultá-la. 

Tcofrasto julgou que a 
inveja se confunde com o 
ódio, ou nasce dele — 
opinião já enunciada por 
Aristóteles — seu mestre. 
Platão ventilou a questão, 
preocupando-se com o 
estabelecimento de 

diferenças entre as duas 
paixões, diz que à primeira 
vista, se confundem, parecem 
brotar da maldade; quando se 
associam tornam-se mais 
fortes, como duas 
enfermidades que se 
complicam. Ambas sofrem 
em conseqüência do bem, e 
gostam do mal alheio, mas 
esta semelhamça não basta 
para confudir, se prestarmos 
atenção às diferenças. Só se 
odeia o que se julga mau ou 
nocivo; ao contrário, Ioda 
prosperidade excita a inveja, 
como qualquer resplendor 
irrita os olhos enfermos. 
Podem-se odiar as coisas e os 
animais, só se pode invejar os 
homens. 

O ódio pode ser justo, 
motivado; a inveja é sempre 
injusta, pois a prosperidade 
não causa dano a ninguém. 0 
ódio que injuria e ofende, é 
temível; a inveja que cala e que 
conspira, é repugnante. 

Certo livro admirável diz 
que a inveja é como as cáries 
dos ossos; este livro é a Bíblia. 
As palavras mais cruéis que 
um insensato lança ao rosto, 
não ofende a centésima parte 
do total da ofensa produzida 
pelas palavras que o invejoso 
vai semeando 
constantemente às 
escondidas; este ignora as 
reações do ódio, e expressa 
o seu inquinamento 
balbuciando, incapaz de se 
encrespar em ímpetos viris; 
dir-se-ia que a sua boca^está 
arraigada por fel, que ele não 
consegue expelir, nem 
engolir. Assim como o azeite 
apaga o cal, e aviva o fogo, o 
bem recebido reprime o ódio 
nos espíritos nobres, e 
exaspera a inveja nos 
indignos. 

O invejoso é ingrato como 
o sol é luminoso, tomo a 
nuvem é opaca e como a neve 
é friamente natural. O ódio é 
retilíneo e não teme a 
verdade; a inveja é tortuosa e 
elabora a mentira. Sofre-se 
mais invejando do que 
odiando; como estes 
tormentos enfermiços, que se 
tornam horrosos à noite, 
ampliados pelo pavor das 
trevas. O ódio pode fervei- 
nos grandes corações, pode 
ser injusto e santo, e assim 
muitas vezes, quando quer 
destronar a tirania, a infâmia, 
a indignidade. 

A inveja pertence aos 
corações pequenos. A 
consciência do proprio mérito 
suprime qualquer pequena 
vilania. O homem que se sente 
superior, não pode invejar, e o 
louco feliz, que vive com o seu 
delírio de grandeza, também 
não sabe invejar. Seu ódio 
está de pé e ataca pela frente. 

0 secretário municipal de 
Educação, Agostinho Noletojá 
instituiu as normas para as 
matrículas e rematrículas de 
alunos no Sistema Municipal de 
Ensino de Imperatriz para o ano 
letivo de 1998. 

De acordo com a portaria n5 

005/97, as matrículas serão 
realizadas em dois períodos. No 
primeiro, nos dias 25, 20 e 27 
de novembro serão 
matriculados ou 
rematriculados na primeira 
série do Ensino Fundamental, 
todas as crianças com sete anos 
incompletos, nascidas até o ano 
de 1991, independente de 
escolarização anterior. 

Serão matriculadas *nas 2a, 
3ã, 4a e 5a séries, os alunos que 
cursaram em 1997 
respõctivamenle a 1', 2a, 3a e 40 

séries do Ensino Fundamental. 
Nas séries seguintes, serão 

matriculados os alunos que 

cursaram em 1997 a 53, 6® e 7a 

séries que já se encontrem 
aprovados por média. 

No segundo período, nos 
dias 18, 19 e 20 de dezembro 
de 1997, serão matriculados ou 
rematriculados nas séries 
seguintes, os alunos da 5a, 69 e 
7a séries que conseguirem 
aprovação após os resultados 
finais ou que se submeterem 
com sucesso a programa de 
recuperação. 

Nas mesmas séries, os 
alunos de 5a, 6a, 7a e 8a séries, 
que por qualquer motivo, não 
tenham sido promovidos para 
as séries seguintes. Serão 
matriculadas em todas as 
séries, qualquer criança ou 
adulto que postular vaga. 

Critérios , 
Serão matriculadas na 

primeira série do Ensino 
Fundamental, todas as crianças 
nascidas em 1991, 

independente de escolarização 
anterior. 

Os alunos que estão 
cursando em 1997 de Ia a 4a 

série, serão matriculados na 
série seguinte. 

Os alunos de fraco 
rendimento escolar e sujeitos a 
reprovação, passarão por um 
processo de recuperação, 
motivado pela escola a fim de 
serem promovidos sem o 
"fantasma" da reprovação. 

Os alunos de 5a a 7a séries 
que já se encontrem aprovados 
antes dos exames finais, farão 
rematrículas imediatamente 
na série seguinte. 

Os alunos de 5a a 7a série, 
com fraco desempenho 
escolar, farão sua rematrícula 
somente após os resultados 
finais. 

Segundo informações da 
Secretaria de Educação, serão 
matriculadas no Ensino 

Fundamental, todos os 
candidatos que pleitearem 
vaga, independente de limite 
máximo de idade. Os 
candidatos que apresentarem 
distorção idade/série serão 
encaminhados para os 
programas especiais como; 
Aceleração de Aprendizagem e 
Educação de Jovens e Adultos. 

O secretário informou que 
não será recusada a matrícula 
de candidatos que não tiverem 
certidão de nascimento, 
permanecendo a pendência até 
o início das aulas. 

A Seduc vai matricular na 
pré-eseola, cinco mil crianças 
com idade de 4 a 5 anos. Todos 
os dias serão ainda 
encaminhados pela escola á 
Secretaria para processamento, 
lista dos alunos matriculados 
contendo número de ordem, 
nome, idade e série em que foi 
matriculado. 

CCIRelTRjá estão na Prefeitura 

Já estão chegando na 
Unidade Municipal de 
Cadastro da Prefeitura de 
Imperatriz os Certificados de 
Cadastro do Imóvel Rural 
(CCIR), documento expedido 
pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e pertencente às 
pessoas que cadastraram seu 
imóvel endereçado à 
Prefeitura. 

Segundo Antonia Oliveira, 
chefe da unidade de 
cadastramento do município, o 
CCIR é um documento 
indispensável na hora da 

JW nngns 
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transferência, alienação ou 
qualquer causa judicial 
referente à terra ou imóvel 
rural, e deve ser quitado nos 
Correios. "Não será possível 
fazer nenhuma transação em 
bancos, sem que este 
documento e o Imposto 
Territorial Rural (ITR) estejam 
devidamente quitados", 
esclarece Antonia, informando 
ainda que estes imóveis rurais 
devem pertencer ao município 
de Imperatriz. 

O ITR também já está na 
Prefeitura à disposição dos 
contribuintes, com prazo para 

preenchimento que irá de 10 
de novembro a 19 de 
dezembro de 1997. "Se as 
pessoas não comparecerem 
neste prazo, serão multadas 
com taxas acima de 50 Reais", 
alerta Antonia. Outra 
observação referente a este 
imposto, é quanto às pessoas 
que possuem áreas 
superiores a 500 hectares, as 
quais terão que fazer seu 
cadastro em disquetes que 
será fornecido pela Receita" 
Federal. 

De acordo com a nova Lei 
N0 9.393/96, o ITR, de 

apuração anual, tem como 
fator gerador, a propriedade, 
o domínio útil ou a posse do 
imóvel por natufeza localizado 
fora da zona urbana do 
município, em primeiro de 
janeiro de cada ano. 

O ITR incide, inclusive, 
sobre o imóvel declarado de 
interesse social para fins de 
reforma agrária, enquanto não 
transferida a propriedade, o 
imóvel que pertencer a mais 
de, um município deverá ser 
enquadrado no município 
onde se localize a maior parte 
do imóvel. 

CQC 23 274.*34*0001 •■'a 
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Etetrohrás 77 

Advogado (A) 
Inscrição 

000050 
000090 
000105 
000097 
000039 
000011 
000027 
000085 
000017 
000041 
000078 
000757 
000018 
000762 
000089 
000094 
000088 
000082 

Analista de 
Sistemas 
(A) 
Inscrição 
000216 
000220 
000221 

Relação dos candidatos habilitados para 2S fase. (Exames psicológicos) 
Concurso Público n9 02/97 

Pólo Goiás 
000225 000331 000405 Manut. Espec. Manut. 000543 
000226 000336 000407 Eletroeletrônica Eletroeletrônica 000546 
000232 000408 (A) (B) 000547 
Contador Engenheiro 000409 Inscrição Inscrição 000549 
Inscrição (Eletricista) 000415 000459 000495 000551 
000235 Inscrição 000416 000460 000496 000552 
000241 000342 000419 000461 000506 000555 
000242 000344 000420 000465 000507 000806 
000247 000349 000421 000468 000511 000808 

Engenheiro 
000352 000423 000469 000512 000812 
000354 000424 000471 000517 

(Civil) 000361 000425 000473 000520 Espec. Manut 
inscrição 000789 000426 000474 000804 Eletromecânica 000257 000427 0.00476 (B) 
000258 Engenheiro 000428 000477 Espec. Manut Inscrição 
000259 (Mecânico) 000429 000479 Eletromocânica 
000264 000792 000430 000480 (A) 000569 
000267 

Engenheiro 
000435 000481 Inscrição 000618 

000273 000437 000482 000524 
000281 (C) 000444 000483 000526 Técnico 
000283 Inscrição 000484 000527 em Processamento 
000288 000390 Engenheiro 000486 000528 de Dados 
000291 000391 (D) 000487 000531 Inscrição 

000X44 000293 000392 Inscrição 000491 000532 
000.300 000396 000448 000798 000533 000168 000301 000399 000449 000799 000536 000187 
000315 000400 000796 000801 000539 000190 
000329 000403 000802 000540 000199 
000330 000401 E s p e c . 000541 000203 

A relaçao geral dos resultados, contendo total de pontos, estará à disposição, para consulta, no seguinte endereço: 
Subestação de Bandeirantes, Rodovia BR 153 - km 1.290 - Aparecida de Goiânia - GO 

Ohs: o horário de funcionamento das Unidades Operacionais é de 9 às 16 horas. 
Departamento de Suporte á Administração de Pessoal 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre emnre^Hr.c a j 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dosP senhores empre^nosTue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. mpresanos que 

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

Fantástico 
O Deputado Federal 

Sebastião Madeira tudo indica 
vai conseguir uma nota de 
desagravo na Rede Globo de 
Televisão, tudo por conta 
ainda do episódio que 
envolveu o Prefeito lidou 
Marques a cerca de um ano 
atrás. Um Repórter da Rede 
Globo, veio até a nossa cidade 
e realizou na época uma 

matéria que se tornou um 
verdadeira bòmba, na 
reportagem , o Deputado 
Sebastião Madeira que havia 
perdido a eleição para prefeito, 
estava sendo acusado por um 
pistoleiro de mandante do 
suposto assassinato do hoje 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, a verdade é que a 
reportagem repercutiu em 
todo o Brasil, passado o tempo, 
um ano aproximadamente o 
inquérito foi concluído pela 
Policia Federal, e não deu em 
nada. Após o inquérito 
concluído inocentando o 
Deputado, ele reivindica junto 
a Rede de Televisão uma 
matéria com o mesmo tempo, 
dando conta de que aquilo, não 
passou de uma jogada política, 
armada não se sabe por quem. 
Segundo o Deputado Sebastião 
Madeira a matéria será exibida 
neste Domingo dentro do 
Programa Fantástico, o povo 
de Imperatriz está ansiosos 
para ver se reaimenre vai se 
tirar a mancha de Capital da 
Pistolagem, mas como em 

• televisão a primeira imagem é 
a que fica, dificilmente vamos 
tirar o peso imposto a nós 

naquela fatídica reportagem 
realizada pelo repórter Luis 
André Azevedo. Aqui vai uma 
boa pergunta, onde andará o 
suposto pistoleiro de nome 
Ramiro ???????????? Segundo 
declarações do Deputado 
Madeira, "caso o material 
jornalístico, produzido, não for 
de qualidade, eu entrarei na 
justiça com uma ação contra a 
Rede Globo". Vamos aguardar 
, na próxima edição iremos 
analisar o conteúdo da 
reportagem. 

OAB 
Enquanto esquenta a 

disputa pela presidência da 
OAB - Ma, onde teremos dois 
candidatos, aqui em Imperatriz 
teremos uma eleição tranqüila. 
A chapa única será encabeçada 
pelo competente Advogado Dr. 
Argentino Silva, tendo como 
vice o brilhante Advogado 
Aroaldo Santos, a eleição será 
realizada num clima sem 
disputa no próximo dia 'ZV> de 
Novembro, o candidato único 
disse estar satisfeito com a 
postura dos Causídicos locais, 
quando após a posse vai tomar 
medidas vizando unir ainda 

mais a classe dos Advogados 
em nossa cidade. Vale 
ressaltar o brilhante trabalho 
realizado pelo Dr. Clebis José 
dos Santos que sozinho 
conseguiu erguer a sede da 
OAB em nossa cidade. 

Candidato 
0 Vice Prefeito de 

Imperatriz Dr. Luis Carlos 
Noleto confirmou a sua 
candidatura a uma vaga na 
Câmara Federal, fiel 
escudeiro do Prefeito Ildon 
Marques, Luis Carlos tenta 
falar a mesma linguagem, já 
deve ter conversado com o 
prefeito a respeito de sua 
candidatura, ex vereador, 
médico conceituado em nossa 
cidade, acreditamos na sua 
eleição, até porque somos 
contra a vinda de para 
quedistas , aqueles que só 
aparecem de quatro em quatro 
anos, chegou a hora de 
Imperatriz ter uma boa 
representalividade tanto na 
Câmara Federal, como na 
Assembléia legislativa. Vamos 
votar em candidatos que 
estejam comprometidos com a 
nossa cidade e região. 

Entrelinhas 

Será realizado de 14 a 16 deste mês o XIX 

Con-Jubasma, Congresso da Juventude 

Batista Associacional Sul Maranhense, que 

terá como tema JO VEM VOCÊ TEM VALOR. 

O orador será o Pastor Amilton da Cunha 

Rocha dc São Luis do Maranhão. Como 

atração principal o cantor Antonio Cláudio de 

São Paulo, contatos com Sr. Obede pelo fone 

723 26 61, o local será no Plb em Açailândia , 

vale a pena conferir. 

Dia 15 teremos o grande desfile para 

escolher a garota São Vicente de Paula, o 

evento será na própria escola, na Rua Eucikles 

da Cunha esquina com Rua Piauí, a partir das 

21 horas ao som do Dragão Negro,: 

participação especial do DJ Azevedo, a 

coordenação do evento está sob a 

responsabilidade do Professor Vicente. 

FLANO 

Raimundo] 

Prímeiro 

O retorno 

É bom retornar. De volta ao 
batente com garra e 
disposição. Minha missão, 
outra vez como colunista, será 
divulgar os fatos que marcam 
o dia-íHÜa não só de Imperatriz, 
do Maranhão, mas de todo o 
País. 

Outro aspecto a ser levado 
em consideração, é que a 
coluna também servirá de 
verdadeiro elo de comunicação 
entre os poderes — Executivo, 
Lgislativo, Executivo, 
Judiciário — e à população. 
MeSmo que seja, acredite, o 

mais palpérrimo dos cidadãos 
terá, aqui, vez e voz. Doa a 
quem e onde doer. 

O novo colunismo brasileiro 
exige isso. O novo jornalismo 
tem de ser dinâmico. 

Portanto, não hesite, quando 
necessitar botar a boca no 
trombone entre em contato 
comigo. O fone é; 721-4006. 

Defendendo 
bandeira 

Está ganhando força na 
opinião pública a campanha por 
uma empresa nacional única de 
telecomunicações. 

A idéia de juntar todas as 
"Teles" e a Embratel em única 
empresa, aos moldes da 
Petrobrás, é uma resposta dos 
sindicatos ao projeto do 
governo fatiar a Telebrás e 
diminuir consideravelmente a 
sua importância. 

Na verdade, o que os 
sindicatos dos Irabalhadóres 
em telecomunicações estão 
propondo, é uma tendência 
mundial do setor. 

Todas as grandes empresas 
nacionais (France Telecom, 
DeutchTelecom, BT,Hc.) estão 
formando grandes consórcios 
para consolidar as suas 
posições no mercado e ampliar 
suas áreas de atuação. 

No Brasil, ao contrário, a 
intenção de FHC é acabar com 

aTelebrás e com todas as Teles 
e criar três ou quatro empresas 
regionais em seu lugar. Trata- 
se de um enorme equívoco, que 
vai colocar em perigo o mais 
eficiente e lucrativo 
empreendimento já realizado 
pela sociedade brasileira. 

Preparativos 
finais 

Entrando em fase final de 
preparação, a festa Pacú de 
Ouro, numa promoção da 
colunista social Maria Lcônia. 

O evento acontecerá no dia 
28 do corrente mês, no Juçara 
Clube, e terá como principal 
atração Qá confirmada) o 
dançarino Carlinhos de Jesus. 

O principal destaque, a nível 
de personalidade maranhense, 
será dona Nice l/ibão, que virá 
de São Luís especialmente para 
prestigiar o acontecimento. 

Contatos para reservas de 
mesas estão sendo mantidos 
por meio do fone; 721-3241. 
Com certeza, vai ser o baile que 
fechará com chave de ouro o 
calendário festivo de Imperatriz! 

Mudanças 
no ar 

O senador Sebastião Rocha, 
do FL do Amapá, informou que 
pretende, por supressão, 
promover alterações no projeto 

de regulamentação dos planos 
de saúde, do qual é relator na 
Comissão de Assuntos Sociais. 

Entre as propostas que 
pretende apresentar, citou a 
extinção da exigência de 
carência de três dias para 
urgência, a ampliação da 
cobertura e do Plano 
Hospitalar, incluindo alta 
complexidade, transplantes, 
medicamentos importados 
não-nacionalizados para 
tratamento ambulatorial, 
prótese para fins de 
reabilitação e, também, nos 
caos de cataclismo, guerras e 
epidemias. 

O clínico-geral Jairo 
Casanova reafirma que o 
quadro da saúde na Região 
Toeantina não é muito 
diferente das outras regiões 
do País. "E triste, é caótico e, 
como eu já falei outras vezes, 
estamos envidando todos os 
esforços para que a 
mu nicipalização se 
concretize". . 

Jairõ Casanova diz confiar 
plenamente na administração 
Ildon Marques. Acrescenta, a 
esse respeito, que o prefeito já 
deu incontestáveis provas de 
querer melhorar a qualidade 
de vida da comunidade quando 
de seus deslocamentos até aos 
bairros mais distantes do 
Centro. "P2 ouvindo as 
lideranças e, claro, o povo que 

se é possível detectar os 
problemas visando suas 
rápidas soluções". 

Dando 
duro 

A Secretaria de 
Infraestrutura do Município 
(Sinfra) investe alto na 

recuperação de ruas em 
diversos bairros da cidade. 
Hoje, por exemplo, as frentes 
de trabalho estão nas Vilas 
Redenção I e 11. 

Os periféricos — segundo 
determinação do secretário 
Jairo de Oliveira — recebejâ v 
outros benefícios por parti ^l 
Prefeitura Municipal. 

Em cima 

do lance 

O vereador André Pauliuo D'Albuquerque 
continua firme no seu projeto de disputar uma 
cadeira na Assembléia Legislativa Estadual, 
ano que vem. Na ALE, o APA quer somar 
forças no que diz respeito aos projetos e 
benefícios reivindicados para Imperatriz e 
mumdpios vizinhos. 

O Festival Aberto Balneário Estância do. 
Recreio (Faber) já movimenta todos i ^ 
setores cullnraís das regiões Norte/Nordeste 
do Brasil. 

O Calçadáo. maior centro comercial da ; 
Região Toeantina. vive clima de festa na 
expectativa de conseguir fazer boas vendas 
durante a passagem do período natalino. 
Maioria das lojas reabesteceu seu estoque. E 
visitar o local para constatar o que estou 
noticiando. 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tu<anufs de Produtões 

Narciso Pires 
Diretor Presidente 

Reny Brito 
Diretora Financeira 

França Coelho 
Diretor Comercial 

U L CAPITAL 
Super Quadra 602. Rua 4. Casa 3 - CEP 65900*000 - Telefax (098) 723-3022* Imperatriz-MA 

Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Aílton dos Santos Cardoso 
Rua Bom Futuro, 583- Fone: (098) 722-1338/723-3022 - Imperatriz-MA 

Representante Nacional 
Formato - Fone: (011) 214-1634 - São Paulo-SP 

Josaíá Ramalho tlienc França Cláudia Pinheiro 

Diretor de Redação Di retora Gráfica Diretora Inform ática 

Subeditores: Francisco du Valle Raimundo Primeiro 
Colaboradores: Machado Neto. Linda Veloso. Soraya Luiza, Renilson Sousa, Jorge 
Quadros Thompson Mota, Josélia Melo e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Gilmar Ferreira (Magão) 

ilpjoruãl Capital m elx uotu iarios da Agénna Lsiado r Voz da America 
Os artigos e notas assinadas nas C olunas. bem como os ensaios publicados, não rrfkTéín 

úeçe<sanamente a opinião do Jornal 
Folos c matérias enviadas na.' -< rao T volvida,-., mesmo que não publicailas 

Pública 14/11/97 
■•fV-rí-eí 

Polícia Militar _ 
Delegacia de PIantão_ 
Corpo de Bombeiros 
Hospital de Plantão tGeral)_ 
Hospital de Plantão (Pediatria) . 
Aeroporto _ 
Estação de Trem 
Hemomar S|i 
Tropigás_ 
Paragás 
Alcóolicos AnônimQÍ|||:|| 
|'Prefe itu ra M un||iipa||ji[||!l!'[ 
Câmara Municipal^ 
Fórum Henrique de La Rocque . 
Disque Boi na Moita _ 
Defesa do Consumidor_ 
Cemar — 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal __ 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Polícia Federal _ 
Policia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
721-1065 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Josafá Ramalho Sexta-feira, 14 de novembro de 1997 □ regional □ 1-5 

■ Encontro das primeiras-damas 

lolete Dino representa João Lisboa no evento 

Primeira-dama da Terra da Cameleira destaca papel desempenhado pelas administradoras e primeiras-damas 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

A primeira-dama de João 
Lisboa, lolete Dino, participou 
do 5o Fórum Nacional de 
Primeiras-Damas e 
Administradoras Municipais 
Brasileras, realizado na 
semana passada no Convento 
das Mercês, numa promoção 
da Conderação Nacional de 
Primeiras-Damas e 
dministradoras Municipais 
(Condambra) e pela 
Federação Nacional das 
Associações dos Municípios 
do Estado do Maranhão 
(Famem), com apoio do 
Governo do Estado e da 
Prefeitura de São Luís. 

lolete Dino considerou os 
resultados do evento 
altamente positivos, lendo em 
vista a importância dos temas 
que foram discutidos pelas 
participantes. 

Os debates apresentados 
se dividiram em três 
modalidades: conferências, 
palestras e treinamentos. 
Durante as primeiras partes, 
foram discorridos temas 
sobre a Ação de Solidariedade 

P()lítica de Assistência Social, 
o Espaço da Mulher na 
Administração Pública, Os 
Direitos da Criança e do 

Adolescente e O papel da 
Mulher na Virada do Milênio. 

A palestra principal foi 
relacionada a atuação da 
Candambra, ressaltando a 
Mulher, Sua Ação e Sua 
Participação na Esfera Social 
e Administrativa. Os 
treinamentos abrangeram, 
ainda, técnicas de Cerimonial, 
Etiqueta na Prática, Marketing 
Governamental e Filosofia de 
Vida Total para o Indivíduo. 

Também presente, o 
assessor do programa ' 
Comunidade Solidária ' , 
Edgar Bastos de Sousa, falou 
sobre a 'Ação de Solidariedade 
e Política de Assistência Social 

lolete Dino aplaudiu o tema 
em virtude do expositor ter 
colocado em pauta as 
dificuldades enfrentadas pelo 
programa ' Comunidade 
Solidária ', de iniciativa da 
primeida-dama do País, Ruth 
Cardoso. 

"O papel social 
desenvolvido nos municípios 
pelas esposas dos prefeitos 
deve ser olhado com outros 
olhos, ou seja, com mais 
seriedade pelos governos 
pelos governos estadual e 
federal", disse lolete Dino, 
acrescentando que os 
recursos destinados aos 

municípios continuam ficando 
mais escassos e o nível de 
miséria nas periferias aumenta 
assu stadoramente. 

"Tá mais do que na hora de 
fazer valer o slogan do 'Brasil 
ewíAfázC", frisou. 

Por outro lado, afirmou que 
João Lisboa, por meio da 
Secretaria de Solidariedade, 
implantou o programa intitulado 
de 'Mutirão da Solidário '. Ele 
tem o objetivo de prestar 
serviços sociais — expedição 
de documentos, doação de 
medicamentos e enxovais para 
gestantes — aos setores de 
menor poder aquisitivo da 
sociedade joãolisboense. 

No encontro, ainda foram 
discutidos os seguintes 
assuntos: "Direitos da Criança 
v do Adolescente", 
"Descentralização: Saúde, 
Educação, Habitação, 
Saneamento e Direitos do 
Menor", com os secretários 
estaduais do Maranhão Marival 
Lobão (Saúde) e Gaslào Viera 
(Educação). A presidente do 
Conselho Estadual da Criança 
e do Adolescente, Sandra 
Torres, o ex-prefeito de Caxias, 
Paulo Marinho, do 
superintendente da Caixa 
Econômica Federal, Maurício 
Quarezemin, e da assistente 
social Terezinha Moreira 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

m 

Primeira dama de Davinópolis, César Viana (secretário de Solidariedade do Estado), 
lolete Dino e Sálvio Dino (prefeito de João Lisboa), reunidos no encontro de São Luís 

Lima. 
lolete Dino — finalizando 

— garantiu que não medirá 
esforços no sentido de 
participar de eventos que 
garantam o envio de recursos 

para João Lisboa, "visando 
melhorar a qualidade de vida 
de nossa comunidade". 

lolete Dino disse que vem 
mantendo constantes reuniões 
com os lideranças comunitárias 

de João Lisboa. "Quero detectar 
as principais necessidades 
verificadas junto aos nossos 
municípes", enfatizou, lolete 
deverá viajar para São Luís nos 
próximos dias. 

Leia e assine 

o Jornal 

Capital 

O seu líder 

diário 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EDUCAÇÃO E NOS SERV1- 
ços público municipal dos municípios das regiões oeste 

\ AO SUL DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTESUL 

Fundado em 26 de setembro de 1997 
CGC.(MF) 23.433.808/0001-88 

O Sincdcato dos Trabalhadores na Educação e nos 
Serviços Público Municípios das Regiões Oeste ao Sul 
do Estado do Maranhão - SINTESUL, CONVOCA, pelo 

presente, todos os funcionários da Prefeitura - 
Municipal de Campestre do Maranhão, para se 

reunirem, em assembléia geral no salão paroquial, na 
Avenida Bernardo Sayão, s/n, centro, às 09h00 do dia 
16 de novembro de 1997, em primeira convocação, e 
às 09h30 em segunda convocação e com qualquer 

número, para tratarem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 

- Criação do sub-sindicato do SINTESUL nó município 
de Campestre. 

Imperatriz, 12 de novembro/97 

.—J. 14®6 .4-^4.-« — U- 

Compra-se 

computadores 386 em 

perfeito estado de 

conservação. 

Contatos pelos fones 

721-2506 e 721-4006 

y I. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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28 - BanJa Nova (BeLéivi^PA) 

^ 29 " Banüa MeI com Terra " O meIIior do Forró 

TO " Banóa IVlAqNus " Show ds Reççae 
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Patrocinadores: 

Sinrural 

Adm. Cel. Ventura 

Sec. de Agricultura 

do Estado 

Chico Coelho 
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Dep. João 

Paiva 
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Pref. de Imperatriz 

Adm. Ildon Marques 
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fase e^ipèrynnieinrta 

na liíiterinit 
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Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 



Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Regino 

Págiím 1-4 
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Sexta-feira, 14 de novembro de 1997 - Editor responsável; Josélia Melo 

Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Fazendo 
bem 

Muilo importante o 
incentivo que a Embratur 
esta dando ao turismo no 
Brasil através da mídia. 
Nota-se que o interesse 
para a exploração do 
potencial turístico 
Brasileiro nos últimos dias 
e muito grande. E bom 
saber que o governo 
federal esta acreditando na 
forca da comunicação para 
mostrar a nação o quanto o 
Brasil e rico não apenas no 

relativo as belezas naturais, 
mas mesmo em aspectos 
ligados as coisas feitas mãos 
humanas. Tomara que esta 
campanha no Rádio e na 'TV não 
pare, pois com certeza ela esta 
despertando o interesse dos 
Brasileiros em conhecer o seu 
pais. 

Ninguém 
vai se molhar 

Pelo menos se depender da 
Rádio Cidade, os 
Imperatrizenses vão poder 
entrar na chuva sem medo de 

saírem molhados. O negocio e 
que, segundo a Emissora esta 
anunciando, a partir do mês de 
janeiro próximo a Rádio Cidade 
vai estar fazendo a distribuição 
de guarda-chuvas para as 
pessoas. Não sei se apenas nos 
dias de chuva ou não. Sei e que 
já tem neguinho interessado no 
caso, já que não e nada 
agradável sair de casa e ficar 
todo ensopado, alem do mais e 
uma promoção nova em 
Imperatriz. Talvez ate apareça 
outra rádio com uma solução 
para que a gente não se afogue 
na água acumulada em nossas 
ruas. Até que não e ma idéia. 
Alguém se habilita? 

Derramando 
lágrimas 

Fiquei sabendo que tem 
gente que ehora quando sai 

alguma critica aqui nesta 
coluna. Que pena. Eu 
pessoalmente só lenho a 
lamentar, afinal acredito que o 
caminho não e por ai. O correto 
seria procurar fazer o contrario, 
não para convencer a 
Colunista, mas para mostrar a 
si próprio que e capaz. Pelo 
menos assim, nossa classe 
sairia ganhando bem mais e a 
pessoa que se sente ofendida, 
no mínimo ficaria com mais 
auto-estima, que 
provavelmente e o que esta 
faltando. Agora volto a repetir, 
as criticas e sugestões são bem 
vindas, o espaço aqui e de 
todos nos que fazemos 
Comunicação, sem importar se 
trabalha nessa ou naquela 
empresa. 

tsom 

de cuca 
Em recente conversa com 

o Repórter Carlos Ribeiro da 
Rádio Imperatriz, descobri que 
o garoto e bom de cuca. Pde me 
falava de coisas que 
aconteceram na época em que 
começou na Rádio Capital AM, 
da sua primeira reportagem, da 
sua vontade de fazer, e ate da 
sua insegurança em me 
mostrar a matéria. De lá pra cá 
muita água já rolou. Claro que 
não são décadas ou séculos, 
mas e um tempo considerável. 
Ele não sente mais aquele 
medo, não trabalha mais 
comigo, adquiriu novos 
conhecimentos, etc, mas sua 
memória continua afíadíssima. 
Que coisa! E eu que até já tinha 
esquecido a maioria desses 
fatos. Ate foi bom lembrar 
porque assim percebi que a 

chama que ele trouxe 
naquele tempo continua 
mais acesa que nunca. 

Digno de 
destaque 

O Jornal da Associação 
Médica de Imperatriz e sem 
duvida um dos mais 
importantes informativos de 
nossa cidade. Quem tem a 
oportunidade de ler pode 
ver que as informações nele 
contidas são da mais alta 
qualidade e necessidade 
para a população de um 
modo geral. E claro que nem 
todo mundo tem acesso a 
ele, agora se tivesse, com 
certeza levaria em 
consideração tantas coisas 
novas e necessárias. 
Parabéns a toda a equipe que 
compõe o Jornal da AMI. 

T 

HOKOSCOPO 

H Aries 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

Gêmeos 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Leão 

0O 

-O- 

Touro bo 

0 paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimentares. 

Sagitário 

Câncer 
IQ) 

Virgem 
ííl 

Plutão dá um tempero a mais 
à sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Escorpião Capricórnio 

Sua ca] «cidade de trabalho 
está sendo reforçada jx)r Plutão, 
que ajuda você a persevérar 
eín seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

0 poder regenerativo do 
seu organismo está em alta, 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutão e Vênus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade de liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um período em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

Aquário 
✓WA 

Sua necessidade de 
contato está em alta, e você 
tende a se relacionar de 
modo mais profundo e 
verdadeiro. 

P Q Peixes 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

Canal 
TV 

CRC Canal ^ TV 

Capital Canal 

BB TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 
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n tv 
j Difusora 

TV 

Mirante 

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

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

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

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

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

Canal 10 

Não forneceu programação 

Canal 
TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade Aler- 

ta, um pro- 

grama polê- 

mico que é 

líder de au- 

diência. Na 

TV Capital 

de segunda 

a sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Ixn -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 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10JucaKforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

ISfllWIM 

Vnòução ôe filmes em VHS, S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

áudio & vídeo 

ProÔMçáo ôe áudio editado por computadores gráficos ' 1 

Super Quadra - 60?, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Funculti continua desenvolvendo 

Projetos Culturais 

O CIEI II é o mais novo colégio do município a ser visitado pela equipe da Fundação Cultural 

í . <:• 

m 

mm 

i 

Fundação Cultural espera alcançar todas as Escolas do Município 
A Fundação Cultural de nas escolas do município. O Administração Municipal. Na 

projeto tem o apoio da locadora 
de livros Macunaima, secretaria 
municipal de educação (Seduc) 
e biblioteca pública municipal. A 
F unculti é um órgão da 

Imperatriz (Funculti) continua 
executando o projeto Arte e 
Literatura nas Escolas, com o 
objetivo de incentivar e 
desenvolver a prática de textos 

primeira fase do programa, foi 
visitada a escola municipal 
Giovani Zann nos dias 23,24 e 
27 de outubro. Foi montado na 
escola, um cenário próprio. O 

público alvo são alunos da V a 
4a séries. Para desenvolver o 
trabalho, a equipe de monitores 
da Funculti utiliza três mesas 
grandes, vinte e quatro 
tamboretes e duas estantes com 
capacidade para trinta a quarenta 
livros. E montado um cenário na 
sala onde é desenvolvido o 
programa. Joanires Santos e 
Didi Praes são as monitoras do 
programa, que conta também 
com a ajuda do contra regra 
Lenner Sousa. Na escola 

(iiovanni Zanni, os monitores 
foram acompanhados de perto 
pelos professores do colégio 
visitado, favorecendo o êxito 
das atividades exercidas na 
primeira etapa. A expressão 
corporal, teatro de fantoches e 
brincadeiras , formaram uma 
atração aparte do projeto para 
fazer com que as crianças 
despertem-se para o mundo da 
leitura, comentou Joanires 
Santos. A monitora explicou 
que o transporte do material 
para as escolas é feito por um 

veiculo da Secretaria de 
Educação. Além das leituras e 
brincadeiras exercidas , a 
equipe da Funculti, envolvida 
com o projeto, ainda desenvolve 
a produção de textos entre os 
alunos como uma forma de 
exercitar o que foi absorvido 
nas leituras. A equipe que cuida 
diretamente deste projeto , tem 
boas expectativas quanto à 
continuidade do trabalho, 
provas disto, é que hoje mesmo, 
a mesma equipe da Funculti está 
realizando esse mesmo 
trabalho no CIEI II, que será 
desenvolvido entre os dias 14, 
13, 16, 17, 18, 19, e 20 do mês 
em curso. O evento se 
estenderá até o mês de 
dezembro, trazendo grandes 
variedades e positivamente 
várias atrações aos alunos do 
CIEI II. O CIEI 11, compota em 
suas dependências, 
aproximadamente mil e 
quatrocentos alunos, isso no 
peri odo matutino e vespertino. 
O CIEI II, fica localizado no 

Parque São José. Além do 
projeto, Arte e Leituras nas 
Escolas, outros projetos estão 
sendo desenvolvidos pela 
Fundação cultural de Imperatriz 
na cidade. Está em 
funcionamento o curso sobre 
Artes Cênicas, como parte do 
projeto de oficinas permanentes 
de artes.E dando continuidade 
aos trabalhos desenvolvidos 
pela Funculti, inclui-se um 
trabalho que está em anda 
mento, que é o grupo de danças 
folclóricas . depois de 
aprenderem o cacuriá e bumba- 
meu-boi com o 
acompanhamento de 
orquestras e passará ã ter 
possivelmente o 
acompanhamento de matracas. 
Já cm fase de produção os livros 
do VIII e V festival de poesia, 
crônica e conto. 

A fundação cultural de 
Imperatriz espera lança-los no 
próximo mês, ou seja em 
dezembro, durante a realizaçf 
do XI festival. 

FDE promove encontro hoje 

O objetivo final do I Encontro Intermunicipal é implementar processo educativo 

A Fundação Apollônio Salles 
de desenvolvimento 
Educacional - Fardurpe, e a 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco do Nordeste - 
Sudene, está realizando o 1 
Encontro Intermunicipal sobre 
"Casas Familiares Rurais" 
portanto hoje, dia 14 de 
novembro de 1997, às 09:30 
horas, no centro Pastoral, 
localizado à rua 13 de novembro, 
em frente da Igreja Santa 
Tereza. O evento trará como 
objetivo final, implementar um 
processo educativo para os 
filhos de produtores rurais. As 
casas familiares rurais, tem 
como objetivo, oferecer no 
período de 3 anos, uma formação 
integral para os jovens do meio 
rural de ambos os sexos e, na 
faixa et ária de 14 anos e acima, 
para que possam atuar como 
profissionais e, exercerem a 
cidadania em sua plenitude. E 
fundamental melhorar a 
qualidade de vida dos 
produtores, através da aplicação 
de conhecimentos técnicos 
científicos organizados a partir 
dos conhecimentos familiares. E 
ainda desenvolver no jovem 
agricultor o sentido de 
comunidade, vivência grupai, e 
desenvolvimento do espírito 
associativo. Orientar o jovem 
quanto as possibilidades de 
trabalho em seu meio sócio 
profissional, possibilitando 
assim, a sua valorização para 
permanência na área rural, em 
condições de qualidade e 

dignidade de vida. Desenvolver 
no jovem e nas comunidades, a 
consciência de que é possível, 
através de técnicas de produção 
adequadas, viabilizar uma 
agricultura sustentável, sem 
agressões e prejuízos ao meio- 
ambiente. Desenvolver práticas 
capazes de organizar melhor as 
ações nas áreas de saúde, de 
nutrição e cultura nas 
comunidades. Na alternância de 
regime de internalo, os jovens 
chegam a passar nas familiares 
rurais de famílias, um período de 
duas semanas. Durante as duas 
semanas na propriedade ou 
organizações profissionais de 
natureza rural, o jovem organiza 
e realiza um plano de estudo 
para discutir sua realidade com 
a família e profissionais, 
levantando problemas 
planejando soluções e realizando 
experiências técnicas na 

comunidade. Durante a semana 
na CFR, os jovens discutem 
coletivamente ( colocação em 
comum )com ajuda de 
monitores técnicos, os 
problemas levantados na 
comunidade, buscando 
desenvolver novos 
c o n h e c. i m e n t o s , 
compreendendo e explicando 
seus resultados e expectativas. 
Através da pedagogia da 
alternância que é aplicada nos 
cursos profissionais, fichas 
pedagógicas são trabalhadas e 
organizadas de forma integrada 
com uma formação geral de 
educação do ponto de vista social 
v humano, para desenvolver e 
fortalecer o espírito de equipe. 
Assim a pedagogia de 
alternância é baseada na filosofia 
de "aprender a aprender" que 
vincula os conhecimentos 
práticos e teóricos com a 

realidade local e familiar dos 
jovens. No processo educacional 
da pedagogia de alternância, os 
monitores técnicos ligados às 
áreas ou trabalho dos 
assentamentos e, de forma 
conjunta com as entidades locais 
e estaduais, grupos, 
organizações e empresas locais, 
são responsáveis pela 
organização técnica, educacional 
e implementação de todas as 
atividades constituídas no órgão. 
A Associação das Casas 
Familiares Rurais, década região, 
tem a função de assessorar a 
implantação das CFR nos 
diversos Estados, afim de que as 
comunidades assumam a 
decisão consciente e 
participativa de criar os grupos 
locais, a fim de evitar 
oportunismo que venham a 
impedir o desenvolvimento do 
programa. 
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Produtores Rurais estão otimistas quanto ao evento 

Prêmio Cidadão do Mundo 

entra na segunda etapa 

O objetivo é analisar os pensamentos 

dos nossosjovens 

Com o objetivo maior de 
analisar os pensamentos dos 
jovens atuais, o Yázigi, uma 
conceituada escola de inglês 
de Imperatriz, está realizando 
o Prêmio Cidadão do Mundo 
na sua segunda etapa. O 
evento dará continuidade a 
grande arrancada para reta 
final de apuração do PCM. A 
data marcada para a sua 
realização, é para este 
domingo próximo 16/11/97 
às 13:30 horas, que será 
ultima etapa. Esta segunda 
etapa consiste-em uma 
redação sobre um tema 
proposto, que só será 
conhecido em cadeia 

nacional, minutos antes da 
prova. Através da 
disseminação do aluno, será 
avaliada a sua opinião e 
atitude sobre o tal assunto. 
Esta é uma medida sábia, e 
bastante eficaz, que só traz o 
bem para nossos jovens e 
para nossa querida cidaç 
pois trata de um evento de 
suma importância para a 
nossa região. 

Esta é a hora de saber o 
que pensa nossos jovens, e 
qual as suas atitudes diante 
de assuntos que dizem 
respeito não só a nossa 
cidade, mais sim a todo o 
mundo. 
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Alunos de escolas particulares participam do PCM 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 
ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayão 
Impera triz Maranhâo 

Aceitamos 
encomendas 

ISl: 

é no Ccipilcil 

im 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renílson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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O LAroiael^LIuilKem-ve-VeKvium, bas+aK\+e o eu podo ua 

ouizoçõo do bodo lodo Le-ii^o dos /vAuuieipios. L-om 

eer+e^o eouforo eom o soeiedode loeoly polí+leos e 

einpi^o.sorios tombem dos eidodes viziubosy o |ei^o 

promete ser orrojodíssimo e eom eertezo umo jesto 

bostoute ouimodo. Portieipe! 

IV (fafutal 

y\]o próximo dicA ítfí estord ocouteceudo o oberturo do 

97 rvo Bolrveorio Cote Clube, reuuiro ortistos 

do regiõo e eouvidodos espeeiois e o TV Copitol em 

rvotne do jorrvolIsto e odvogodo Couor Porios esto 

doudo totol opoio o groude |esto. 

'Pacú de Õuna 

y\]o proxirAO dlo 28 o eoluuisto )\Acxr\c\ Leôuio reuuiró o 

soeiedode poro o groude uoite do Poeu de Ouro. 

Prestigie este eveuto de renome. O porticipe desto 

lindíssimo promoçõo. 

A omigo OIiete Pernonde^ bostonte otimisto eom suo 

Adego Perj-umodo o mois novo lojo de perfumes de 

nosso eidodes umo |ronguio bostonte interessonte. 

Oon|iro o boo sugestõo Avenido Oetulio Vorgos em 

|re nte 00 B020. 

IDuos geroçPes bostonte simpotieos Sr0 Luís Pondo e 

[ y\|onso Pondo. Oon|lro o beleeo ein dose duplo 
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A be-lo gfussoro Oergueiro lodeodo pelos-medieos 

Pr0 Mcxqno e Pr0 Pemondei duronte evento dos 

7^\migos do Bem Ouerer 

VJmptrredrie* recebeiv essa semana um cpaucle 

nome da odonfolo0Ía/ Xdr" Leonardo yVAendes 

de Oliveiray que fem especial ilação em 

perlodon+ia e implan+odonfia pela LA/dd-SP- 

pKr a taquara, veio pa^a realizai implan+es 

denlai^ios junfamenfe com o D A Alen 

jAndei^son yVlaia. 

As cii^u^gias io^aha ^ealCadas no dentro 

dirurgico do dnstituto de OIKos de 

vPmperatrl^ que tem uma sala especialmente 

montada para esses procedimentos. 
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A- eolunisto Lindo Vel oso, AAorl e ne e plélio d 

diveiro 
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Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayâo, 1180 (Três 

Podcresl ^ 723-3394 
é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Caso 
Ramiro 

A cidade dc Imperatriz 
mais uma vez poderar 
aparecer de forma negativa 
para todo País. O deputado 
federal Sebastião Madeira, 
na tentativa de concertar 
um erro de um repórter 
desenformado da Rede 
Globo, poderar tornar viva 
a imagem do brasileiro, 
quando a maior cidade do 
Maranhão foi chamada a 
capital brasileira da 
psitolagem. 

Caso 
Ramiro II 

Depois de tantas 
investigações e inquéritos, 
o deputado Sebastião 
Madeira chegou a 
conclusão que tudo não 
passou de uma jogada 
inteligente de um 
estelionatário. Ou seja, tudo 
acabou em pizzas. De uma 
coisa eu tenho certeza, não 
existe ex-ladrão. Por onda 
anda Ramiro? 

Palhaçada 
E que estão fazendo com 

o Cavalo de Aço. Na tarde 
de ontem fui informado 
pelo cronista esportivo 
Renilson Souza de que os 
jogadores do Cavalo de Aço 
irão se reunir somente no 
dia do jogo. 

Caso isso venha se 
c o nf i r m ar, p o d em os 
afirmar, repetir nil vezes; 
Isso é uma vergonha, Isso 
é uma vergonha...! 

Cadê 
"O Regis"? 

A implicância entre 

Francisco do Valle 

Justino Oliveira Filho e o 
jornalista William Marinho 
acabou prejudicando o 
esporte profissional de 
Imperatriz. 

Com toda essa 
"palhaçada" só esperamos que 
William Marinho possa dar o 
título de campeão para a 
Sociedade Atlética Imperatriz, 
caso isso não venha acontecer, 
sua imagem não ficarar 100%. 
Estamos ligado. O médico 
Sebastião Regis que foi 
anunciado como o homem 
forte do "Mais Querido" 
desapareceu. 

APA 
O vereador André Paulino 

D' Albuquerque continua 
mantendo contato com 
lideranças de Imperatriz e 
Região. O lider do PMDB na 
Câmara, vem mantendo suas 
bases políticas em evidência. 
Com os "slogam" Vamos 
fechar as portas para os para- 
quedistas, ele garante que só 
a política de Imperatriz será 
valorizada. "Precisamos 
concientizar nosso povo, eles 
são os que mais sofrem com a 
invasão dos para-quedistas" 
disse APA. 

Torneio 
Neste fina de semana 

haverar um importante 
torneio de futebol no campo 
soçaite do BIC - Balneário Iate 
Clube. Apesar das duas 
equipes serem do Sistema, a 
rivalidade poderar abrilhantar 
a festa. 

Duas equipes do Sistema 
Tucanu's estarão presente. As 
incrições estão abertas desda 
da última segunda-feira. 
Contatos pelo fone: 721 - 4006. 

Novo 
Jornal 

A Folha de João Lisboa 
brevimente estarar 
circulando. O jornalista 
Frederico Luiz garantiu a 
reportagem que no máximo 
até o final do mês de 
novembro o jornal "A Folha de 
João Lisboa" estará nas 
bancas. 

Conforme adiantou, todas 
as matérias serão voltadas 
para o interesse da 
comunidade Joãolisboense. 
Boa sorte! 

Convite 
O Comandante do 50" 

Batalhão de Infataria de Selva, 
tem a honra de convidar as 
autoridades civis, militares e 
eclesiásticas bem como os 
estudantes e o povo em geral, 
para com suas presenças 
abrilhantarem a solenidade de 
comemoração ao Dia da 
Bandeira Nacional, que 
realizar-se-á no dia 19 de 
Novembro de 1997, no quartel 
do 50° BIS às 1 lh30. 

Atenção 

Vende-se uma 

lanchonete em 

perfeito estado 

de conservação. 

Tratar no 

Sunset Bulevar, 

ou pelo telefone 

721 - 5800. 

(Tratar c/J linior) 

Deu na Imprensa 

O deputado federal Sebastião 

Madeira, irar voltar ao Fantástico 

(Rede Globo) no próximo domingo 

para apresentar um relatório do que 

foi apurado no caso da acusação de 

tentativa de homicídio contra o atual 

prefeito Ildon Marques de Souza. Deu programa 

Thompson Mota 

,-fíÍKfeKvr, 

, S 
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Dupla de fé: Dorian Menezes e Ildon Marques, demonstrando a dinâmica política 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Imperatriz... 

Vida ao vivo. 

O deputado federal Sebastião Madeira... 

Volta a telinha em nível nacional... 

Para fazer viva a memória do povo brasileiro... 

Em especial, que especial, o povo maranhense... 

Os que nasceram e os imigrantes que aqui estão. 

Madeira vai mostrar ao para o mundo... 

Que tudo se acabou em pizzas... 

Pizzas ou panelada? 

Provavélmente a segunda opsião... 

E Madeira, é Madeira! 

Renilson Souza, já esta de volta. 

Sábado a bola vai rolar redondinha no BIC. 

Questão de bom gosto. 

E por falar em BIC. 

Imperatriz, é Eaber 97. 

Eaber 97...Resgatando nossa Cultura. 

Banda Nova...dia 28. Direeeeeeeeeeeeeeeeeto. De Belém 

Mel com Terra...dia 29. DireeeeeeetttttttttttttUUo. Do Ceará 

Banda Magnus...dia30. Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirelttto. Da Ilha do Amor. 

Bom dia. 

Dorian, 

ontem; Ildon 
Rei posto, 

rei morto! hoj e 

ô ô » 

w F\ 

Os FantaLminhas 

Mm i Bondo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Chmasqueao 

Vaqueiro 

E-Mail: drclesio @ aeronetcom.br 

24h: 977-1126 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Analises Clinicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dpsagens Hormonais. Teste de 

^Paternidade-DNS. Analise de Agua, Analise de Alimentos, Análises Toxicologicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

YÁziqí IimternacíonaL 

REaLÍZA EM iMpERATRÍZ A 

SEqUNÒA ETApA do PCM 

Pois é. Dando continuidade à grande arrancada para a reta 
final de apuração do vencedor do PCM - Prêmio Cidadão do 
Mundo o Yázigi Internacional de Imperatriz realiza neste 
domingo, 16, a partir das 15h30 min., a última etapa de avaliação, 
com a participação de todos os alunos, dando nova chance aos 
que não foram bem na primeira fase. 

REdAÇÃO 

"Esta segunda etapa consiste em uma redação sobre um tema 
proposto, que só será conhecido em cadeia nacional, minutos 
antes tia rpova. Através da dissertação do aluno, será avaliada a 
sua opinião e a atividade sobre tal assunto", informa a direção 
do Yázigi local. 

Decreto dAS dEMÍssÕES 

I )everá ser editado provavelmente hoje, o decreto do governo 
que estabelece as condições gerais e as categorias atingidas 
pelas 33 mil demissões de servidores públicos não-estáveis da 
UHho. 

> decreto tratará ainda de normas específicas e os critérios 
a serem adotados em torno dessas demissões. 

Enquanto o decreto está sendo detalhado, cresce o clima de 
apreensão no seio da categoria, que a partir de janeiro estará 
convivendo com o drama do desemprego. 

Ocína 549 

15, 23, 25, 29, 71 

BancIeírante 

Comemora-se hoje, 14, o Dia do Bandeirante. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

1 

í 

IHlHi 

11 

NOVOS S O CIOS - O Engenheiro Civil Fernando Falqueto 
e o senhor Gaspar Aguiar, ambos diretorres de 
departamentos na Sinfra, acabam de entrar para o quadro 
de associados do Marwel. Eles assinaram ficha de 
filiação, atendendo indicação do também diretor da 
Sinfra, Antonio José, responsável pela Diretoria Fiscal 
do Marwel, cuja diretoria e demais sócios, dão as boas 
vindas aos novos companheiro. (Foto: Moreira Silva). 

Hercodo- 

fCnonceíro- 

POUPANÇA 

Hoje 1,22% 

Amanhã 1,24% 

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

UFír (FecIeraI) 

Novembro/97 .R$ 0,9108. 

UrFí (MuNÍcipAl) 

Novembro/97 R$ 09,11 

UFr (EstacIljaI) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$ 1,15 

* Turismo R$ | J2 

* Comercial R$ 1,10 

Cotações de 13.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 13.11.97 

R$  11,15 
SaUrio Mínímo 

Novembro/97   R$. 120,00 

SaUrío FamíLía 

Novembro/97  ...R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática, PROMOÇÃO: 

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

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

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

Neto Teíxeíra 

Humor 

Recente pesquisa mostra 

que o AAike Tyson precisa 

lutar mais 1.368 vezes contra 

o Evander Hollyfield para 

acabar de comê-lo todo. 

(Playboy/nov/97 

bancas via Dimapi). 

nas 

AimíversarÍantes 

ACII 
Se você stá aniversariando hoje 

recebea os parabéns da ACII e do FEITO 

À MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quiio, marmitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 

Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Aiagoas-Centro. Fone: 721-3565. 

Destaque também hoje, para o empresário Neto Teixeira. 
Dono da Distribuidora Neto Teixeira, o conhecido homem 

de negócios é sem dúvida um dos que mais acreditam no 
desenvolvimento de Imperatriz. 

Tanto é que continua investindo na região, ampliando suas 
empresas, contribuindo com o governo através das contribuições 
tributárias e oferecendo muitos empregos, diretos e indiretos à 
mão-de-obra local. 

Vale o registro. 

SuperSena 

le Faixa: 15, 18, 29, 34, 42, 43. 
22 Faixa: 01, 07, 21, 28, 34, 43. 

FoLIia dÍRÍqidA 

O semanário "Folha Dirigida" (jornal de concursos), está 
chegando a Imperatriz com farto material de interesse 
principalmente dos que estão querendo arranjar um emprego 
nas repartições públicas. 

A edição desta semana está circulando com um encarte 
(Caderno de Testes) sobre o concurso para fiscal do INSS. 

Você encontra o seu exemplar na" Banca do Jacaré", do nosso 
amigo Anildo, na Praça de Fátima. 

um 
■yy 

17174 
m 

.\xt 

■ 

m 

mini mito «íb futsca sas t!e inod» 
vm 
m 

i 

wm 

.i* 

li&i vi yeyaww m 

: A4rXw>;-; \ 

: > 

Já está nas bancas, a edição de novembro de "Pequenas 
Empresas Grandes Negócios", distribuída na região pela 
Dimapi. Circula com uma reportagem especial sobre 
seguros (apólices mais baratas) e a principal (capa) sobre 
"Um negócio que exige paixão Ou seja, o bar. Dicas para 
montar sua oficina de reforma de roupas e um destaque 
também para o uso dos cheques pré-datados e para um 
outro negócio que promete muito trabalho (e muitos 
lucros): implantação de redes de TV a Cabo. E muito mais. 

YÁZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintenjsivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Sup erintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Materiais para- 

UPio/Ua e
h
s-':tório- esc°|ar. bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

r 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 
romoçâo em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 

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

J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal,, 

353, Cep. 65.901- 490 Í 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Clênia Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Lm'S Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Arábia Dance 

!Hoje a boate Via Lateraí realizará mais uma de suas boda fadas noites, desta 

vez, yfgite das Arábias, com a participação especial da bailarina 9{grma Sifva, 

apresentando toda a mágica da mais sensual dança do mundo: a 'Dança do 

Ventre. Assim a Via Lateraí se transformará em uma grande tendia árabe para 

receber seus convidados e fazer uma Arábia Dance. O evento promete agitar a 

citg. 

5o Fórum Nacional 

Com o objetivo a integração e o intercâmbio entre as primeiras damas, 

administradoras e ocupantes de cargos eletivos municipais: aconteceu o 5° 

'fórum e também o desafio daadministradora munciipal na virada do mifênio. 

Teve como focai o Convento das Afercês em São Luis-AÍA, reuniu ainda 

pafestrantes de refevância no cenário nacional como a e?ç-prefeita de São 'Paufo 

Luiz a Lrundina. 

'Esteve presente a nossa primeira dama e sua assessora fpsane Sampaio e 

ffávio 'Barws. 

Atenção 

A vereadora Duíália do Pforte, com muita inteligência e atenção ao cargo que 

ocupa encaminhou requerimento ao prefeito municipaf soficitando que haja um 

sistema de parceria entre o poder fegisfativo e executivo no sentido de 

viabilizar mecanismo para coibir os abusos dos moto-taxistas, ou seja faíata de 

habilitação, vefocidade excessiva efafata de equipamento der segurança. 

Afuito bem cofocado o requerimento da competente vereadora. 

Congresso 

Está desde ontem, até o dia 16, em Juiz defora-AÍQ, um grupo de estudantes 

de Açaüândia, representando as duas entidades estudantil: UAÍES e ilESA, 

no congresso naquele estado, onde mais de vinte mil estudantes de todo o 

Brasil se reúnem, inclusive fideranças estudantil de Cuba. 

De realce 

* A Dizzaria Zeppefin apresenta nesta sefta feira o artista Qfauber 

Aíartins, voz e viola, com o mefíor da AÍDB... 

* Continua no maior pique a super promoção da inas Brasil Confira... 

* Viajou nesta quarta-feira, fgimundinfa Lucas Andrade, para tratar 

de assuntos de sua empresa... 

* Circulando em nossa cidade o empresário 'Tarcísio de Aragua ina JJO... 

* Em clima de final de ano está a amiga Ijice Bárbara Be fio... 

* O empresário Adiro ferraz agitando seu Çganido comgrandes 

promoções... 

* Sucesso total da feira de Cultura, promovida pela Secretaria de 

Cultura nos dias 12 e LI, parabéns aos cofégios e professores pefo 

empenho e a secretária de Cultura, Enói... 

* Três minutos de feitura e amanhã voltaremos. 

m 

A empresária 

(J rancisca 

Carvalho (O 

(Boticário), 

nome 

escolhido 

para ser 

homenageado 

no troféu 

(M.ulher/97 
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A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 
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'Jlávia (Barros, Luíza 'Erundina e 'Losane 

Sampaio, durante o 50íJórum facional 

(forma 

Silva, 

estará hoje 

na Via 

Lateral, 

onde fará 

uma grande 

apresentação 

m 
m 

tem 
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Comissão organizadora entrega Projeto a Ildon Marques 

F) pno í Q r1p> ri^Qli-zot- xrófSoo HtBKaa  I  i-m—mir mr imii    -M. Depois de realizar várias 
reuniões, as pessoas que 
estavam articulando, junto ao 
prefeito Ildon Marques, 
conseguiram concretizar o que 
estavam reivindicando: o chefe 
do Poder Executivo Municipal 
vai patrocinar o projeto Canta 
Imperatriz II. 

As reuniões de articulação 
em torno da consolidação do 
projeto Canta Imperatriz II 
foram levadas a efeito na 
Fundação Cultural, localizada à 
rua Luís Domingues. no Centro 
da cidade. 

0 primeiro foi realizado 
quando ele ainda exercia o cargo 
de interventor estadual do 
município e conseguiu lançar 
para o mercado regional vários 
nomes da música regional. 

A continuação do Canta 
Imperatriz vinha sendo 
ardorosamente defendida pelo 
produtor cultural Luís Brasília, 
que também fez parte da criação 
do projeto. 

Nesta nova etapa do projeto, 
estão responsáveis pela sua 
execução Luís Brasília, que vai 
cuidar da parte criativa, Erasmo 
Dibel e Wilson Zara, que serão 
os produtores musicais do 
Compact-Disc que já conta com 
o total apoio da Prefeitura 
Municipal. 

O Canta Imperatriz II 
também tem o aval da Fundação 
CL'furai de Imperatriz 
(l - /iculti), cujo presidente é o 
jornalista e acadêmico Adalberto 

SK- 

Ildon Marques garante apoio irrestrito da Prefeitura de 
Imperatriz ao CD 

Franklin Pereora de Castro. 
As novidades do projeto, 

agora, são Lena Garcia, Karleiby 
Alanda, Flor de Cáctus, Vando 
Natureza, Lourival Tavares, 
Couro e Corda e Grupo 
Sambahia. 

Entretanto, pérolas já 
conhecidas da música popular 

regional também estarão 
cantando e encantando no CD. 

Henrique Guimarães, Celim 
Galhães, Chiquinho França, 
Zeca Tocantins, Neném 
Bragança, Chico Martan, Luiz 
Carlos Dias, Wilson Zara e 
Dumar Bosa. 

Como foi criado o Faber 

Festival nasceu do sonho de fazer florescer o lado 

cultural de Imperatriz 

liiiB 

- 

Conor Farias continua projeto que visa crescer 
a música regional 

O Festival Aberto Balneário artistas, além, obviamente, da 
Estância do Recreio (Faber) foi 
criado pelo ex-proprietário do 
Balneário Estância do Recreio, 
Carlos Lima, que, numa visão 
futurista quanto ao crescimento 
dos setores culturais de 
Imperatriz e da Região 
Tocantina, convocou vários 
cantores e músicos e contou do 
seu desejo de realizar um evento 
que pudesse mudar a imagem 
da cidade quanto ao seu setor 
cultural. 

De imediato, a idéia 
apresentada por Carlos Lima 
conseguiu respaldo de todos os 

comunidade tocantina. 
0 segundo passo dado foi 

fazer a divulgação do Faber pelos 
principais centros culturais do 
País. Os contatos apareceram 
antes mesmo do prazo esperado 
pela comissão organizadora. As 
inscriões vinham de Minas 
Gerais, do Pará, do Ceará, e de 
outras importantes cidades 
brasileiras. 

Sabendo que deveria contar 
com a colaboração de pessoas 
ligadas aos setores musical e 
cultural, Carlos Lima correu em 
busca de assessoria 

especializada. 
Sentou com Neném 

Bragança, Hernando Timóteo, 
Clélio Silveira, professor 
Benedito, Henrique Guimarães, 
dentre outros. 

O nome Festival Aberto 
Estância do Recreio (Faber) foi 
criado pelo compositor e cantor 
Henrique Guimarães. 

Agora, o projeto Faber voltou 
à tona. Acaba de ser resgatado 
pelo apresentador e empresário 
Conor Farias, Luís Brasília, 
Henrique Guimarães, Adalberto 
Franklin, Gilberto Freire. 

Ele já conta com o apoio de 
empresários, comunidade e de 
toda a classe artística de 
Imperatriz. 

O Faber/97 vai ser realizado 
de 28 a 30 de novembro, no 
Balneário Iate Clube (Bic) e o 
nome continuará sendo o 
mesmo em homenagem ao 
evento que conseguiu mostrar 
o potencial da música regional, 
além de lançar nomes como 
Carlinhos Veloz e Erasmo Dibel 
para centros mais avançados. 

As principais atrações do 
megaevento já estão definidas. 
Banda Nova, dia 28; Banda Mel 
com Terra, dia 29, e Banda 
Magmfs, dia 30.0 ingresso será 
vendido a preço popular de R$ 
5,00. A comissão quer, assim, 
que toda à população regional 
possa garantir presença no 
maior festival musical do 
Maranhão. 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

"Governo deve agradar o povo, 

e não a oposição", diz Arnaldo 

"E quando é que o 
Município vai estar apto? 
Quando tiver um prefeito 
corrupto? — com esses 
questionamentos, o líder do 
Governo na Câmara, Arnaldo 
Alencar (PMDB), reagiu às 
críticas dos vereadores 
Valdinar Barros (PT) e 
Simplíciõ Zuza (PPS), que 
criticaram o ato do Município 
de Imperatriz desejar contrair 
empréstimos junto a Cef 
(Caixa Econômica Federal) 
para execução dos programas 
Pró-Sanear e Pró-Moradia. 
Com o voto contrário apenas 
do petista Valdinar Barros, a 
matéria foi aprovada terça- 
feira, 11, podendo a Prefeitura 
encaminhar o projeto à 
superintendência da Cef para 
execução dos programas. Para 
Arnaldo Alencar, "aptidão se 
faz vendo a qualidade do 
homem que está à frente do 
governo municipal e ninguém 
pode apontar Ildon Marques 
como sendo um homem 
corrupto nem desonesto". 

O parlamentar 
peemedebista acrescentou 
que probidade, equilíbrio, 

inteligência e competência são 
qualidades do prefeito municipal 
que está, de uma certa forma, 
muito bem assessorado pelos 
seus secretários e assessores 
especiais. Tudo isso % faz 
acreditar que "a hora de fazer é 
agora", e não quando tiver um 
prefeito que seja do agrado do 
vereador de oposição. Arnaldo 
Alencar chama a atenção para 
mais um questionamento — "O 
que que é importante? É uma 
pessoa que agrade a oposição 
ou é uma pessoa que possa 
agradar a cidade de 
Imperatriz?". Para a indagação, 
ele mesmo tem uma resposta - 
- "A importância que eu vejo é 
que a cidade precisa de 
benefícios, de obras, de ações 
do governo. E o Ildon está 
vendo exatamente isso. Ele 
precisa agir, precisa trabalhar, e 
não vai ser Simplíciõ nem 
Valdinar que vão impedir o 
prefeito de beneficiar a 
sociedade com ações como 
essas", afirma. 

Ao lembrar que a Prefeitura 
de Imperatriz é uma das únicas 
adimplentes para contratar 
empréstimos junto a Cef, o líder 

governista enfatiza que essa 
condição só nos é ofertada 
porque o prefeito é honesto. 
"O Ildon está tranqüilo, 
fazendo sua administração 
serenamente, equilibrada, 
gastando o que ele tem, 
fazendo o que pode, senão 
tudo o que deve, mas tudo o 
que pode. É esse pisar nó 
chão, na minha visão, que 
significa administração 
pública". Einalizando, Arnaldo 
recorda que o prefeito de 
Imperatriz paga o 
funcionalismo em dia, honra o 
compromisso com a Câmara, 
recolhe o lixo da cidade e paga 
e recolhe ,os impostos. 
"Resultado: é um homem 
equilibrado, apto, está. 
adiplente, preparado, pronto 
para continuar a governar 
Imperatriz, realizando um 
trabalho de honestidade, de 
seriedade, de aplicação, de 
determinação e de 
preocupação com o social. 
Está no caminho certo, 
Imperatriz vai ganhar muito 
com ele. E a própria história 
da cidade dirá: Imperatriz 
antes e depois do Ildon. 

■lAÍ 

TOCANTINS AUTO LTDA 

CENCESSIONÁRIA AUTORIZADA VOLKSVAGEN 

DESTAQUE EMPRESARIAL 

ATOCAUTO 
- Tocantins Auto Ltda, através de seus diretores, sente- 

se extremamente honrada e lisonjeada em receber a 

notícia de que em reunião da Diretoria Executiva da 

Associação Comercial e Industrial de Imperatriz - ACII, 

realizada em data de 11/11/97, através de votação 

secreta, de seus diretores, elegeram a mesma como 

Destaque Empresarial do mês de Novembro de 1.997, 

isto é dentro de um universo de 150 empresas 

associadas. 

Destate, o evento foi uma feliz iniciativa da ACII em 

valorizar o empresário local elegendo 10 (dez) empresas 

para concorrer ao título de Empresa do Ano, coroando 

desta feita com uma grande festa que acontecerá no 

Juçara Clube no dia 27/12/97. 

A Diretoria Executiva da TOCAUTO agradece o título 

recebido e parabeniza seus diretores pela brilhante 

iniciativa. 

AUDIO & VÍDEO 

A sua melhor 

qualidade em SOM e 
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Moto testa força do Rugre 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Grêmio 
O Grêmio Futebol Clube 

de João Lisboa, vai mesmo 
disputar a II Copa Mirante de 
Futebol Maranhão dó Sul. A 
confirmação é do vereador 
Evilágio, que além de 
colaborar financeiramente 
como o time, é um dos atletas 
que irar brigar ] tela i xisição de 
zagueiro. Para o vereador a 
cidade de João Lisboa será 
representada. 

Em cima do muro 
A Junta Governativa da 

FIF- Liga Imperatrizense de 
Futebol continua em cima do 
muro que se refere a decisão 
de manter anunciar o Marília 
Futebol Clube como campeão 
amador de Imperatriz versão 
97. 

Em cim do muro II 
De acordo com o que foi 

anunciado foram retirados 
cinco pontos administrativos 
da Ajuventus. Mais tudo isso, 
cinco pontos, e porque não 
três pontos? A rapaziada 
parece que anda mesmo 
desenformada. O ato 
administrativo deverá ser 
revisto, e a Ajuventus deverar 
perder somente cinco pontos. 

Outra partida? 
Comenta-se que a Junta 

Governativa quer realizar 
uma segunda partida entre 
Marília e Ajuventus. No ponto 
de vista do colunista e do 
torcedor Imperatrizense, não 
existe uma segunda chance 
no futebol. O Marília já ê o 
campeão amador de futebol 
amador versão 97. Agora, se 
quizerem fazer palhaçada 
com o futebol de Imperatriz, 
a hora é esta. 

Pereira 
A diretoria do Marília 

deverar não aceitar a proposta 
da Liga Imperatrizense de 
Futebol. Com isso o 
Campeonato Amador de 
Imperatriz poderá ficar sem o 
verdadeiro campeão da 
temporada de 97. K 
lamentável, pois esperava- 
mos mais ação dos dirigentes 
da entidade. Afinal de contas, 
eles entraram para moralizar 
o futebol local. 

Furando o asfalto 
Os repórteres que cobrem 

o dia-dia do futebol 
Imperatrizense já estão 
cançados de tanto caminhar 
para o Estádio Municipal Frei 
Epifánio D' Abadia para 
reapresentação dos jogadores 
do Cavalo de Aço. O repórter 
Clovis Aguiar, por exemplo, já 
perdeu as contas das viagens 

dadas ao Estádio Municipal 
Frei Epifánio D' Abadia na 
tentativa de fazer a 
cobertura. Isso é feio, é 
imoral, ê vergonhoso para a 
maior cidade do interior do 
estado. Quem passa por aqui, 
observa dois detalhes. Dois 
times profissionais, com 
dirigentes amadores! Pode?. 

Mato e buracos 
O Estádio Municipal Frei 

Epifánio D' Abadia deverar 
ser interditado tão logo 
termine a Il-Copa Mirante de 
Futebol Sul do Maranhão. O 
detalhe, é que aquela 
importante e única praça 
esportiva com condições de 
jogo profissional continua 
cheia de "Campim de burro, 
e buracos", em toda sua 
extensão. O secretário da 
Sedei, desportista Valdecir 
Ferreira, garantiu 
recentimente para a 
reportagem que tão logo 
termine as atividades 
esportivas de 97, irar 
interditar o Frei Epifánio para 
efetuar algumas reformas. 

Sampaio 
O Sampaio Correia esta 

mesmo em alta. A boa 
campanha do time boliviano 
foi confirmada com a goleada 
aplicada no Tupi/MG. A 
vitória de 3 a 0, sobre o time 
mineiro deixou o 
representante maranhense 
na liderança das semi-finais 
da terceira divisão. O 
Sampaio Correia, volta a 
jogar neste domingo contra 
o j uvenlus/SP. 

Copa Mirante 
O ponta-pê inicial da Copa 

Mirante de Futebol Sul do 
Maranhão será dado apartir 
deste próximo domingo no 
Estádio Municipal. O 
Guarani Futebol Clube atual 
campeão da competição 
recebe a visita do Moto 
Clube. O time de Zé 
Raimundo, vem a Imperatriz 
pela primeira nesta 
temporada. As bases não 
foram reveladas. 

O Bugre 
O Bugre Imperatrizense 

enfrenta o MAE de Montes 
Altos. Todos os jogos desta 
primeira fase da II Copa 
Mirante de Futebol são 
eliminatórios. 

O desportista Justino 
Filho, com todos os pontos 
negativos vem conseguindo 
fazer com que o desportista 
esqueça de vez deficitário 
Copào Maranhão do Sul. 
Suas qualidades, cobrem 
todos seus defeitos! 

Guarani e Moto Clube fazem testa na abertura da II Copa Mirante no domingo 

Da Editoria de Esportes 
Francisco do Valle 

O Guarani Esporte Clube 
recebe a visita do Moto Clube 
no próximo domingo no 
Estádio Municipal Frei Epifánio 
D'Abadia. A partida servirar 
para que o técnico Estevão 
Leão, teste a força de seus 
jogadores que vem se 
preparando para a competição. 

Na tarde de ontem o 
treinador do bugre realizou o 
primeiro coletivo visando a 
partida que esta prevista para às 
16h()0 deste domingo. Atual 
campeão, o técnico Estevão 
Leão, garantiu a reportagem 
que sua equipe vai entrar 
determinada para conseguir 
uma boa vitória. Segundo o 
treinador somente a vitória dará 
ao Guarani Esporte Clubes 
forças para correr atrás do Bi- 
Campeoanato. 

Jogadores e comissão 
técnica do Bugre 
Imperatrizense não pouparam 
elogios a comissão 
organizadora que pretende 
fechar com chave de ouro a 
temporada na região tocantina. 
O Guarani, terá como 
adversário nesta primeira fase 
do campeonato a forte equipe 
do M AEC- da vizinha cidade de 
Montes Altos. 

A comissão organizadora 

mm. 
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Liga Regional de Futebol movimenta esporte amador 

também confirmou que o Clube, segundo se informa fez Neto, Valdson e outros que 

uma belíssima campanha no Campeonato esta definido com 
16 clubes da região. O Muller 
Futebol Clube (Rodon do Pará), 
foi convidado pelo bom nível 
técnico que apresentou no ano 
passado quando participou da 
Copa. 

Dois representantes 
A cidade de Dom Elizeu-Pá, 

terá dois representantes na 
competição. O América Futebol 

Campeonato Amador de 97, e a 
equipe do Comercial Esporte 
Clube (pior campanha do 
Campeonato Maranhão do 
Sul). 

Para a partida contra o Moto 
Clube, o técnico do Guarani 
pretende colocar em'campo 
vários jogadores experientes 
.como é o caso de Duílio, Zé 

atuaram pelas equipes 
profissionais de Imperatriz no 
início do Campeonato Estadual. 

Apesar da partida Px sido 
confirmada na tarde d ||jtima 
quarta-feira, a comissão 
organizadora espera contar 
com um grande número de 
torcedores. O valor do ingresso 
ainda não foi duvulgado para a 
crônica esportiva local. 

Guarani confiante na vitória 

João Lisboa também terá representante no Copão da Liga Regional 

mm A- 'v.V' 
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O Bugre Imperatrizense faz apronto hoje 
A Liga Regional de Futebol a credibilidade da torcida, 

do Sul do Maranhão, mais uma No passado tivemos a 
vez entrou em campo presença do Payssandu 
apostando no futebol amador Esporte Clube (Belém do Pará) 
de Imperatriz. O diretor para a entrega de premiação 
presidente da entidade Justino .dos melhores do ano na 
Oliveira Filho, vem competição."() Guarani atual 
conseguindo ao lado de seus campeão, faz apronto hrrje 
diretores ganhar mais uma vez visando o difícil compromisso 

diante do Moto Clube, na 
apresentação de seus jogadores 
a torcida verde de Imperatriz. 
O atacante Valdson de acordo 
com Estevão Leão está sendo 
contactado e poderá entrar em 
campo com a camisa do Bugre. 

Equipes confirmadas 
Pontal (Açailândia) 

Seleção de Amarante 
Seleção de Itinga (MA) 
MAEC (Montes Altos) 

, Guarani (Imperatriz) 
Seleção de Campes"*8 

Seleção de Ilaquãlin -. vTO) 
Seleção de Vila Nova dos 

Martírios 
América (Dom Elizeu-Pá) 
Grêmio de Futebol 

Joãolisboense 
Independente (Itinga-Pá) 
Seleção de Cidelândia 
Seleção de Senador La 

Rocque 
Comercial (Dom Elizeu-Pá) 
Seleção de Buritirana 
Muller (Rondou do Pará) 
Primeira rodada 
23/11/97 
Pontal/MA x América/PA 
Amarante/MA x Grêmio/ 

MA 
Itinga/MA x Idependenle- 

PA 
MAEC/MAx Guarani/M A 
Campestre/MA x 

Itaguatins/TO 
Vila Nova dos Martírios/ 

MA x Cidelândia/MA 
I. -ritirana/MA x Senador 

La Rol .ae/MA 
Muller/PA x Comercial/ 

PA 

Imt e 

Assine 

Jornal Capital 721 

/ n / 2506 
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Domingo Alegre 

Neste domingo a 

Escola José Abaala de 

Governador Edison Lobão 

e Escola União de 

Imperatriz. 

E na TV Capitai A disputa e cidade contra 

cidade! 
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☆ ☆☆ 

Gincana 

☆ ☆☆ 

Praquem 

% ocê tira Cultural 

o chapéu e^. 
r esportiva 

Show de 

Calouros 
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CIDADE AGORA 

•De segunda a sexta-feira das 

08h00 às 09h00 da manhã 

No comando do 

iMMti ii iimi 

ORLANDO MCNCZCS 

0 repórter que não tem medo de bandido 

WAMOS FECHAR AS RORTÉIRAS 

PARA OS PARA-QUE DISTAS EDI 98 VRIIIOS 031 

valor a nossa gente 

AP A 
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Agência franqueada BEM 

é assaltada por motoqueiros 

Dois homens usando uma moto renderam caixas e levaram todo o dinheiro 

A agência franqueada do 
BEM- Banco do Estado do 
Maranhão, anexo a 
prefeitura Muncipal de 
Imperatriz foi assaltada na 
tarde de ontem por dois 
homens não identificados. O 
assalto segundo 
informações da Polícia 
ocorreu por volta das 13h()() 
quando a agência operava 
normalmente. Os homens 
chegaram armados de 
revolver calibre 38. e agiram 
rápido. A reportagem tentou 
vários contatos com a 
agência central do BEM em 

Imperatriz, mas não foi 
informada sobre a 
importância levada pelos 
assaltantes. 

Uma ■ quadrilha 
especializada em assaltos a 
Drogaria, Supermercados, e 

?• 
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a 
Edilson Santos, chefe de capturas da D RI', sem pistas 

outros crimes, como roubo 
de moto, e assaltos a mão 
armada vem agindo quase 
que diariamente em 
Imperatriz. A falta de 
agentes e delegados 
especializados vem fazendo 
com os assaltantes possam 
agir livrimente em 
Imperatriz. 

De acordo com as 
informações colhidas pela 
reportagem no local do 
assalto. a agência 
franqueada do BEM, anexo 
a prefeitura Municipal, 
opera normalmente. Após a 
prática do assalto como é de 
praxe os dois homens 
deixaram o local tomando 
rumo ignorado. Até o 
fechamento desta edição a 
Polícia não tinha a 
identidade dos assaltantes. 

Andarilhos aguardam 

pela justiça na CGPJ 

Dois elementos acusados de matar mendingo foram ouvidos 

(3 crime ocorreu na noite 
da última segunda-feira. Num 
trabalho rápido da PM, os 
policiais conseguiram 
identificar e prender os dois 
principais acusados de ter 
ceifado a vida de "Velhinho". 
João Pereira da Silva e 
Marcos Vieira dos Santos 
foram presos e autuados em 
flagrante na Delegacia de 
Plantão daquela noite. De 
acordo com a Polícia antes de 
lerem assassinado 

"Velhinho" os elementos lhe 
aplicaram várias pauladas. A 
confusão teria iniciado 
quando os acusados 
çhegaram no local, um 
pequeno espaço improvisado 
em baixo da ponte do cacau, 
e não encontram comida. 

A vítima teria ficado 
responsável para fazer a 
comida. Apartir dai, João e 
Marcos iniciaram a 
pancadaria contra "Velhinho" 
que não teve como reagir. Ao 

serem apresentados no 
plantão da Delegacia 
Regional de Polícia - pela PM, 
os dois acusados começaram 
a acusar um a ao outro. João 
Pereira da Silva, disse a 
reportagem que Marcos 
Vieira dos Santos, além de 
aplicar várias pauladas no 
"Velhinho" também pegou 
uma pedra e atirou contra a 
cabeça da vítima, vindo a 
esfacelar o crânio do mesmo. 

O delegado José Augusto 

Gabina, disse a reportagem 
que os dois elementos 
apresentam sintomas de 
embriaguez alcoólica. 
Também compareceu a 
Depol, uma testemunha que 
afirmou que os elementos 
chegaram no setor 
Rodoviário afirmando ter 
assassinado uma pessoa. 
Após serem ouvidos os dois 
elementos foram conduzidos 
para CCPJ, onde irão 
aguardar a justiça. 

Arrombadores 

infemizam periferia 

A falta de policiamento nos bairros mais distantes facilita a ação dos marginais 

Gaspar Hupp de Queiroz, 
casado, residente na rua São 
Francisco - no bairro Santa 
Rita reclamou que elementos 
desconhecidos visitaram sua 
residência e levaram do 
interior da casa vários 
objetos. 

Conforme a denúncia os 
larápios arrombaram a porta 
dos fundos da casa com uma 
barra de ferro e do interior da 

residência levaram tudo que 
encontraram pela frente. 

A falta do policiamento 
ostensivo e preventivo da 
Polícia Militar nos bairros 
mais distantes de Imperatriz 
vem fazendo com que os 
assaltantes e arrombadores 
pratiquem seus delitos 24 
horas por dia. Nem mesmo o 
trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela Polícia 

Civil afasta os marginais das 
ruas. No bairro Santa Rita a 
Polícia Militar mantém um 
posto policial para atender os 
reclames da população e 
manter a segurança, mas 
mesmo assim os elementos 
praticam os delitos sem 
temer a Polícia. A vítima disse 
ainda que esta foi a segunda 
vez que os arrombadores 
visitaram sua residência. Na 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Osvaldo Cavalcante 
Mendonça, maranhense, 
solteiro, residente na Vila 
Lobão comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil, fato este 
ocorrido quando o queixoso 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz 

Perda 
de documentos 

Ednair Soares de Souza, 
maranhense, solteira, 
residente na Vila Cafeteira 
compareceu na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
bolsa contendo sua Carteira 
de Identidade Civil. 
Conforme a queixosa o fato 
ocorreu na tarde de ontem. 

Perda 
de documentos III 

Roberto Martins de Lira, 
maranhense, casado, 
promotor de vendas, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta dedula 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na manhã desta 
última sexta-feira quando 
trafegava pela Avenida JK 

Perda 
de documentos IV 

Ednelson Martins 
Cardoso, maranhense, 
solteiro, residente no bairro 
Juçara, esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua Carteira de Identidade 
Civil. Pato ocorrido quando 
trafegeva pela Dorgival 
Pinheiro de Souza. 

Furto 
de bicicleta 

Vilson da Silva Pinto, 
maranhense, solteiro, offc 
boy, residente na Rua Bom 
Futuro bairro Juçara 
comunicou que elementos 

desconhecidos furtaaram 
sua bicicleta Monark- ano 
96, cor azul. Fato ocorrido 
na tarde da última 
segunda-feira (10), quando 
o referido veículo movido 
a pedalada estava 
estacionada em frente sua 
residência. 

Arrombamento 
Jesuino Tavares Dantas, 

maranhense, comerciante. 
32 anos de idade, residente 
na Trindade- Parque do 
Buriti comunicou que sua 
casa foi arrombada por 
elementos desconhecidos. 
Fato ocorrido na 
madrugada de ontem. De 
acordo com o comunicante 
os elementos levaram do 
interior da residência 
vários objetos, entre os 
quais um aparelho de som 
3 em 1. 

Arrombamento II 
Enedina Melo da^ a 

Leite, maranhense, casada, 
residente na rua Eu elide s 
da Cunha- comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 

.fundos de sua casa e 
levaram vários objetos, 
entre os quais uma 
espingarda calibre 20 de 
propriedade do seu filho. 
De acordo com a 
comunicante os elementos 
usaram uma barra de ferro 
para conseguir arrombar a 
referida porta. 

Furto 
de bicicleta 

Edilberto Viana de 
Amaral, maranhs^se, 
solteiro, residente iv . ua 
Santa Tereza, comunicou 
que elementos 
desconhecidos levaram 
sua bicicleta Moulain Bick. 
Fato ocorrido quando a 
bicicleta estava 
estacionada em frente a 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. 

primeira vez que estiveram 
na casa, levaram uma TV 
açores e várias peças de 
roupas.Para o comerciante, 
os elementos que praticaram 
o arrombamento em sua 
residência na tarde da última 
quarta-feira foram os 
mesmos que arrombaram ,e 
levaram vários objetos do 
interior da casa no primeiro 
registro. 

PIAIMTAO POUCIAL 

Sexta-feira, 14/11/97 

Ia Distrito 

Delegado 

Radige Rodrigues 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

Simião, Murilo e 

Carlos Sérgio 

Perito 
Pr. Machado 
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