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Assaltantes matam policial 

Vestibular 

Entrega de cartão de 

identificação começa hoje i 

A Universidade Federal 
do Maranhão- UFMA inicia 
hoje a entrega dos cartões 
de identificação aos 
candidatos inscritos para o 
vestibular do ano que vem 
no curso de pedagogia. 

Segundo a reitoria, cerca 

de 500 pessoas estão 
inscritas e farão as provas 
em três etapas que 
acontecem dia 11 de 
janeiro, a segunda dia 18 e 
terceira somente em 
primeiro de fevereiro de 98. 

Página 2 

Campeonato Brasileiro 

ireinos e desconfiança 

Palmeiras e Vasco treinam firme visando a final do 
Campeonato Brasileiro deste ano. Nos dois times 
manifesta-se a preocupação com a decisão que acontecerá 
em duas partidas, a primeira em São Paulo e a segunda 
no Rio de Janeiro no Maracanã. 

Enquanto fazem mistério sobre as condições de seus 
times, os técnicos Luiz Felipe do Palmeiras e Antonio 
Lopes do Vasco, que joga por dois empates, desconfiam 
de tramas que visam beneficiar o adversário. 

Caderno B 

O policial Raimundo 
Ferreira Brito, maranhen- 
se, lotado na Policia Mi- 
litar do Pará foi brutal- 
mente assassinado com 
um tiro de Fuzil AR-15. 

O crime aconteceu na 
manhã de ontem durante 
uma operação na cidade 
de Santata do Araguaia. 

O soldado Brito residia 
em Redenção e foi vítima 
da ação de bandidos quan- 
do tentava impedir um as- 
salto a uma agência do 
Bradesco. 

Armados de Fuzis AR- 
15, escopetas e metra- 

lhadoras, os elementos 
renderam todos os clien- 
tes e funcionários do 
banco e abriram fogo 
contra a polícia. Alveja- 
do, o jovem policial teve 
morte instantânea. 

Filho de Raimundo 
Ferreira Brito, cabo Brito 
PM-MA (aposentado) e 
de Erondina Araújo Brito, 
residentes na rua Per- 
nambuco com 
Tamandaré, o soldado 
será sepultado na manhã 
de hoje no cemitério Jar- 
dim das Rosas. 
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Redução de jornada 

pode reduzir desemprego 

: r " ^ 
Seminário 
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Soldado Brito assassinado com tiro de AR-15 

Siqueira Campos lidera 

pesquisa de intenção de votos 

O senador Edison Lobão 
(PFL-MA) defendeu em 
Brasília a formação de uma 
frente, com a presença de 
economistas, sociólogos, 
empresários, sindicalistas e 
políticos contra o desemprego 
no país. 

Para ele, o desemprego é 
uma agressão ao trabalhador 
e a sua família, e uma das 

medidas a serem tomadas é a 
flexibilização das jornadas de 
trabalho. 

O senador Júlio Campos 
(PFL-MT) endossa as palavras 
do senador maranhese, e 
sugere fixar um mínimo de 72 
horas para a duração da 
atividade econômica no país a 
cada semana. 
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Carlos Nina falará 

sobre Lei De 

Imprensa 
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ü governador Siqueira 
Campos é líder na 
preferência do eleitorado do 
Tocantins. E o que revela 
uma pesquisa de intenção de 
votos realizada em mais 4 
municípios do Estado. 

Segundo levantamento 
do Instituto Graus, o atual 
governador tem ampla 
vantagem a frente dos 
demais candidatos. Governador Siqueira Campos 

Se a eleição fosse hoje, 
Siqueira Campos, seria 
vitorioso até na região do 
deputado Carlito (PPB), um 
dos seus adversários em 98. 

Em relação ao ex- 
governador Moisés Avelino, 
Siqueira Campos aparece 
em um dos municípios com 
uma vantagem superior a 
46% nas intenções de votos. 
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Administração de Ildon recebe elogios 

O senador Edison 
Lobão disse no último fim 
de semana que o prefeito 
Ildon Marques faz uma 
administração exemplar. 

Ao participar da 
abertura da segunda etapa 
do programa Sábado 
Cidadão o senador, 
salientou que a prefeitura 
de Imperatriz esta fazendo 
um bom trabalho não só 
no setor social, mas em 

todos os setores da 
administração pública. 

O prefeito ainda 
recebeu elegios vindos de 
Nice Lobão. Candidata a 
uma cadeira na Câmara 

Federal, ela afirmou ter 
ficado surpresa ao 
conhecer a seriedade 
como a coisa pública é 
tratada em Imperatriz. 

Também participaram 
da solenidade de abertura 

do Sábado Cidadão, o outras autoridades 
secretário de governo políticas. 
João Alberto e diversas Página 3 
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Senador Edson Lobão elogiou o Governo Ildon 

Os trabalhos foram expostos no Campus da UEMA 

Exposição encerra 

oficina pedagógica 

Uma exposição no Campus da Universidade Estadual 
do Maranhão, foi o resultado da oficina pedagógica 
realizada durante o ano por professores em Imperatriz. 

Durante a amostra, os educadores apresentaram 
trabalhos em vidros, papel e diversos outros materiais 
usados na confecção de marionetes, mosaicos e caixas 
ornamentadas. 

A oficina contou com a participação de professores das 
redes Muncipal, Estadual e Particular de ensino. 

Caderno B 

Música 

Carleibi Alanda, novo 

talento da MPB 

Caderno B 

.. 1 
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Sindicato faz reunião para discutir 

melhoria do serviço 
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Marginais tomam conta 

da Super Quadra 602 
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Vestibular 

UFMA inicia hoje a entrega 

de cartão de identificação 

A UFMA ( Universidade 
Estadual do Maranhão ) 
inicia hoje a entrega de 
cartões de identificação 
aos candidatos do Vestibu- 
lar 98 para o curso de Pe- 
dagogia. A informação foi 
prestada pelo administra- 
dor do Campus II da 
UFMA, Vicente Marques. 
A data de termino de en- 
trega de cartões para o 
pessoal que ira fazer aqui 
e em São Luis, esta previs- 
ta para o dia 11. 
As pessoas que irão fazer 

o Vestibular 98 não devem 
se preocupar quanto ao 
horário de entrega dos car- 
tões, pois, segundo Vicen- 
te Marques, haverá expe- 
diente pela parte da ma- 
nha. tarde e noite. Ele dis- 
se também que haverá 
três pessoas atendendo 
diretamente nestes tur- 
nos. 
Indagado a respeito se 
três dias são suficientes para 
atender as pessoas que irão 
procurar a UFMA. o admi- 
nistrador do Campus II. Vi- 

cente Marques, respondeu 
que são sim suficientes para 
a entrega dos cartões. 
No total, cerca de 550 pes- 

soas se inscreveram para o 
Vestibular 98, isso em Im- 
peratriz. No ano passado, 
mais de 1400 candidatos 
participaram e foram aten- 
didos em três dias. 

As provas começam no 
dia 11 de janeiro. A segun- 
da etapa vai ser no dia 18 
de janeiro e a terceira eta- 
pa ira acontecer no dia pri- 
meiro de fevereiro. 
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Cerca de 500 candidatos se inscreveram para o Vestibular 98 

Sindicato dos moto-taxistas 

realiza reunião 

O objetivo é oferecer melhor condição de 

transporte ao usuário 

Foi realizada na semana 
passada uma reunião com 
todos os moto-taxistas de 
Imperatriz, no sentido de 
melhorar o serviço de 

transporte de passageiros. 
O presidente do Sindica- 
to da categoria. Edson 
Rosa Caldeira, informou 
que será adotada nos pró- 
ximos dias uma escala de 
plantão , isso para funcio- 
namento 24 horas. 

O objetivo e oferecer 
uma melhor condição de 
transporte no período da 

noite ao usuário desse 
serviço aqui em Impera- 
triz. " Temos que ler uma 
escala, porque o nosso 
usuário precisa saber 

quem esta escalado e o 
telefone para qualquer 
hora que ele precisar li- 
gar para o ponto e ser aten- 
dido". 

Edson Caldeira relatou 
ainda que os usuários irão 
conhecer através da mí- 
dia. as empresas que es- 
tarão funcionando em re- 
gime de plantão a cada dia 

da semana. Alem dessa 
novidade, o sindicato da 
categoria também enco- 
mendou a uma empresa 
paulista, cerca de 800 co- 

letes especiais luminosos. 
A meta e padronizar o ser- 
viço ate o final desse mês. 

Edson Caldeira 
afirma que a regularidade, 
normalização do serviço 
de moto-taxista em Impe- 
ratriz. se dará por meio 
da organização e padroni- 
zação a ser feito pelo o sin- 
dicato. 
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Moto-taxistas alertas às novas medidas tomadas pelo sindicato da categoria 
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Fenerto supera expectativa 

Antonio Garcez diz que o balanço do evento é positivo 
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C O m is s ã o orga n iza 

Encerrada no ultimo do- 
mingo. 07. com sucesso, a 
VI Fenerto ( Feira de Ne- 
gócios da Região Tocanti- 
na). evento promovido pelo 
escritório Regional do Ser- 
viço de Apoio "as Micros e 
Pequenas Empresas com a 
finalidade de fomentar o 
comercio. 

O diretor do Sebrae. An- 
tonio Garcez. disse que o 
balanço do evento e positi- 
vo. apesar de ainda não es- 

dora ja espera \ a um 

lar com os dados oficia 

bom resultado 

prontos. " O negocio foi re- 
almente muito bom. Em 
termos de publico, nos al- 
cançamos o objetivo ". Se- 
gundo ele. na próxima se- 
mana o Sebrae estara divul- 
gando o volume de negó- 
cios. " A roda de negocios 
foi muito boa. as pessoas 
que participaram tiveram 
bastante contato e perspec- 
tivas de negócios futuros", 
acrescentou Antonio Gar- 

cez. 
Ao todo participaram 63 

empresas e um total de 67 
stands. A comissão organi- 
zadora do qvento já espera- 
va esse resultado. Os orga- 
nizadores da VI Fenerto es- 
peram que o ano que vem 
possam obter resultados ain- 
da maiores.Antonio Garcez 
disse ainda a reportagem que 
tudo ocorreu dentro da 
or segurança possível, e que 
nenhum problema houve. 

Out-bus 

A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato c com 

retorno garantido. 

Com Out-Iíus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 
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Lobão elogia governo Ildon 

"Esse é. sem duvida ne- 
nhuma, um exemplo que 
deve ser seguido por ou- 
tras prefeituras da região 
e do Estado". A manifes- 
tação foi feita pelo sena- 
dor Edison Lobão, dia 6. 
ao participar da abertura 
da segunda etapa do quar- 
to programa "Sábado Ci- 
dadão". na vila Redenção, 
referindo-se ao Governo 
Ildon Marques. Para ele, 
o prefeito de Imperatriz 
faz um trabalho admirável 
não apenas no social, mas 
em todos os setores da 

administração pública. 
"Ele está fazendo obras 

— obras responsáveis. 
Não são obras de cunho 
eleitoreiro, mas para ser- 
vir o povo. E este progra- 
ma. por meio do qual se 
presta atendimento direto 

Pinhei 

1 
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Ilili 

Edson Lobão, João Alberto e Ildon Marques 

à população, é uma das 
coisas mais extraordinári- 
as do Brasil. Acompanha- 
do da esposa, Nice Lobão, 
o senador lembrou haver 
implementado um progra- 
ma parecido, quando go- 
vernador do Estado. "E 
aqui. aperfeiçoado, o Il- 
don está conseguindo re- 
sultados notáveis", emen- 
dou Edison Lobão. 

Nice Lobão disse que 
conhecia a história de Il- 
don Marques, um prefei- 
to trabalhador, mas não 
imaginava que fosse tanto. 
"Eu espero que ele conti- 
nue nessa luta. apoie o 

povo e que se saia muito 
bem, como está se saindo 
até agora", afirmou. Tam- 
bém participaram da aber- 
tura do programa, ontem, 
o representante da gover- 

nadora Roseana Sarney, 
secretário de Governo 
João Alberto de Sousa, o 
prefeito Ildon Marques, 
secretários municipais e 
vereadores. 

"Eu quero agradecer a 
participação e o apoio de 
todos — do secretário de 
Governo. João Alberto; do 
senador Edison Lobão e 
da sua esposa, dona Nice 
Lobão; e das demais auto- 
ridades presentes —, 
bem como dos parceiros, 
sem o apoio dos quais 
este programa não seria o 
sucesso que é", disse Il- 
don Marques. "As ações 

más nós as repudiamos. É 
as boas nós temos que 
copiá-las e, se possível, 
aperfeiçoando-as para 
melhor beneficiar nossa 
população". 

Sábado Cidadão colabora 

- no combate à Aids 

Dentre os muitos servi- fermidades adquiridas se- prevenirem e de usar o pre- 

Gelmar e Serur 

distribuem mudas 
ços oferecidos na quarta 
edição do Sábado Cidadão, 
programa organizado pela 
Prefeitura Municipal de Im- 
peratriz e parceiros, reali- 
zado no ultimo sábado 
(06). nas Vilas Redenção I, 
e II. estava o Departamen- 
to de Prevenção e Orienta- 
ção sobre as Doenças Se- 
xualmente Transmissíveis 
(DST) e Aids, da Secreta- 
ria Municipal de Saúde 
(Semus). 

í^.nstalado no colégio 
Trancredo Neves, o stand 
sobre as DST/Aids contou 
com painés estatísticos das 
doenças na região, bem 
como exposição de fotos 
de pessoas com várias en- 

xualmente e a distribuição 
de folhetos informativos 
sobre os cuidados necessá- 
rios para evitá-las. 

Um outro trabalho reali- 
zado pelo Departamento 
foi a distribuição de preser- 
vativos (camisinhas) às 
pessoas que estiveram pre- 
sentes ao Mutirão da Cida- 
dania. 

Segundo a assistente so- 
cial Zenilda Lira. da Divisão 
de DST/Aids. o principal 

objetivo da instalação do 
stand e, também, do conti- 
nuo trabalho da Divisão é 
orientar as pessoas sobre 
as doenças. "O que a gente 
quer é mostrar para as pes- 
soas a necessidade delas se 

servativo como única forma 
de não adquirir doenças 
sexulmente transmissíveis", 
esclareceu. 

Sobre a receptividade do 
público em relação ao traba- 
lho de conscientização do 
grupo da Semus, Zenilda 
Lira disse que as pessoas 
começam a sentir que é im- 
portante a prevenção e o 
quanto é prejudicial a não- 
prevenção. "Os números 
estatísticos têm um efeito 

muito forte nas pessoas e 
elas passam a perceber e a 
ter um certo medo de não 
usar a camisinha, que isso 
pra nós é um grande suces- 
so", finalizou a assistente 
social. 

Os números 

Número de Casos de Aids em Imperatriz Ano 

47 1996 

35 1997 

Aids no Mundo 

16.000 milhões de pessoas infectadas por dia 

22,6 milhões de pessoas infectadas em 1996 

30 milhões de pessoas infectadas em 1997 

40 milhões de pessoas infectadas em 2000 

pessoas morrem por segundo 

A segunda etapa do Sá- 
bado Cidadão realizado no 
último dia 6 de dezembro, 
nas vilas Redenção I e II. 
não. foi marcada somente 
pela expedição de docu- 
mentos. Muitas das pes- 
soas que lá comparece- 
ram também estavam in- 
teressadas em adquirir 
plantas variadas para cul- 
tivar .em suas residências 
e chácaras. 

Par.a atender a esse pú- 
blico. a Secretaria do De- 
senvolvimento Rural 
(Serur) levou para serem 
distribuídas 3.050 mudas 
de acerola, 900 de caju e 
625 de maracujá. Junta- 
mente com a Serur, esta- 
va a Indústria de Celulose 
e Papel (Celmar), que le- 
vou para serem distribuí- 
das 1.000 mudas de 
eucaliptos. 

Antes de receberem as 
mudas, as pessoas eram 
cadastradas, e além de re- 
ceberem orientações so- 
bre como cultivar a plan- 
ta, recebiam também o 
Manual de Orientação do 
Consumidor. 

A Celmar distribuiu 
folders, os quais além de 
explicar que a sua missão 
é implantar com qualida- 
de uma base florestal 

auto-sustentável e uma 
fábrica de celulose. 

priorizando a satisfação 
das pessoas e a conser- 
vação do meio ambiente, 
forneciam também infor- 
mações sobre os seus 
programas sociais, 
ambientais, suas crenças 
e sobre o Eucalipto. 

"Vou levando mudas 
que eu sempre quis ter 
em meu quintal, mas nun- 
ca tive chance de conse- 
guir. finalmente tive essa 

oportunidade sem gastar 
nada. Difícil agora vai ser 
levar tudo isso para casa. 
mas a gente dar um jei- 
to.". disse o pedreiro, 
Antonio Rezende abraça- 
do a várias espécies de 
plantas. 

Para aqueles partici- 
pantes que queriam rece- 
ber outros tipos de orien- 
tações em' um ambiente 
mais calmo, haviam 
stands como o do Corpo 
de Bombeiros, que além 
de fornecer orientações 
sobre primeiros socor- 
ros, faziam também de- 
monstrações de diferen- 
tes nós, matando, desta 
forma, a curiosidade de 
muitos adolescentes que 
ali estavam. "Eu achava 
que o Corpo de Bombei- 
ros estava aqui só para 
apagar incêndios, no en- 
tanto. eles mostram que 
também fazem outras 

coisas importantes", de- 
clarou o estudante. Rafael 
Santos. 

Outro local que tam- 
bém atraia a atenção dos 
jovens, era em uma das 
barracas do 50° BIS. Lá. 
eles puderam assistir, 
sentados 
confortalvelmente em pol- 
tronas. vídeos e folhear 
revistas do Exército que 
mostravam suas diversas 

missões. 
A Secretaria Municipal 

de Educação (Seduc) tam- 
bém se fez presente ex- 
pondo cardápios da Me- 
renda Escolar, agora 
escolarizada. Nas mesas 
haviam biscoitos, legu- 
mes, verduras e frutas. Ao 
público presente, inclusi- 
ve às autoridades que vi- 
sitavam o local, era expli- 
cado que a própria escola 
agora gerencia os recurso 
destinados à compra de 
produtos alimentícios. 

Do outro lado. ainda na 
mesma barraca, havia ori- 
entação e apoio pedagógi- 
co. além de exibição de 
fotografias, mostrando as di- 
versas atividades desenvol- 
vidas pela Seduc durante o 
ano de 97. Informações so- 
bre a TV Escola e o Progra- 
ma de Aceleração também 
eram fornecidas aos interes- 
sados na área de Educarão. 

i TC I 

JL 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Rota 2000 

Thompson Motta 

Desemprego 
O povo brasileiro vive neste 

final de ano momentos dramá- 
ticos, com relação a família. 
Hoje a insegurança ronda os 
lares de todos nos, não sabemos 
se amanhã estaremos emprega- 
dos ou não. A incerteza deixa 
milhões de brasileiros sem sa- 
ber o que de fato está aconte- 
cendo. O êxodo rural continua 
crescendo, as cidades estão in- 
chando, São Paulo a maior ci- 
dade da America Latina vive 
num caos total. Somente na re- 
gião do ABC Paulista, 30 mil 
metalúrgicos podem ganhar a 
qualquer momento um presen- 
te de grego, a demissão. Aqui 
em Imperatriz a situação não é 
diferente do resto do País. O 
mercado informal cresce todo 
dia, os moto taxistas já ultra- 
passam a ordem de 2 mil, o 
comercio está parado, apesar de 
estarmos no mes de Dezembro, 
que teoricamente seria o mes 
mais rentável do ano. Como 
diria Boris Casoy, isso é uma 
vergonha. Vivemos num País 
tão rico, e lamentavelmente te- 
mos um povo tão pobre. 

Rainha 
do Tucupí 

Em Belém do Pará, a tradi- 
ção do Pato no Tucupi não acon- 
tece somente na época do Círio, 
todos os finais de semana é co- 
mum encontrarmos na mesa do 
pardense vários pratos da culi- 
nária regional com tucupi é clo- 
ro. O paraense come no tucupí, 
frango, leitão, peixe, camarão, 
além de toda especie de caça. 
Considerada pelos paraenses 

como a Rainha do Tucupi, a 
nossa querida Eliete reconhe- 
cida em todo o Brasil e até 
mesmo no exterior, pela quali- 
dade do seu produto, 
estabelecida há vários anos na 
feira da 25 de Setembro, em 
frente ao estádio do Clube do 
Remo, Eliete entra com o seu 
famoso Tucupi em nossa região 
tocantina, como se sabe Impe- 
ratriz tem hoje mais de 4 mil 
paraenses, como fica somente 
a 600 küometros de Belém, os 
conterrâneos não perdem a 
oportunidade de saborear o 
melhor tucupí da America Im- 
tina. 

Natal 
Não estamos falando da Ca- 

pital do Rio Grande do Norte, 
mas sim dos festejos natalinos 
que se aproximam, o Natal é 
reconhecido pelo povo como a 
festa da amizade, da confrater- 
nização, do amor, enfim das 
boas coisas da vida. O Natal 
deste ano passa a ser também, 
uma festa de esperança, quan- 
do na oportunidade o povo bra- 
sileiro vive uma das maiores 
crises econômicas e sócias dos 
últimos 20 anos. Com o pas- 
sar do tempo, o Papai Noel está 
cada vez mais distante das nos- 
sas crianças, qual a criança que 
não gosta de receber a visita 
do velho barbudo ???? A crise 
criada pelos políticos incompe- 
tentes, com certeza vai deixar 
milhares de crianças frustadas 
, quem sabe no ano que vem, 
tenhamos um Natal de fartu- 
ra , com mais amor e melhtr- 
res condições de vida. 

Entre linhas 

■ Sábado Cidadão continua sendo a menina dos olhos do 
Prefeito Ildon Marques. Milhares de pessoas são atendidas 
simultaniamente cm apenas um dia. Com diversas modalidades 
de atendimento . bem que este projeto devéria ser copiado pelos 
Prefeitos de nossa Região, se não ajudam a população durante o 
ano todo, pelo menos um dia por mes, já estaria de bom tama- 
nho. 

■ Comentários de fontes fidedignas dão conta que haverá no 
inicio do ano . algumas mudanças na administração pública mu- 
nicipal. Isso é muito comum tanto no governo federal, estadual e 
municipal. São pequenos ajustes nas maquinas administrativas. 

■ Uma pequena reflexão: Amigo é uma palavra fácil de 
pronunciar, porem dificil de se encontrar. Todo mundo quer ter 
um amigo, mas são poucos os que querem ser amigos. 

O é uma publicação do 

Sistema Tutanu's de Produtões 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 
Narciso Pires lllya Nathasje Josafá Rama- 

Iho 

&> 

Conor Pires de Farias Fundador: 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Lida. 
R. Formosa, 51 - Cj. 12 - Tels.; 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 

255-9944 ■ 
Cep: 01049-000 - Centro - São Paulo - SR 

Filial: Av. 13 de Maio. 45 - 6o and. - sl. 603 - Te t/Fax: (021) 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro ■ RJ 

Os artigos o notas assinadas nas Colunas» 
bem como os ensaios publicados, não refle- 
tem necessariamente a opinião do Jornal, 
sendo de exclusiva responsabilidade do 

seus autores. 

São Luís, Patrimônio de todos 

por Jorge Werthein* 

O Brasil, a que tantos 
acusam de fraca memória, 
acaba de conquistar mais 
um título histórico. Eram 
oito. Agora, mais um inclui 
o centro histórico de São 
Luís do Maranhão na lista 
de Patrimônio da Humani- 
dade. Os casarios coloniais, 
os sobrados de azuleijo, as 
fontes,^ as igrejas, os 
lampeões (hoje elétricos), 
os paralelepípedos, as cal- 
çadas do cento da capital 
maranhense acabam de ser 
reconhecidos pela Unesco 
como patrimônio mundial a 
ser preservado para todas 
as gerações. 

São poucos os lugares, no 
Brasil e no mundo, a ingres- 

sar no seleto rol do patrimô- 
nio mundial, Atenas, Roma, 
Paris, Florença, Veneza, Is- 
tambul, as pirâmides do 
Egito compõem a lista, as- 
sim como, no Brasil, estão 
os centros históricos de 
Olinda e Salvador; a cidade 
de Ouro Preto: o Plano Pi- 
loto de Brasília; o Parque 
Nacional da Serra da 
Capivara, no Piauí; o Santu- 
ário do Senhor Bom Jesus 
do Matosinhos, em 
Congonhas do Campo; o 
Parque Nacional do Iguaçu, 
no Paraná; e as ruínas 
jesuítico-guaranis de São 
Miguel das Missões, no Rio 
Grande do Sul. 

São Luís faz jus ao título 
que agora recebe. Há qua- 
se vinte anos vem sendo 

objeto de um programa re- 
gular e contínuo de 
revitalização de seu patri- 
mônio histórico-cultural.Os 
resultados são visíveis. 
Uma visita ao centro histó- 
rico da cidade encanta qual- 
quer visitante desavisado. E 
graças a esse esforço de re- 
cuperação e revitalização de 
São Luís pôde ser indicada 
Patrimônio da Humanidade. 

A indicação é, na verda- 
de, resultado de uma soma: 
o esforço,.por parte do Es- 
tado do Maranhão, de res- 
tauração do patrimônio ao 
londo de quase vinte anos 
e, evidentemente, a própria 
riqueza desse patrimônio. A 
população de São Luís tem 
razão de se orgulhar de seu 
centro histórico que. aliás. 

permanfece centro comerci- 
al, institucional e adminis- 
trativo da cidade. E isso 
pesa favoravelmente para a 
conservação dele. O centro 
histórico de São Luís é a 
imagem de a cidade e do 
próprio Estado do Mara- 
nhão. Preservá-lo é conser- 
var parte da história do Bra- 
sil e do mundo. Por isso, 
merecem congratulações e 
festa o povo maranhense e 
todos os governantes que 
se empenharam por essa 
vitória, entre eles a gover- 
nadora Roseana Sarney e o 
senador José Sarney. 

Representante da 
Unesco no Brasil. 

& ■'■4 

FURNAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

CGC 23.274.194/0001-19 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 

PROCESSO SELETIVO 02/97 

Relação dos Candidatos que compõem os Cadastros Reserva de Pessoal 

Pólo Goiás 

Local: Goiás 
Cargo: Advogado (A) 

Inscr. Class. 
000011 
000017 
000027 
000039 
000041 
000050 
000078 
000005 
000090 
000097 
000105 
000757 

000006 
000009 
000007 
000005 
000010 
000001 
000011 
000008 
000002 
000004 
000013 
000012 

Local: Goiás 
Cargo: Analista de 

Sistemas (A) 

Inscr. Class. 
00220 000003 
000227 000002 
000226 000004 
000232 0000001 

Local: Goiás 
Cargo: Contador 

Inscr. Class. 
000235 000002 
000241 000004 
000242 000003 
000247 000001 

Local: Goiás 
Cargo: Engenheiro 

(Civil) 

Inscr. Class. 
000257 
000258 
000264 
000281 
000288 
000291 
000293 
000300 
000315 

Õ00010 
000011 
000004 
000005 
000006 
000012 
000002 
000007 
000003 

000330 
000331 
000336 
000392 
000396 
000399 
000400 
000403 
000404 
000405 
000407 
000408 
000409 
000415 
000416 
000419 
000420 
000421 
000423 
000424 
000425 
000426 
000427 
000428 
000429 
000430 
000434 
000435 
000437 

000001 
000009 
000008 
000023 
000028 
000007 
000009 
000021 
000022 
000020 
000003 
000027 
000017 
000014 
000015 
000019 
000004 
000001 
000011 
000016 
000005 
000010 
000029 
000013 
000008 
000024 
000025 
000006 
000018 

Local: Goiás 
Cargo: Engenheiro 
(Eletricista) 

Inscr. Class. 
000342 
000344 
000349 
000352 
000354 
000361 
000789 

000003 
000001 
000006 
000004 
000005 
000002 
000007 

Local: Goiás 
Cargo: Engenheiro 
(Mecânico) 

Inscr. Class. 
000792 000001 
Local: Goiás 

Cargo: Engenheiro (C) 

Inscr. Class. 
000390 000026 
000391 ^ 000002 
000444 000012 

Local: Goiás 
Cargo: Engenheiro (D) 

Inscr. Class. 
000448 000001 
000449 000002 

Local; Goiás 
Cargo: Espec. Manut. 
Eletroeletrônica (A) 

Inscr. Class. 
000459 
000460 
000461 
000465 
000488 
000471 
000473 
000474 
000476 
000477 
000479 
000481 
000482 
000483 
000484 
000486 
000487 
000491 
000769 
000802 

000004 
000003 
000017 
000009 
000008 
000018 
000007 
000020 
000014 
000005 
000010 
000001 
000016 
000019 
000015 
000013 
000002 
000011 
000012 
000006 

Local: Goiás 
Cargo: Espec. Manut 
Eletroeletrônica (B) 

Inscr. Class. 
000495 
000496 
000506 
000507 
000511 

000007 
000006 
000009 
000004 
000002 

000512 
000517 
000520 
000804 
000812 

000008 
000001 
000005 
000003 
000005 

Local: Goiás 
Cargo: Espec. Manut. 
Eletromecânica (B) 

Inscr. Class. 
000618 000001 

Local: Goiás 
Cargo: Espec. Manut 
Eletroeletrônica (A) 

Inscr. Class. 
000524 
000526 
000527 
000528 
000531 
000532 
000533 
000536 
000539 
000540 
000541 
000543 
000546 
000547 
000549 
000551 
000552 
000555 
000806 
000808 

000002 
000006 
000011 
000015 
000007 
000018 
000014 
000016 
000001 
000013 
000021 
000009 
000017 
000008 
000012 
000019 
000003 
000004 
000020 
000010 

Local: Goiás 
Cargo: Técnico em 

Processamentos de 
Dados 

Inscr. Class. 
000144 
000168 
000190 
000199 

000004 
000001 
000003 
000002 

Os candidatos deverão enviar, via Sedex, devidamente identificado com número de inscrição, 

Cargo e Éólo, no período de 09/12/97 à 09/01/98, para FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS-Rua 

Real Grandeza, 219 - Bloco C - Sala 504 - Botafogo - RJ - CEP: 22.283-900, Xerox da seguinte 

documentação: 

" ^ ertificado ou Declaração de Conclusão do curso referente ao cargo ao qual se candidatou; 
Registro ou o Protocolo do Órgão de Classe competente; 

* C arteira de Trabalho e declarações de empregados que especifiquem as atividades desenvolvi- 

das para os cargos que requeram experiências 
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Carleibi Alanda 

O novo talento da MPB 

Filho de peixe, peixinho 
é. E filho de artista, 
artista é? Pelo menos para 
Carleibi Alanda este 
ditado popular esta 
valendo. O mais novo 
talento da MPB na região 
colocou na garganta o 
dom artístico da família e 
está soltando a afinada e 
apaixonante voz nos 
auvidos de bom gosto. 

Neta, filha e sobrinhas 
de músicos. Alanda 

começou a cantar na 
igreja e há cinco anos 
entrou no mundo da 
MPB. Em 95 foi a 
revelação do Festival 
Aberto de Imperatriz 
(FAIMP), recebendo o 
prêmio de melhor 
intérprete. 

A participação no 
FAIMP foi um grande 
passo para. rapidamente, 
chegar a galeria, dçs 
notáveis, da boa musica 

No último mês de julho 
veio a consagração, ao 
vencer o Festival 
Caneleiros de Música 
Popular, promovido pelo 
Caneleiros Bar, point dos 
artistas e intelectuais aqui 
da terra. 

Carleibi Alanda papou o 
festival superando peso- 
pesados, como Luis Carlos 
Dias. Lena Garcia. 
Wa s h i n g t o n B r a s i 1 e 

lauber Martins. Ela 

interpretou Banzeirns, de 
autoria do festejado - e 
consagrado - Zeca 
Tocantins. Carleibi 
também participou do 
Faber 97 com sucesso. 

Agora Carleibi está no 
primeiro time dos craques 
da música e já foi 
escolhida para participar 
do CD Canta Imperatriz II. 
que reunirá grande parte 
dos mais destacados 
artistas da região. Alanda 

gravará a música Canção 
do Renascer, de Zeca 
Tocantins. 

Recentemente ela 
subiu no palco do 
Caneleiros Bar e 
apresentou o show 
Repertório. Além das suas 
músicas, interpretou o que 
há de melhor das estrelas 
da MPB, como Elis 
Regina, Djavan, Zeca 
Tocantins, Tetê Spíndola, 
Erasmo Dibel. Adriana 

Calcanhoto e Vinícius de 
Moraes. 

Empolgada com o 
sucesso de sua carreira, 
Carleibi Alanda lembra 
que a M'suica Popular 
Brasileira está no caminho 
da renovação e destaca 
alguns nomes que estão 
surgindo nesse novo 
horizonte, como o 
paraibano Chico César e 
os maranhenses Erasmo 
Dibel e Zeca Baleiro. 

Oficinas Pedagógicas 

Professores expõem trabalhos artísticos 

A amostra foi o resultado prático das aulas ministradas durante todo o ano 

Aconteceu no último fi- 
nal de semana (05 e 06/ 
12). uma exposição de tra- 
balhos realizados por pro- 
fessores de Educação Ar- 
tística, no campus da Uni- 
versidade Estadual do 
Maranhão (Tema). A ex- 
posição contou, também, 
com o apoio do Colégio 

, Frei Gil. 
yj/ A exposição surgiu 

como resultado do projeto 
de Oficinas Pedagógicas, 
promovido pelo Governo 
Estadual. As aulas, inicia- 
das no dia 05 de março 
deste ano, foram ministra- 
das no Colégio Dorgival 
Pinheiro e o curso de Ar- 
tes sempre aos sábados. 

O curso foi ministrado 
por Aparecida de Lara 
Lopes, coordenadora das 
Oficinas Pedagógicas, que 
trabalhou as disciplinas de 
Português, Matemática. 
Estudos Sociais e Ciênci- 
as. sendo que paralela- 
mente. foi trabalhada a dis- 
ciplina Educação Artísti- 
ca. 

Entre os tipos de traba- 
lhos expostos tinham téc- 
nicas de desenho sombre- 
ado. colagem de papel, 
enfeites natalinos com uti- 
lização de sucatas, mario- 
netes. vitrais, mosaicos. 
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"Muitos acham que a 
Educação Artística é uma 
disciplina dispensável ou 
sem importância, então 
nós procuramos mostrar 
nesta exposição que o pro- 
fessor de Educação Artís- 
tica merece ser reconheci- 
do. ou seja, é uma discipli- 
na que integra todas as 
outras", afirmou 
Aparecida de Lara. 

Exjyosiçao de 

caixas ornamentadas, 
além de trabalhos com 
papel maché, colagem 
com figuras geométricas e 
muitas outras diversida- 
des de trabalhos artísticos. 

trabahos no Campus da Universidade Estadual do Maranhão 

As oficinas contaram 
com a participação de um 
grupo de professores da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), além 
de professores das escolas 

estaduais e particulares. 
Segundo a coordenado- 

ra do projeto, a exposição 
é o resultado prático do tra- 
balho realizado com o gru- 
po de docentes durante o 

ano, onde o que se buscou 
foi a valorização da disci- 
plina artística nos currícu- 
los escolares como uma 
matéria com contendo e 
uma parte prática. 

Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital 

O seu 

líder 

diário 

721- 

4006 

Materials para 

JJl/lSl/l Jn escritório, escolar, 
iAMUÃ/UXÃy bobjnas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 
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... 1 SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shop 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - 0204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Imperatriz Urgente 

Pàra-quedistas 
Os pára-quedistas que se 

cuidem. O vereador André 
Paulino D' Albuquerque 
(Apa), lançou no inicio do 
mês de novembro a campa- 
nha contra os políticos que 
agem no período das elei- 
ções. O jornalista Conor Pi- 
res de Farias, relatou no 
programa Imperatriz 24 ho- 
ras, que o voto da virada tem 
que ser respeitado, e o res- 
peito vem com a-credibilida- 
de no voto aos candidatos da 
terra. Para federal. Conor 
Farias, relatou três nomes 
de grande valor: Fernando 
Antunes, Lula Almeida, e 
Luis Carlos Noleto (vice- 
prefeito) de Imperatriz. 

Pára-quedistas II 
A campanha lançada pelo 

vereador Apa teve seu des- 
fecho na última semana por 
ocasião da vinda do gover- 
nador em exercício José 
Reinaldo Tavares a região 
Tocantina. Na comitiva vá- 
rios "velhos" políticos ten- 
tando enxergar uma luz no 
fim do túnel. Como todas as 
antenas estão ligadas, só 
nos resta continuar de por- 
tas fechadas. 

Estudioso! 
O prefeito Ildon Marques 

de Souza, considerado a 
nova liderança política da 
região continua estudando a 
qualidade dos 
candidatáveis. Não e à-toa 
que a administração Impera- 
triz Somos Nos é formada de 
grandes assessores (profes- 
sores). Sérgio Macedo, e 
Edmilson Sanches. além de 
serem grandes conhecedo- 
res da política maranhense, 
são amigos íntimos de Ddão. 
Com dois técnicos com qua- 
lidades de sobra, não adian- 
ta pressa para indicar o 
nome dos representantes a 
região na Assembléia 
Legislativa. Congresso Na- 
cional e Senado. 

Especulações 

Enquanto não se define, 
as especulações rolam soltas 
pela cidade. Durante o dia 
de ontem surgiram por 
exemplo especulações dan- 
do conta de que Ildon Mar- 
ques. estaria dando apoio a 
Nice Lobão. Os assessores 
mais ligados ao executivo 
municipal não confirmaram 
esta informação, e deixaram 
claro que Ildon Marques 
ainda não definiu nada so- 
bre as eleições vindouras. 
Dalhe Ildào...E tome Pirâmi- 
de! 

PF enganada? 
Finalmente a matéria 

anunciada e tão esperada 
pelo deputado Sebastião 
Madeira foi veiculada no 
programa Fantástico (Rede 
Globo). O fato se deu no 
programa do ultimo domin- 
go (07). quando a cidade de 
Imperatriz foi mais uma vez 
lembrada de forma negati- 
va. Para limpar a barra do 
deputado federal até a Polí- 
cia Federal foi desmoraliza- 
da. "O pistoleiro é um 
estelionatário, e até a Polí- 
cia Federal foi enganada nas 
investigações", estas foram 
algumas das frases da ma- 
téria. Polícia Federal enga- 
nada? E. fazer o que? 

Banda Versáteis 
A Banda Versáteis arre- 

piou geral no Balneário Iate 
Clube quando na 
Domingueira Dançante, fez 
a galera estudantil dançar 
sem parar. Além do progra- 
ma Domingo Alegre, o 
domingào foi completo com 
muito futebol. E tome fute- 
bol. Domingo tem mais... 

Aniversariando 
Quem esteve aniversari- 

ando no dia de ontem foi o 
companheiro Raimundo Pri- 
meiro. Profissional do mais 
alto quilate, desejamos mui- 
ta felicidade e torcemos que 
em 98. você consiga realizar 
todos seus sonhos. Em tem- 
po. a recepcionista da TV 

Francisco do Vale 

Capital Luciana, também 
esta toda sorridente, e não 
era á-toa, os presentes não 
faltaram, pois a mesma esta- 
va colhendo mais um repo- 
lho na horta do Japonês. Pa- 
rabéns! Bidú e Lú. 

Cangues 
E impressionante o núme- 

ro de gangueiros que estão 
tomamfo conta da cidade. 
No último domingo por 
exemplo constatamos in loco 
o desafio destes elementos a 
comunidade e a própria po- 
lícia militar. Recordo-me que 
o delegado Israel ( hoje em 
Balsas), iniciou um trabalho 
brilhante no combate as 
gangues em Imperatriz. O 
trabalho so foi impedido por- 
que a maioria dos envolvidos 
eram menores, o que preju- 
dicava o trabalho da Polícia. 

, Chegando a hora! 
E aguardada com muita 

expectativa a eleição que 
define a nova diretoria da 
AIRT- Associação de Im- 
prensa da Região Tocantina. 
O atual presidente apresen- 
tador de TV Clélio Silveira, 
esta ultimando os preparati- 
vos finais para a realização 
da eleição que tera candida- 
to único. Trata-se do ex-pre- 
sidente do Sindijori - Jorna- 
lista Josué Moura. Ao Zé. 
nossos votos de bons servi- 
ços frente a entidade. O pre- 
sidente que ora deixa o car- 
go não teve apoio dos com- 
panheiros de imprensa de 
Imperatriz. E lamentável. 

Brasileirão 
Renilson Souza o "Bom de 

Bola" já esta de malas pron- 
tas para a transmissão dos 
jogos decisivos do Campeo- 
nato Brasileiro, versão 97. O 
Vasco da Gama/RJ. joga 
com a vantagem de dois 
empates para ser campeão 
Brasileiro. O técnico Luis 
Felipe (Palmeiras Futebol 
Clube) afirma que não esta 
preocupado com a vanta- 
gem do lime carioca. 

Ondas curtas 

^Finalmente a matéria do caso Madeira foi veiculada. 

Até a Polícia Federal foi enganada... 

Para limpar a barra de políticos até o nome da PF é desmoralizado. 

Cadê o estelionatário. desapareceu? 

Segura o tcham. 

Apa...Apa...Apa. Imperatriz Somos APA...E Plim...Plim...Plim. 

Vamos fechar as portas para os Pára-quedistas. 

Um abraço ao advogado Lula Almeida...Gente nossa! 

E vamos fechar as portas para os pára-quedistas. Plim...Plim...Plim. 
Com dois técnicos com qua- 

Bom diá! 

Prooromcrção de 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

Canal 5 TV Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de 
Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 

c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta-P 
Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2° 
Edição 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30 Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre do 
Esporte 
21:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audi 
éncia 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

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 

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

06:00 Telemanliã 
06:00 Igreja da (iraça no Lir 
07:00 fscola Bíblica na TV 
()<S:00 Home Shopping 
0(8:15 Sailor Moon 
0<S:45 Samnrai VVarriors 
00:50 (irupo Imagem 
10:50 Shurato 
10:55 heras do Carnaval 

11:00 Manchete Fsportiva 
11:50 Edição da 1 arde 
12:15 TV Alternativa 
15:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 (impo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão.Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudrevBarbosa 

ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com Canario 
13:45 Interpro - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli i õrrea 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samnrai VVarriors 
18:15 Shurato 
18:45 ()s Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:55 Na Rota do Crime 
20;().5 Jornal da Manche 
21;5U Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20; 15 Serie Hardball. 
Forca Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00-00 Fim d, \nite 

HOROSCOPO 

r 
Aries 

I in pequeno tropeço não 
deve aborreci'-la. Siga em frén- 
te e encontrará a saída para 
suas neessidades. 

TRANSCENDENTAL DO TIBETE - 

PROF" IEN 

N Leào Sagitário 

Autenticidade significa ser. na 
apaP-ncia, aquilo que se é la no fun- 
do. Persiga este caminho. 

^5 
Touro 

Continue delicadamente o seu 
trabalho, e abra o coração para 
todos, e se sentira bem melhor, e 
com suas necessidades 
fortalecidas. 

Gêmeos 

Você agora vai relaxar e dei- 
xar passar esta excilação. Depois 
respire e continue em ritmo bem 
mais tranqüilo. 

HD 
Virgem 

Tudo que acontece é para que 
você reconheça melhor a si mes- 
ma. Observa-se, e continue traba- 
lhando. 

A atividade social representa- 
rá ótimas oportunidades para a 
realização de seus projetos. Pi- 
que ligada. 

Capricórnio 
\ao seja tão dura consig1 

mesma. Expresse sua alegria de 
viver e contagie as pessoas. 

n Libra ✓WA Aquário 

Os últimos acontecimentos tra- 
rão mais confiança aos seus pas- 
sos. Não va atrás de ninguém, e 
sim de si mesma. 

Cuide de suas pequenas alivi 
dades e não insista em projet. - 
grandiosos. O seu tempo vai che- 
gar. 

Câncer 
ni 

Escorpião 
23 

Peixes 

Não lema este momento difí- 
cil e não recue até o fim. Você se 
sentira gratificada e fortalecida. 

A oportunidade ê excelente 
para concretizar as aspirações 
mais profundas. Confie em seu ta- 
lento e batalhe. 

Sensível por natureza, vm 
tera o apoio da lua para perc 
ber O que esta acontecendo e t 
mar as decisões certas. Confh 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

E-MíiÜ: Hr clcsio @ acronet.com.hr Exames espeeiali/arii-» cm: 
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Capital Social 

  Linda Veloso 

dcviJades 

a sembarcou nesfe fincil de semana no aeraporfo local a amiga 

leia Veloso, chegando do Sul do fiais, onde foi fa/er suas compras 

para o fina! de ar to. 

Te! a lalou que trouxe muitas novi JaJ.s para incrementar suas 

clientes. / só ir h e conferir de perto os últimos lançamentos. 

Sampa 

f item tamhém desentharcou neste tina! de semana foi o grande 

empresário Wi íson Kíaia, que foi participar da grande feira de Jóias 

em São fiau/o e fa/er compras para sua Joa//teria Ma ia. (Com certeza 

nosso amigo estará com as mais helas novidades para as festas de fina! 

de 

K. 

■ 

I 
oíx:?:;:::::;:: 

ffos s a eterna primeira dama fiice Lohao com o amigo De 

fieusdete Sampaio. 

ae ano. 

r n, íver 

fioi comemorado nesta ij!ti ma sexta-feira em grande estilo o 

aniversário do senador Ldison Lohão. (D senador veio comemorar a 

grande data aqui na cifu. 

L o empresário / 1a ssan Vusuf juntamente com a heía esposa 

C-reice, ofereceram um delicioso jantar ao aniversariante, fi por lá se 

fizeram presentes os amigos mais íntimos da família, autoridades e a 

imprensa, [desejamos ao senador / dison L ohão felicidades pela grande 

data. 

10 anos 

tio próximo dia 13 o casal amigo Dr" fiai Guilherme e 

Áriadna estarão recepcionando a sociedade local para os 15 

anos da hela filha Priscila. G hai/e acontecerá na Associação 

Médica, e com certeza em grande estilo. G casal hasfanfe feliz 

com o acontecimento já está ultimando os preparativos para a 

grande data. 

mmà 
iii 

(dente nova na coluna 

Daqui a mais algum dias estaremos com uma nova colunista 

escrevendo a coluna social de sáhado e domingo do Jornal 

(apita! fiada mais, nada menos que a simpática socialife 

/ íiete fi?rnandezf que promete arrasar com as notícias todos 

cs finais de semana. Com certeza pé quente. 

, » i x; íêp; 

F i 

éâ 

■ 

'1v elegantes TI a, f uridinha e ("roço cm momento Je g ronde 

o!cg rio. fioram (ficados pelo colunista 

O simpático Dr° Luís fiai mundo Azevedo, presidente do Vo/ec, 

guando foi homenageado no hoile Pocú de Ouro. 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

jr C p fl 1 [V Excelência em educação infantil. 

r> « » Em 98 Laboratório de informática para crianças. 
Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

' Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Marannau 
Á barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129-Centro 

"l KfiH 
:pne; (098) 738-4194 [ 
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vrrRiNNE 

Roberto Oliveira 

Seminário 

A Associação dos Magis- 
trados do Maranhão vai rea- 
lizar mais um foro de deba- 
tes em Imperatriz. Muitos te- 
mas estarão em discussão, 
dentre eles a Lei de Impren- 
sa. Para falar a respeito des- 
se que é um dos mais gra- 
ves e dinâmicos assuntos da 
atualidade, foi convidado o 
renomado juiz. Carlos Nina. 
que exerceu até meados des- 
te ano a magistratura na ci- 
dade do frei. Carlos Nina 
antes de seguir a magistra- 
tura foi jornalista do Impar- 
cial. onde brilhantemente 
desenvolveu seus trabalhos 
como profissional da impren- 
sa. e vem escrevendo cons- 
tantemente naquele matuti- 
no. Agora aposentado como 
juiz, ele dedica-se mais as 
suas ações como advogado 
e jornalista. A lei de impren- 
sa já foi muito debatido por 
ele e agora será tema de uma 

do Brasil que esta grávida. 
Acompanhada do namorado 
o ator e empresário Lucia- 
no Szafir e da empresária 
Marlene Matos, a rainha dos 
baixinhos, se emocionou, 
cantou e declarou sua paixão 
pelo ator. O filho de XUXA 
deve nascer em agosto, sob 
o signo de leão. e será mais 
um a contar na lista dos seus 
muitos admiradores. Ela 
também revelou que não vai 
parar de trabalhar, e que a 
maternidade será seu pre- 
sente de natal de 97 e 98. 
Sem dúvidas para essa gaú- 
cha que sonhava em ser 
mãe. esta foi a boa noticia 
prevista no seu disco. 

XUXA II 

E ainda falando da rainha 
dos baixinhos, uma parte do 
seu especial de Natal que 
seria gravado aqui no Mara- 
nhão. não mais irá acontecer. 
Ela foi obrigada a suspender 

e : 

.v 

:ii 

:Wf 

7 
. :••• 
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Dr0. Carlos Nina. Juiz e conferencista. 

discussão entre juizes, aca- 
dêmicos, advogados e jorna- 
listas. O foro começa hoje a 

, partir das 20 horas, no audi- 
tório da OAB, e tem como 
palestrantes, alem de Carlos 
Nina, o também juiz. Fernan- 
do Mendonça, e Gervásio 
Protásio dos Santos Jr. Vale 
salientar que este encontro 
está sendo coordenado pelo 
juiz, José Américo, e Fernan- 
do Mendonça, e é aberto ao 
publico. 

Xuxa, 

grávida do ano 

Foi durante sua entrevis- 
ta no programa do Faustào 
que a apresentadora Maria 
das Graças Xuxa Meneguel. 
anunciou aos quatro cantos 

do governador em exercí- 
cio João Alberto de Sousa, 
juntamente com o senador 
Edson Lobão. O nome da 
primeira dama vem sendo 
especulado para concorrer 
as eleições de 98, com de- 
putada federal, mas ela ain- 
da faz mistério, embora não 
confirma nem nega sua pre- 
tensão. Os muitos encon- 
tros mantidos com a alta cú- 
pula da política maranhen- 
se continuam sendo manti- 
dos. e ele anunciou que esta 
filiada e de bem com seu 
partido, o que dá o entender 
de que Nice Lobão, poderá 
ser mesmo candidata, mas 
o anúncio oficial só deverá 
ocorrer em 98. 

Rotary e a 

Aids 

as gravações que senam ro- 
dadas nas praias e nas ruas 
de São Luis, em função de 
uma fratura em seu pé. Ago- 
ra as tomadas estão sendo 
rodadas no Rio de Janeiro, 
na cidade de Petrópolis. O 
show da apresentadora que 
também estava marcado 
para Imperatriz, também foi 
cancelado, e não tem mais 
uma data definida de sua re- 
alização. 

Políticos 

visitam 

Imperatriz 

A ex-primeira dama do 
estado Nice Lobão está na 
cidade desde a semana pas- 
sada. Ela integra a comitiva 

Preocupado com os avan- 
ços da aids na região, o Ro- 
tary Club resolveu entrar na 
briga, e a partir de agora vai 
assessorar as muitas insti- 
tuições que trabalham com 
conscientização e preven- 
ção de DSTs na cidade. O 
Rotary vai distribuir a estas 
instituições preservativos 
para que as mesmas repas- 
se ás ixíssoas que elas assis- 
tem. O anuncio foi feito du- 
rante o a realização do dia 
Mundial de Luta contra a 
Aids. 

Liberdade 

de expressão 

em debate 

ü teatro Leblon no Rio, 
foi palco de um acirrado de- 
bate a cerca dos quatro dias 
de prisão do grupo musical 
Planet Hemp, acusado de 
fazer apologia ao uso de dro- 
ga. O deputado federal Fer- 
nando Gabeira, o poeta 
Wally Salomão, o vedeasta 
Marcelo Tas. a apresentado- 
ra Astrid Fontenelle, o mú- 
sico Frejat e a cantora Fer- 
nanda Abreu se reuniram 
para alerta a sociedade de 
que a prisão fere um artigo 
da constituição que trata do 
direito de expressão, direi- 
to dado a todos os brasilei- 
ros sem deixar jamais uma 
vaga para que seja excluído 
falar da maconha. 

Comemorações 

A Skiil. aliança Inglesa, 
através de sua diretora. Ma- 
rinalva Sousa, vai comemo- 
rar com seus alunos, os mui- 
tos sucessos alcançados du- 
rante o ano. a festa esta mar- 
cada para o dia 13, com mui- 
ta música, com apresenta- 
ções e também com muita 

A'<TOFa einni 
•£> 

fase ex 

mia lúniteinmt 

al 
vHJ 

i 

v^X-Xv 

I 

Nice Lobão com Marta Ventura: visita comunidades acompanhada do 

marido. 

brincadeira. Enquanto isso. a 
AOB. anuncia para o dia 19. 
sua festa de confraternização, 
a festa vai reunir todos os ad- 
vogados da cidade em um 
jantar na própria sede da 
OAB. Durante a semana da- 
remos maiores enfoques. ■ 

De Nova 

Iorque 

Depois de morar anos a fio 
em Nova Iorque e dar mui- 
tas dicas aos amigos. Nelson 
Mota resolveu escrever o li- 
vro Nova York é aqui: Maha- 
tan de cabo a rabo. da edito- 
ra objetiva. E mais de 300 fa- 
mosos, incluindo Marilia 
Pera. estiveram no restauran- 
te carioca Mistura Fina para 
a noite de autógrafos no ulti- 
mo dia 26. 

Debatendo 

com arte 

Depois de um final de se- 
mana nada calmo, tive a gra- 
ta surpresa cie ver através da 
TV Record. o programa CRI- 
ATURA. deste ultimo final de 
semana. Muito bem trabalha- 

do. o apresentador. Pe. Rai- 
mundo Pinto de Sousa, vem 
conduzindo com muito pro- 
fissionalismo os seus assun- 
tos abordados, e fiquei assim 
muito feliz pela discussão a 
cerca da consciência negra, 
e ao mesmo tempo também 
por ver embora televisiva, 
minha querida amiga Isaura 
Silva, que mais do que qual- 
quer outra pessoa conhece o 
assunto a fundo, e é de um 
carisma espetacular, adorei te 
ver Isaura, e fico feliz por 
Imperatriz poder contar com 
uma pessoa do seu nível de 
conhecimento e capacidade 
de expressá-los. 

É cor de rosa 

choque 

Também tive o privilégio 
de jantar no ultimo sábado 
em companhia da amiga Ra- 
ffaela Hilary. e Thesca. onde 
discutimos a cerca da festa de 
confraternização da AGI. e a 
entrega do troféu Boto cor de 
Rosa. O mesmo será dado ás 
pessoas que contribuem no 
desenvolvimento da institui- 
ção em todas as areas. Na 
comunicação e na saúde já foi 
definido os nomes dos ganha- 
dores. Por abrir um espaço e 

levar a discussão a sério, num 
clima de muita seriedade e 
responsabilidade, o troféu vai 
para o Jornalista Demerval 
Moreno, e jxjr ter todos os 
seus esforços voltados para a 
questão das pessoas vitimas 
das DSTs. o outro prêmio vai 
para o médico Pedro Mario. 
Anda restam oito troféus que 
ainda estão sendo discutidas 
as pessoas das demais áreas 
que levarão os troféus, sabe 
se que o nome deste 
colunista foi sondado para í 
setor de colunismo social; 
competindo ai, com Maria 
Leònia. Jonas Ribeiro. Linda 
Veloso e Hélio de Oliveira, 
quem levará a melhor. Torço 
por todos. 

Mais troféus 

Também fiquei sabendo 
que a maioria dos peixes do 
rio Tocantins vai vira tema de 
troféu. Depois do Pacú de 
Ouro. vem aí. o Jaraqui de 
prata, que vai premiar os pro- 
fissionais da imprensa, sabe 
se que até agora, um dos já 
cotados para receber o tro- 
féu. é o produtor do Criatura.^ ^ 
Napoleão Neto. Os demais i 
nomes ainda não foram di- 
vulgados. E enquanto isso. 
o cordão... Cada vez aumen- 
ta mais. 

C 

x 

m 

mm 

Deusdete Sampaio e Eleuza. Governador do Rotary. 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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SE VOCE PESQUISAR, COM CERTEZA NA 

Plano 

VAI COMPRAR! 

i?- 
em cheques 1-1-4 

| Refrigerador 
j R$455,000 vista ou 
j 1+4 Cheques de 

I 
I 

S Electrolux 
Líder Mudial em Eletrodoméstico 

* Porta laticínios 
* Porta ovos 
* Interior de cantos 

arredondados^ 
" Gavetáo p/ legumes 
* 281 LTs 

RS 101 70 
30UND 

Vídeo cassete 
RS 285,000 vista ou 
1+ 4 Cheques de 

* 4 Cabeças • Controle remoto 
* Informações em Português/Inglês 
* VHF / UHF e CATV 
" Tracking automático 
* Limpeza automática • Timer 
* 100 a 250V (aut.) 
" Efeitos especiais 

TOSHIBA 

RS 

3 

40UND 

Conheça também nossos planos em até 

12 PAGAMENTOS 

Violão Rei 
RS 69,00ò vista ou 
1+4 Cheques de 

15. 40 
20 UND 

Nova lavadora lavete 
RS 169,000 Ws/o ou 
1+4 Cheques de 

' Sistema de turbilhonamento 
que lava melhor e não estraga os tecidos 

* Lava e enxágua até 4,3kg de roupa seca 
* Tampa removível 
' Desligamento automático 

p/ roupas leves e pesadas 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

  

RS 37. 70 

20 UND 

Ferro automático 
RS 15,80ò vista ou 
1+4 Cheques de 

ARIMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

RS 3. 

' Design moderno e arrojado 
' Leve: não cansa para passar 
* Cabo fechado para melhor empunhadura ; 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso / 

50 

TV 14" 
RS 269,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

* Sintonia automática 
* VHF/UHF 
" Controle remoto 
•110V/220V 

automático 
* Informações 
na tela em português 

" Em cores 

RS 

/// 

PH/Í.CO 

PHILCO 
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FU PDA VOCÊ. 

20 UND 

ConJ. de som 4X1 
RS 359,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

■ AM -FM 
' Memórias p/ 32 emisoras 
* Controle remoto 
" Relógio digital 
" Duplo deck 
■ Timer ON/OFF 

(}(3ji<ACícC>a,cíe& 

fr/2 cU&C&b 

RS 80. 00 

TOSHIBA 

50 UND 

- 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 13/12/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano cheque 5X (1+4 
)juros de 5,9% a.m, Consulte a gerência 
sobre nossas taxas de juros para outros 

planos. Plano com ou sem entrada, pgtos. 
de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito 

de não vender no atacado. Vendas a 
prazo é reservado ao gerente a 

aprovação, do cadastro 
Internet: http:// www.liliani.com.br 

Bicicleta Tropical 
RS 143,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

Freio Inglês 

RS 

czznu 

50 UND 
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Bom de Bola 

  Renilson Sousa 

Copa Mirante 

Grêmio Joãoliboense foi eliminado 

0 time do Grêmio Fute- 
bol Joãolisboense, após ser 
eliminado pelo selecionado 
de Amarante na primeira 
fase e como um time seria 
convidado pela comissão 
organizadora da Copa para 
a segunda fase, foi chama- 
do. Mas no jogo de domin- 
go, 7, nos seus domínios no 
Estádio Cafeteirão. em 
João Lisboa, não apresen- 
tou o seu verdadeiro futebol 
e deu vexame diante de sua 

torcida perdendo o jogo 
para o Maec de Montes Al- 
tos pelo placar de 3 x 0. Os 
torcedores que comparece- 
ram em bom número nas 
arquibancadas do estádio, 
saíram decepcionados. 

O time do Grêmio não 
tinha a menor noção do 
jogo e seus jogadores esta- 
vam sem ritmo. Segundo 
informações de um dos di- 
retores. o Grêmio jogou no 
sábado um dia antes do 

jogo, com o time do Maro- 
to valendo pelo campeona- 
to municipal de João Lis- 
boa. Por este motivo que os 
jogadores não renderam o 
suficiente para sair de cam- 
po com um resultado posi- 
tivo ou pelo menos com um 
empate. 

O presidente Ninho afir- 
mou após o jogo que os 
seus comandados fizeram o 
máximo para superar o ad- 
versário. mas o time do 

Maec é forte e conseguiu 
vencer o jogo. 

Com o resultado negati- 
vo a seu favor, o Grêmio 
novamente foi eliminado da 
Copa e terá que esperar a 
próxima competição em ní- 
vel regional para tentar che- 
gar às finais. 

O Maec de Montes Altos 
está sendo considerado o 
time mais completo da com- 
petição e um dos sérios can- 
didatos ao título. 

i Campeonato Maranhense 

Moto a um passo do título de 97 

O Campeonato Mara- 
nhense de Futebol teve 
seqüência na tarde de do- 
mingo, dia 7 de dezembro, 
com a realização do primei- 
ro jogo entre Moto e 
Sampaio Corrêa numa me- 
lhor de três partidas para 
decidir o titulo de 97. O 
Moto venceu o jogo pelo 
placar de 1 x 0 . com um 
ponto de bonficação que 
conquistou em cima do pró- 
prio Sampaio passa a so- 
mar quatro pontos e joga 
por um simples empate 
amanhã para conseguir o 

título de 97. 
ü jogo foi bastante dis- 

putados com os dois times 
desperdiçando varias opor- 
tunidades. A Bolívia não 
contou com Iodos os seus 
titulares e por este motivo 
foi inferior ao time adver- 
sário. que venceu o jogo e 
está a um passo de conquis- 
ta do título. 

O time campeão será o 
representante do Mara- 
nhão na Copa do Brasil. Se- 
gundo Alberto Ferreira, 
duas vagas foram garantidas 
pelo presidente da CBF. 

Ricardo Teixeira. Alberto 
afirmou ainda que uma sera 
para o time campeão e a 
outra terá a indicação da 
Federação Maranhense de 
Futebol ( FMF) . 

Ainda sobre o jogo Moto 
e Sampaio que aconteceu 
domingo, o público parece 
não acreditar no nosso fute- 
bol. Um clássico decisivo e 
poucos torcedores foram às 
arquibancadas do Estádio 
Castelão. Vários torcedo- 
res não só da Ilha, mas de 
todo o Estado não acredi- 
tam mais nas pessoas que 

estão no comando do fute- 
bol maranhense. For este 
motivo estão dando a res- 
posta, não comparecendo 
aos estádios, principalmen- 
te em São Luis. 

Para o jogo de amanhã, 
que poderá decidir o cam- 
peonato se o Moto conse- 
guir um empate, o público 
está sendo esperado em 
grande número. Sobre o 
jogo, o Sampaio para tentar 
chegar ao título terá que 
vencer para provocar uma 
terceira partida e também 
vencer. 

Campeonato Brasileiro 

Palmeiras e Vasco começam treinos 

Os dois times que estão 
envolvidos na decisão do 
campeonato brasileiro de 
97. Vasco da Gama e Pal- 
meiras começam os trei- 
nos visando o primeiro jogo 
que sera realizado sábado 
em São Paulo no Estádio 
do Morumbi. O time Cari- 
oca por ter melhor campa- 
nha tem o direito de deci- 
dir o titulo em casa ou seja 
no Maracanã e joga por 
dois empates. 

O Técnico Antônio 
Lopes disse que o time do 
Palmeiras é superior e que 

merece muito respeito. 
Lopes afirmou ainda que os 
seus jogadores estão cons- 
cientes da responsabilida- 
de. principalmente no jogo 
que será realizado em São 
Paulo onde o time do Pal- 
meiras contara com o apoio 
total e irrestrito de seus 
torcedores. 

O Vice de Futebol do 
Vasco. Enrico Miranda dis- 
se que a empresa patroci- 
nadora do Palmeiras se- 
gundo informações que ele 
recebeu de uma pessoa de 
Santos, está agindo junto à 

arbitragem com a mala pre- 
ta para garantir o título de 
97. No programa com a 
Bola toda que foi ao ar do- 
mingo pela Rede Record . 
Enrico Miranda disse que 
no momento certo irá di- 
zer os nomes das pessoas 
que estão envolvidas na tra- 
ma. 

Sobre o time do Palmei- 
ras. o técnico Luiz Felipe 
poderá conquistar o segun- 
do título consecutivo do 
Campeonato Brasileiro. 
Ano passado Felipào foi 
campeão pelo time do Grê- 

mio. O treinador também 
foi campeão da Copa do 
Brasil. 

Sobre as declarações de 
Enrico Miranda, jogadores 
e comissão técnica do Pal- 
meiras não querem falar e 
afirmam que este e assun- 
to para a diretoria. 

Com quatro títulos bra- 
sileiros conquistados o 
time do Parque Antártica 
terá que vencer pelo me- 
nos um dos dois jogos para 
garantir o seu quinto título 
e empatar com o Flamen- 
go que é Penta. 

Campeonato Brasileiro 

Palmeiras x Vasco - ao vivo na Rádio Capital 
A melhor cobertura com a equipe da galera, direto de São Paulo e Rio de Janeiro 

Narração: Renilson Sousa 
Reportagens: Edvaldo Cardoso 

Oferecimento 

Solecit: lolete Dino - Dinamismo, Trabalho e competência 

AP A/ 98 - com o povo de Imperatriz em todos os momentos 
Secretário Valdecy Ferreira - moralizando o esporte Imperatrizense 

Dr. Luis Carlos Noleto - vem com força total. O nome certo para a solução 

Casa do Estudante - Fabricação de uniformes para todas as escolas 

Sinrural - Administração séria e competente- Coronel Ventura 

João Lisboa 
Futebol joãolisboense em 

competições a nível regional 
não anda bem das pernas. 
A seleção foi eliminada nas 
semifinais do Copão Mara- 
nhão do Sul. Na Copa Mi- 
rante o time do Grêmio foi 
eliminado na primeira fase 
pelo selecionado de 
Amarante. O primeiro jogo 
perdeu cm Amarante por 1 
x 0 c o segundo venceu em 
João Lisboa pelo placar de 
2x1, mas o time foi elimi- 
nado. 

A comissão organizadora 
convidou novamente o Grê- 
mio para a segunda fase, e 
logo no primeiro jogo, do- 
mingo próximo passado, foi 
novamente eliminado, con- 
fonnc o regulamento, após 
ser derrotado cm seus domí- 
nios, Estádio Cafeteirão, 
pelo time do Maec pelo pla- 
car de 3 x 0. Domingo 7, o 
time não se encontrou den- 
tro das quatro linhas c pas- 
sou vexame diante de sua 
torcida. Em competições re- 
gionais o futebol da terra da 
Gameieira terá que esperar 
o próximo ano. 

Sampaio 
Este ano o time não está 

com sorte cm jogos com o 
Moto Clube. Três jogos fo- 
ram disputados. 

Os dois primeiros acon- 
teceram para decidir o pon- 
to extra para os jogos finais. 
O Moto venceu ambos pelo 
mesmo placar 1x0. Na tar- 
de de domingo 7 , com o 
Estádio Castelão recebendo 
um público considerado pe- 
queno pela importância do 
jogo, o Moto foi superior ao 
time da Bolívia Querida c 
venceu pelo placar de 1 xO. 
Com este resultado o time 
motorizado passa a somar 
quatro pontos, com um de 
bonificação que conquistou 
diante do próprio Sampaio 
e jogará por um simples 
empate amanhã, quarta fei- 
ra, para conseguir o título 
do campeonato de 97. 

Seleção Brasileira 
Venceu a seleção da Áfri- 

ca do Sul no último domin- 
go 7, pelo placar de 2 x 1, 
gols de Romário c Bcbcto 
que apesar de estar fora de 
forma voltou bem no ataque. 

O técnico Zagallo disse 
após o jogo que a dupla 
Romário e Bcbcto não está 
no melhor de sua forma, 
porque não joga há vários 
dias , mas retornou bem. O 
treinador não comentou so- 
bre o ataque que prefere, mas 
vale lembrar que até antes 
do jogo de domingo ele afir- 
mava que o ataque do Bra- 
sil seria Ronaldinho c mais 
um. 

Palmeiras / Vasco 
Já estamos na semana do 

primeiro jogo decisivo do 
campeonato brasileiro da sé- 
rie 'A ", edição de 1 9 9 7. 
Os dois times começaram a 

treinara partir de ontem, se- 
gunda feira, em busca de um 
melhor desempenho dentro de 
campo no próximo sábado. O 
primeiro jogo das finais será 
realizado em São Paulo, no 
Estádio do Morumbi. O últi- 
mo jogo será no Maracanã . 
Rio de Janeiro, no dia 20, 
também um sábado. 

O Vasco por ter a melhor 
campanha em todo o campe- 
onato, joga por dois empates 
para conseguir o título de 97. 

Maec 
O futebol montealtcnsc está 

com força total na Copa Mi- 
rante de Futebol. O time eli- 
minou o Guarani após ven- 
cer o primeiro jogo por 5 x O 
c perder pelo placar de 3 x 1. 
Domingo 7, em João Lisboa, 
o Maec mostrou dentro de 
campo porque vem realizan- 
do uma boa campanha e não 
tomou conhecimento do ad- 
vcisário, aplicando uma go- 
leada de 3 x 0 no Grêmio. Os 
jogadores, apesar de ainda 
sentirem na pele o episódio 
que levou um companheiro 
para o hospital, quando do 
jogo com o Guarani, mostra- 
ram cm campo muita t ra 
c determinação. Alguns afir- 
maram que o titulo será de- 
dicado ao jogador que sofreu 
a agressão pelo time do 
Guarani. 

Romário 
O baixinho voltou cm 

grande estilo com a camisa 
da seleção. Fez um gol c deu 
o passe para Bcbcto marcar 
o dele. Romário e Bcbcto foi 
a dupla dc ataque sensação 
da Copa dos Estados Unidos 
que deu o tetra ao nosso fute- 
bol. 

Vários jogadores que fo- 
ram convocados por Zagallo 
para o amistoso com a Áfri- 
ca do Sul, não foram libera- 
das pelos seus times em '0P ■■ 
Mas segundo ele, para o p. J- 
ximo jogo todos estarão libe- 
rados. 

Eurico Miranda 
O vice-presidente de fute- 

bol do Vasco da Gama disse 
que recebeu uma informação 
de Santos que a Parmalat, 
empresa patrocinadora do 
Palmeiras, estaria por debai- 
xo dos panos agindo com a 
mala preta na arbitragem 
para conquistar o título do 
campeonato brasileiro. 

Não deu outra. Os direto- 
res da empresa estão apuran- 
do os fatos c devem processar 
Eurico Miranda. 

Subiram 
Na série "B Ponte Preta 

c América MG subiram para 
a divisão dc elite do futebol 
brasileiro. 

No quadranguiar estavam 
também Náutico de Pernam- 
buco c Mia Nova de Goiás. 
Os dois nadaram c morre- 
ram na praia. 

Na série "C Sampaio c 
Juventus dc São Paulo foram 
os classificados para a segun- 
da divisão. 

AP A 
É+.wr 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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Siqueira tem a preferência do 

povo em mais quatro municípios 

Palmas (secom) - O go 
ernaclor Siqueira Campos 
ambém está na liderança 
Ia preferência do eleitora- 
lo de Guaraí, Miracema, 
-olméia e Colinas. No pri- 
neiro município, na pesqui- 
sa espontânea, se a eleição 
osse hoje o governador te- 
ia 14.29% dos votos, sendo 
seguido pelo deputado An- 
ônio Carlos, o Carlito 
PPB), que é da região, com 
.2.5%, e Moisés Avelino 
:PMDB) 8.93%. Em 
Vliracema o percentual de 
üqueira Campos atingiria 
11.91% e Avelino 14.89%. 
vJo terceiro município o go- 
rernador teria 50% dos vo- 
os e seu principal adversá- 
io peemedebista apenas 
>.33%. Quadro parecido se 
■epetiria em Colinas, onde 
) placar seria 44.26 para 
Siqueira Campos e 3.28% 
Dara Avelino. As pesquisas 
:ora | Realizadas nos últi- 
uos dias 27 e 28 de novem- 
bro e 2 de dezembro pelo 
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Instituto Graus. 
Se a eleição fosse hoje a 

vitória estaria mesmo ga- 
rantida a Siqueira Campos. 
Na pesquisa direcionada, na 
qual foram sugeridos no- 
mes de possíveis candida- 
tos ao Governo do Estado, 
o atual governador foi apon- 
tado por 56.52% dos eleito- 
res de Guaraí, 34.04% em 
Miracema e 47.54% em Co- 
linas. Também na pesquisa 

direcionada Moisés Avelino 
seria o segundo colocado 
com 23.91% e. Guaraí, 
14.89% em Miracema e 
3.28% em Colinas. Neste 
último município o ex-pre- 
feito de Palmas ficou com 
19.67% na preferência. 

Pesquisas realizadas an- 
teriormente nos municípios 
de Araguaína e Paraíso tam- 
bém apontaram o governa- 
dor Siqueira Campos como 

o líder na preferência do 
povo. Além da questão po- 
lítica as pesquisas visam 
saber a opinião do povo so- 
bre o Governo e os pontos 
da administração que preci- 
sam melhorar. As respostas 
estão orientando os proje- 
tos do Governo em execu- 
ção e a elaboração de novas 
metas conforme as neces- 
sidades específicas de cada 
município. unas. iamoem na pesquisa cior Siqueira eampos como mumcipiu. 

Ruraltins entrega 164 títulos 

de terras em Araguatins 

Pesquisa mostra popularidade de Siqueira Campos 

Palmas (Secom) - 164 
títulos de legalização de 
terras foram entregues 
pelo Itertins (Instituto de 
Terras do Tocantins) a 
posseiros do município de 
Araguatins, no último dia 
07. São posseiros que já 
moravam nas terras há 
muitos anos, como é o 
caso de José Ribamar Sou- 
za, 56 anos, dos quais 54 
na fazenda Nova Vida e 
que a partir de agora en- 
trega para a família traba- 
lhar e vai descansar. "Ago- 
ra tó tranqüilo, posso des- 

cansar', disse José 
Ribamar. Foram entregues 
47 títulos da Gleba são Ma- 
rinho e 87 da fazenda Nova 
Vida. 

"Os títulos de posse da 
terra representa seguran- 
ça para a família e a 
conseqüente melhoria da 
qualidade de vida, pois 
com o título de proprietá- 
rio ele passará a ter aces- 
so as linhas de créditos 
criadas para atender o pe- 
queno produtor rural", dis- 
se Nelito Cavalcante, pre- 
sidente do Itertins. Segun- 

do ele. está sendo regula- 
rizada uma área de mais 7 
hectares. José Gessy de 
Araújo foi o primeiro a re- 
ceber o título, entregue 
pelo senador Leomar 
Quintanilha, no palanque 
armado na praça pública e 
sob fortes gritos de "ele 
merece". Os outros foram, 
Miguel Alves da Silva, 
José Ribamar Souza e 
Longuinho Martins de Oli- 
veira. A entrega continuou 
sendo feita na Casa Maçô- 
nica de Araguatins até se- 
gunda-feira, dia 8. 

Senadores apontam medidas 

contra o desemprego 

Para Edison Lobão, uma frente contra o desemprego deve 

unir representantes de diversos segmentos da sociedade 

Edison Lobão (PFL-MA) 
defendeu a formação de 
uma frente, com a presen- 
ça de economistas, soció- 
logos, empresários, sindi- 
calistas e políticos, para, 
que,a seu ver, "é uma 
agressão ao trabalhador 
brasileiro e sua família". 

Na opinião do senador, 
uma das medidas que po- 
dem ser tomaçlas para re- 
duzir o desemprego no 
país seria a flexibilização 
das jornadas de trabalho. 
"O diálogo aberto deverá 
permear as negociações 
entre empregados e em- 
pregadores, deferindo-se 
assim aos sindicatos dos 
trabalhadores uma respon- 
sabilidade decisiva para 
essas definições", salien- 
tou. 

De acordo com o sena- 
dor Edison Lobão, uma das 
causas do desemprego no 

Brasil está no processo de 
implementação 
tecnológica, que exige qua- 
lificação como prioridade 
para contratação de mão- 
de-obra. "Nesse sentido, 
infelizmente, os níveis ina- 
dequados de educação, no 
país, respondem por gran- 
de parte do problema". 

Na mesma sessão, o se- 
nador Júlio Campos (PFL- 
MT) defendeu emenda 
constitucional que apresen- 
tou para reduzir a jornada 
de trabalho para 36 horas 
e fixar um mínimo de 72 
horas para a duração da ati- 
vidade econômica no pais a 
cada semana. Segundo afir- 
mou, a proposta tem o ob- 
jetivo de aumentar a ofer- 
ta de emprego, melhorar a 

distribuição de renda e ele- 
var os níveis de consumo, 
poupança e investimento. 

O senador lembrou que 

o presidente do Senado, 
Antonio Carlos Magalhães, 
em entrevista concedida em 
julho, deu nota oito ao go- 
verno federal em vista da 
lentidão no combate ao de- 
semprego no país. A seu 
ver, a redução da jornada de 
trabalho, além de já ter sido 
testada e aprovada em ou- 
tros países, é coerente com 
a situação da economia e 
das condições sociais brasi- 
leiras. 

-Todos nós sabemos que, 
nas economias modernas, 
existe uma grande diferen- 
ça entre a geração de em- 
prego e a demanda por no- 
vos postos de trabalho, prin- 
cipalmente em decorência 
das novas tecnologias, mé- 
todos e processos de redu- 
ção de pessoal permanente- 
mente ocupado nas empre- 
sas- explicou o senador Jú- 
lio Campos. 

Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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CaFeteíra e JacUson 

Ijvqo conFírmam presença 

EM ENCONTRO d© PDT 

O presidente da Comissão Provisória do Partido 
Democrático Trabalhista ( PDT ), Dr.Pedro Alves dos 
Santos, confirma a vinda a Imperatriz no dia 14, do senador 
Epitácio Cafeteira (PPB );do prefeito de São Luis, Jackson 
Lago (PDT), e dos deputados estaduais do partido , 
incluindo na esfera federal, o lendário Neiva Moreira, 
jornalista e deputado. 

Eles vêm para o " Encontro PDT Região Tocatina ", 
marcado para o próximo domingo na Câmara Municipal, 
cuja programação inclui a realização da Convenção 
Municipal para a escolha do novo Diretório , da Executiva 
Municipal do partido, e várias palestras e cargos de 
especialistas em economia, política e administração. 

Finalizando com um Encontro das Lideranças do PDT 
da Região Tocatina com a Executiva Estadual. 

QUINA ( 796 ) 

. 18, 35, 37, 50, 54. 

Sucesso 

Apesar de alguns problemas surgidos, reconhecidos 
pelos próprios organizadores do Sebrae, que prometem 

mm 

:■ 

' 

AN/J/?ÃSSA C OSTENARO - Embora tardiamente, faço 
hoje um registro especial para a pequena Andressa 
C os te na ro, filha do industrial lido Eugênio Costenaro 
(leia-se Laminadora Paraná), e da senhora Jussara 
Fogeiato C ostenaro. Andressa esteve aniversariando 
no último dia .i, tendo recebido as devidas 
manifestações de carinho de seus familiares e amigos. 
Vale o registro com os parabéns também, do Mam ei, 
do qual seu pai é sócio e diretor. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Vocc chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses • 

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

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

Faça jcá a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

3SSs>£ 
Superintensivo 

1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

# 

f. 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 
ONDE SEI FARDAMENTO CESTA. MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS É SHORTS 

Rua Coriolano 
Mil homem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayào 
í m pera triz- Ma rari h ão 

informes 

£speciftis 

Machado Neto 

corrigi-los no próximo ano, foi realizada com saldo positivo 
no salãçi Nobre do Juçara Clube, a VI Feira de Negocios da 
Região Tocatina - Fenerto. 

0 escritório regional do orgào deverá divulgar o balanço 
oficial no máximo em duas semanas. 

SUPER SEINA( 191 ) 

l5 Faixa: 17,18,21,27,34,39. 
2a Faixa: 07, 11, 14, 16, 38, 41 

JoRqE Ventura 

Quem também integrou a lista dos aniversariantes, de 
ontem, 8, foi o boa praça Jorge Ventura. Irmão do Coronel 
Ventura, atual presidente do Sindicato Rural e da Dra. Maria 
Helena Ventura Oliveira Assistência Social e mulhar do Dr. 
Evilásio Oliveira (leia - se Clínica de Acidentados). 

0 ilustre aniversariante, que faz parte da assessoria do 
Sindicato, foi.homenageado à noite no Centro Espírita José 
Grosso, onde é um dos membros mais ativos. 

Vale o registro com os nossos cumprimentos. 

MECA SEINA ( 092 ) 

01, 03, 05, 23, 24, 51. 

Ponte está caíncIo 

Os moradores do Jardim Morada do Sol e adjacências , 
estão muito preocupados e com justa razão. É que uma 
ponte dp madeira sobre o rio Bacurí, situada na av. 
Liberdade no trecho por trás do Sistema Tucanu's de 
Comunicação e da Transbrasiliana, está caindo colocando 
em perigo a vida da população. 

Apenas pedestres, ciclistas e motoqueiros, ainda se 
arriscam a atravessar a ponte.cuja recuperação está sendo 
pleiteada pelos moradores do Jardim Morada do Sol e da 
Vila Nova que diariamente usam aquela via de interligação 
mais rápida com a BR-010. 

Fiquei sabendo que a Secretaria de Obras já dispõe de 
verba para asfaltar todo o trecho, mas não tem dinheiro 

A níversa ríantes ACU 

* Be tánia Maria Araújo Rabelo (Everest); 
' Ana Célia E. Marinho (esposa do gerente da 

Auto yVl/udezasj 
Recebem os parabéns da ACII e do FEÍTO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, marmitex 
e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 
Getúlio Vargas, esquina com a rua Alagoas-Cenfro. 

Fone: 721-3565. 

Huivior 

Numa cidade do interior, um caipira descobriu 

que sua mulher o tinha traído. O caipira, muito 

cheio de pudor, resolveu se suicidar. Foi numa 

árvore bem alta para saltar lá de cima. O povo, 

vendo aquela cena, foi se juntando. 

Alguém da multidão correu e chamou a 

mulher do caipira, que chegou e disse: 

- Ficou doido, home? O que te botei foi chifre 
e não asas! 

(Moisés R./Chapadão do Sul/MA., p/ a Brazil 

Sex Magazine) 

para construir ou pelos menos recuperar a ponte em 
questão. 

Até a TCI,prevendo uma tragédia, já retirou de circulação 
o único ônibus que fazia linha para aquele setor (linha 
Ayrton Senna). ) ■ 

Com a palavra,o secretário Jairo de Oliveira. 

ALUNA NOTA DEZ - Filha do Juiz de Direitoe diretor 
do Fórum de Imperatriz, dr. Fernando Mendonça, a 
inteligente La ura Natasba Mendonça (foto), foi 
distinguida recentemente,com diploma de "Aluna 
Nota Dez", do CESFA, onde ela vem se sobressaindo 
com notável desempenho nos estudos para alç^ .ia 
de seus familiares. Vale ressaltar também que a 
aplicada aluna do CESFA esteve aniversariando no 
último dia 30 de novembro, recebendo boje os 
cumprimentos da coluna e do Marwel, do qual seu 
pai é sócio e grande incenthador. Vale o registro. 

Mercodo- 

fCviaviceíro- 

POUPANÇA - 
Hoje 2.12% 
Amanhã 2.19% ^ 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

Dezembro/97  
UFír (FeíIeraI) 
  | R$0.9108. 

Dczembro/97  
UrFí (MunícípaL) 

Dezembro/97  
UFr (EsTAduAl) 

R$ 20 21 

Dezembro/97  
UPC (FEdERAl) 

R$ 13 99 
DóIar 

* Paralelo  
* Turismo  
* Comercial  
Cotações de 08.12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 08.12.97 

    :.. 10.50 
SaIárío Míimímo 
Dezembro/97  ; R$, 120.00 

SaIárío FamíIía 
Dezembro/97 x.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 7^2- 
1400. 

AUT 

& 

I i Credenciada pelo Detran MA e (T' 
( ire(ran). Ilahilitaçào. Aulas IVálicas e 

 reóricas, renovação da C.N.II. 

Ruõ C cará, 1133 - Mcrcadinho 

CcL Manoel Bandeira - Centro 

imperatriz MA 

Fones: (098) 721 2415 OI. (098)977- 3245 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE IMPERATRIZ/ Lei n9 599/90 

COMISSÃO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

REGULAMENTO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR/ LEI MUNICIPAL 845/97 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Eslc n-.LTulamcnlo olx-d.-ci- us prcccilos legais, previstos na Constituição Federal, FCA, U;i Federal n 

8.242/91 e Leis Municipais n 099/91) e 845/97. 

Ari. 1" - A escolha dos membros de (01) um Conselho Tuleldr será feita pela comunidade local, 
realizada sob a responsabilidade do CMDCA e a fiscalização do Ministério Público. 

Parágrafo I nieo - inicialmente será eleito 1 Conselho Tutelar representando todo o município. 

Ari. 2" - A escolha sera regulamentada pelo CMDCA e coordenada pela Comissão de Escolha dos 
Membros do Conselho I utelar, composta por 5 membros, especialmente designada pelo CMDCA. 

II - DOS REQUISITADOS E DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

Ari. 2 • A candidatura é individual e sem vincularão a partido político. 

Ari. 1" - Somente poderão concorrer a eleição os candidatos que preencherem requisitos constantes 
do artigo 4 da l.ei Municipal n 845/97. 

I • reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a 21 anos (apresentação da carteira de identidade e/ou registro de nascimento e/ou 

certidão de casamento); 
III - residir no município a mais de 1 ano (talão de água ou de luz. ou comprovante do pagamento de 

aluguel, ou copia do contrato de locação do imóvel); 
l\ - ler concluído 2 grau e, ou urso universitário (documento que comprove o grau de escolarida- 

de). T.sie pi xlera ser apresentado ale 72 horas antes da eleição. < tbservação; A não apresentação 'do mes- 
mo até a data estipulada, automalicamenle anula a inscrição do candidato); 

\ - o candidato poderá fa/er a sua inscrição através de procuração pública; 
\ I - as inscrições serão feitas na sede provisória do CMDCA, situada á Av. da Juventude nu '.V.V.i ■ Centro 

(Secretaria Municipal de Educação), próximo ao Ginásio de Esportes Fiqueninho, das 14:00 às 18:00 
horas, nos dias 08/12/97 à 15/12/97; 

V II - nenhuma inscrição será feita com dependência de documentos; com exceção do diploma de 2" 
grau, conforme inciso IV, deste artigo; 

VIII - a ficha de inscrição do candidato não poderá apresentar rasuras e deverá ser preenchida com 
letra legível (preferencialmente letra de forma e/ou máquina de datilografia): 

'U - DOS IMPEDIMENTOS 
n-' 

Ari. Sao impedidos de servir no Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendentes e descendentes, 
sogro (a) e genro ou nora, irmãos, tio (a) e sobrinho (a), padrasto ou madrasta e enteado (a). 

Ari. (V- São impedidos d.1 servir no Conselho Tutelar, servidores do judiciário do Ministério Público 
com atuação na justiça da Inlancia e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital 
local. 

III - DA REALIZAÇÃO E DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Ari. 7 - I erniinado o prazo de inscrição novo edital será publicado informando o nome dos candida- 
tos inscritos para recebimento da impugnação por qualquer cidadão. 

Parágrafo Único - Oferecida impugnação, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para 
manifestação, no prazo d.- 1 dia seguido de decisão final dó CMDCA. 

Art. H - A prova será realizada no dia 21/12/97, na Escola Municipal 'Tocantins, situada a rua Simplí- 
cio Moreira • L entro, as 9:00 horas. O candidato deverá apresentar-se no local, com 15 minutos de antece- 
dência munido de documento pessoal para identificação e o comprovante de inscrição. 

^Parágrafo primeiro A prova terá do questões objetivas que deverão ser resolvidas no praz 
hora.-. <• dti minutos. 

ízo máximo 

Parágrafo segundo - A classificação dos candidatos sen» feita com base na nota obtida na prova, 
sendo considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco), ficando 
os demais automaticamente desclassificados. 

Parágrafo terceiro - E vedada a revisão de provas. 

Ari. 9 - A escolha será teita através de voto secreto de 2 representantes de cada uma das entidades 
govei namenlais, nao governamentais (de classes, sindicatos e comunitárias), que atendam requisitos 
abaiXo (artigo 2'J - Parágrafo Único): 

.1 - ser cadastrado no CMDCA; 
II - ter personalidade jurídica própria; 
III • apioenlar atestado de funcionamento regular emitindo por autoridade civil dos poderes Execu- 

tivo e Judiciário; 
l\ - constar do Regimento Interno e/ou Estatuto que a entidade presta serviços à criança e ao adoles- 

cente; 
V - ler sede no município de Imperalriz-MA 

Parágrafo terceiro - Cada representante votará em 2 candidatos. 

. v 
Ari. 10 - E vedada a propaganda dos candidatos, nos veículos de comunicação social, admitindo-se 

somente a realização de debates e entrevistas. 

Ari. 11 - A medida que os votos forem sendo apurados poderão os candidatos apresentar impugnação 
que serão decididas de plano pela Comissão de Escolha, em caráter definitivo. 

IV - DA PROCIAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ESCOLHIDOS 

Ari. 12 - OL .MDcA publicará em sua sede o nome dos candidatos e número de votos recebidos, 
considerando-se eleitos membros efetivos, os cinco candidatos mais votados, e suplentes, os outros cinco 
pela ordem de classificação. 

I .irágrafo primeiro - I lavendo empate na quinta colocação será escolhido membro efetivo o candida- 
to mais idoso. Persistindo o empate o escolhido será o candidato que tiver maior pontuação no teste 
prévio de legislação. Igual critério será utilizado no desempate eventual da quinta vaga de suplente. 

Parágrafo segundo - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Escolha de Membros do 
Conselho Tutelar. 

Ari. 1 2 - A nomeação dos membros do Conselho 'Tutelar será feita pelo CMDCA e a posse se dará no 
dia seguninle ao término do mandato fios naleçessores. 

Imperalriz-MA, "H de dezembro de 1997 

Maria I lejena Aires Lima 
Presidente do C.M.D.C.A 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE IMPERATRIZ-MA 

COMISSÃO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

EDITAL N2 001/97 

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 
atribuições legais, com base na I^i Federal n0 8.069/90, Lei Federal nu 8.242 e Lei Municipal n0 599/90 e 
845/97, torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para os candidatos a membros do 
Conselho Tutelar, para o período de 01/01/1998 à 01/01/2001, de acordo com os critérios abaixo: 

1) Das inscrições 
1.1) Condições exigidas aos candidatos: . 
1.1.1) reconhecida idoneidade moral; 
1.1.2) idade superiora 21 anos; 
1.1.3) residir no município há mais de um ano; 
1.1.4) ler concluído o 29 grau e/ou curso superior; 
1.1.5) ler sido aprovado em teste prévio de conhecimento sobre legislação pertinente à criança e ao 

adolescente. 

2) Dos impedimentos 
2.1) são impedidos de servir no Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendentes e descendentes, 

sogro (a) e genro ou nora, irmãos, tio (a) e sobrinho (a), padastro ou madastra e enteado (a). 
2.2) são impedidos de servir no Conselho Tutelar, servidores do judiciário do Ministério Público com 

alaução na Justiça da Infância e da Juventude, «mi exercício na comarca, foro regional ou distrital local. 

3) Período de inscrições; 08/12/97 á 15/12/97. 

4) Horário: 13:00- 18:00 

5) Local: Sede provisória do CMDCA (Sec. Mun. de Educação) 
Av. da Juventude, 333 (Sec. Municipal de EDucação) - próximo ao Fiqueninho. 

6) Remuneração 
Os conselheiros tutelares receberão um salário mínimo por mês. 

7) Procedimento do processo de escolha 
Cada candidato receberá o Regulamento do Processo de Escolha, no ato da inscrição. 

8) Dos resultados 
8.1) O CMDCA publicará em sua sede o nome dos candidatos e número de votos recebidos. 

9) Da nomeação e posse 
9.1) A nomeação dos membros será feita pelo CMDCA e a posse se dará no dia 01/01/98. 

...... Imperalriz-MA, 05 de dezembro de 1997 
' AA-í-C   

Maria Helena Aires Lima 
Presidente do C.M.D.C.A 

FURNAS 
CFNTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

CGG 23.274.194/0001-19 
x C*SL„ 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Eletrobrás 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 

PROCESSO SELETIVO 03/97 

Relação dos Candidatos Habilitados ao 

Exame de Aptidão Física 

Pólo Goiás 

Local: Goiás 
Cargo: Eletric. de Linhas de Transmissão 

Inscr. 
000653 000670 000684 000700 000725 000742 000828 
000659 000673 000685 000707 000729 000746 000831 
000664 000675 000688 000708 000735 000747 000832 
000666 000677 000691 000710 000736 000748 
000669 000680 000695 000711 000737 000755 

1 - Os candidatos ao cargo de Engenheiro (Eletricista A, Eletricista B, Mecânico e 
Telecomunicações) deverão enviar, via Sedex, devidamente identificado com núme- 
ro de inscrição, cargo e Pólo, no período de 09/12/97 à 09/01/98, para FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS - Rua Real Grandeza, 219 - Bloco C - sala 504 - Botafogo - 
RJ - CEP: 22283-900, xerox da seguinte documentação: 

* Certificado ou Declaração de Conclusão do curso referente ao cargo ao qual se 
candidatou. 

* Registro ou Protocolo do órgão de Classe competente. 
* Carteira de Trabalho e declarações de empregadores que especifiquem as ativi- 

dades desenvolvidas, para os cargos que requeiram experiência. 
* Curriculum Vitae. 

Os candidatos serão informados da data, horário e local de realização da Entrevis- 
ta Técnica, através de telegrama, via ECT, emitido por Furnas Centrais Elétricas S.A. 

^ ' Gs candidatos ao cargo de Eletricista de Linhas de Transmissão deverão pro- 
curar as Unidades Operacionais de Furnas, para obterem informações complemen- 
tares sobre o Exame de Aptidão Física nos seguintes endereços: 

UNIDADES OPERACIONAIS 

POLOS LOCAIS 

GOIÁS Subestação de Bandeirantes 
Rodovia BR 153 - KM 1290 Aparecida de Goiânia - GO 

MINAS GERAIS Escritório de Representação de Belo Horizonte 
Av. Amazonas, 298 - 52 andar Belo Horizonte - MG 

RIO DE JANEIRO 
Escritório Central 
Rua Real Grandeza, 219 - Botafogo 
Rio de Janeiro - RJ 

SÃO PAULO 
Subestação de Guarulhos 
Rua I shikichi, 684 - Bairro Furnas 
Guarulhos - SP 
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Boletim de 

Ocorrência 

Arrombamento 
Viviane Dias de Souza, 

maranhense, casada, resi- 
dente no Conjunto Planal- 
to comunicou que elemen- 
tos desconhecidos arrom- 
baram a porta dos fundos 
de sua residência e leva- 
ram vários objetos de pe- 
quenos valores. Entre os 
quais uma TV açores 16 
polegadas, e um aparelho 
de som 3 em 1. 

Perda 
de documentos 

Edna Viana Martins, 
maranhense, solteira, re- 
sidente na Gonçalves 
Dias- ba irro Juçara comu- 
nicou que perdeu uma 
bolsa contendo sua Car- 
teira de Identidade Civil, 
e outros documentos, 
como notas promissórias e 
depósitos de sua caderne- 
ta de poupança. 

Perda 
de documentos 

Sebastião Tavares de 
Medeiros, maranhense, 
casado, residente no Par- 
que An h angu era esteve na 
Depol para comunicar 
que perdeu sua carteira 
porta cédula contendo 
vários documentos pesso- 
ais. O queixoso disse ain- 
da que havia na porta cé- 
dula R$ 55,00 
(Cinqüenta e cinco re- 
ais). 

Perda 
de documentos 

João Antonio Cardoso 
dos Santos, maranhense, 
solteiro, cobrador, resi- 
dente na rua Beta comu- 
nicou que perdeu sua car- 
teira porta dedula conten- 
do vários documentos pes- 
sçais. A vítima disse que 
só percebeu a perda da re- 
ferida carteira na manhã 
de ontem 

Francisco do Valle 

Perda 
de documentos IV 

Maria José de Lima 
Soares, maranhense, sol- 
teira, residente na Du- 
que de Caxias, esteve na 
Depol para comunicar 
que perdeu sua Carteira 
de Identidade Civil, Ti- 
tulo Eleitoral. Segundo 

informações da comuni- 
cante, os documentos es- 
tavam numa bolsa e de- 
sapareceram m isteriosa- 
m ente. 

Arrombamento II 
Vilson Antonio Gon- 

çalves Neto, maranhen- 
se, casado, comerciante, 
39 anos, residente na 
rua São Paulo- Nova Im- 
peratriz, comunicou que 
sua casa foi arrombada 
por elementos desconhe- 
cidos. 

Furto 
de bicicleta 

Maurício Tavares de 
Carvalho, maranhense, 
solteiro, residente no 
bairro Vilinha, comuni- 
cou que elementos desco- 
nhecidos levaram sua bi- 
cicleta Moutain Bick - 
cor azul, 97. Fato ocor- 
rido quando a bicicleta 
estava estacionada em 
frente sua casa. 

Renè 
Almeida 

O Delegado Renê Al- 
meida continua desem- 
penhando um bom traba- 
lho. Após prestar serviço 
na qualidade de delegado 
titular do Ia DP, e ao mes- 
mo tempo responder pela 
delegacia de Polícia do Ia 

Distrito de Açailândia. 
Renê esta de volta definiti- 
vamente a Imperatriz, e se- 
gundo se informa passou a 
ser o titular do 2a Distrito 
no bairro Nova Imperatriz. 

PUNTÃO POLICIAL 
Domingo, 07/12/97 

Delegado Radige Barbosa 

Escrivão Pinheiro 

Comissário Moraes 

Perito Joacilo Magalhães 

Agentes Josineto, Fliano, 

Guilmár e Jocimar 

Tensão e morte em 

Santana do Araguaia 

Assalto a banco teve vários feridos e um PM assassinado 

4: , v:;- 

ííftí 

Soldado Brito foi alvejado com um tiro de AR-15 
Raimundo Ferreira de 

Brito, soldado Brito , mara- 
nhense. casado, 27 anos, foi 
morto na manhã de ontem 
numa operação da Polícia 
Militar na cidade de Santana 
do Araguaia (Sul do Pará). 

A vítima ingressou na po- 
lícia paraense a cerca de cin- 

co anos e residia ultimamen- 
te em Redenção, onde era 
lotado. Na madrugada de 
ontem a PM de Redenção foi 
acionada para abordar um 
grupo de elementos suspei- 
tos que se encontravam em 
um hotel em Santana do 
Araguaia. 

A uma equipe de policiais 
fortemente armados e co- 
mandados pelo tenente 
Adão, deixou a cidade de Re- 
denção nas primeiras horas 
de ontem, chegando a 
Santana do Araguaia no mo- 
mento em que os assaltantes 
estavam colocando o plano 
em ação. 

Armados de Fuzis AR-15, 
escopeta e metralhadoras, os 
elementos renderam todos 
os clientes da agência centro 
do Bradesco daquela cidade. 
Com a chegada do reforço 
policial vindo de Redenção a 
Polícia de Santana do 
Araguaia cercou a agência 
onde iniciou-se um verdadei- 
ro tiroteiro. 

Na troca de tiros o solda- 
do Brito foi alvejado com ba- 
laço de AR-15, vindo a fale- 
cer no local. O policial era 
filho de Raimundo Ferreira 
de Brito, cabo Brito-PM-MA 
(aposentado), e Erondina de 
Araújo Brito, residentes na 
rua Pernambuco com 
Tamandaré. 

Ação dos marginais 
No tiroteio várias pessoas 

entre soldados e clientes fo- 
ram atingidos pelos assaltan- 
tes. Com o recuo dos polici- 
ais os assaltantes deixaram a 
agência e se embrenharam 
em um matagal na saída da 
cidade. No fechamento des- 
ta edição a informação era de 
que a Polícia ainda estava na 
captura dos assaltantes, sen- 
do que um deles já tinha sido 
baleado, mas continuava com 
o bando. Por telefone, fomos 
informados que nenhum cli- 
ente foi tomado como refém. 

Sepultado hoje 
O corpo do policial militar 

foi entregue à familia em Im- 
peratriz por volta das 22h. Ra- 
imundo Ferreira de Brito era 
casado e tinha uma filha me- 
nor de quatro anos. A esposa 
Norma de Brito, passou ,nl 
por diversas vezes (desmai- 
os), foi medicada e ampara- 
da pelos familiares da vítima. 
O enterro está marcado para 
as 9h de hoje no cemitério 
Jardim das Rosas. 

Marginais tomam conta 

da Super Quadra 602 

Assaltos, estupros e homicídios vem sendo registrados com frenquência 

A Super Quadra 602, um 
dos bairros mais de classe 
alta de Imperatriz, vem sen- 
do esquecido pelo poder pú- 
blico municipal, ü bairro 
está tomado pelo mato e o 
secretário da Sinfra- Secreta- 
ria de Infraestrutura, Jairo 
de Oliveira, até o momento 
continua de braços cruzados 
sem dar uma explicação aos 
moradores do setor, que co- 
bram um posicionamento 
por parte de sua Secretaria. 

Somente na última sema- 
na foram registrados pela 
nossa equipe de reportagem 
quatro assaltos a mão arma- 
da, um arrombamento. duas 
(02) tentativas de arromba- 
mento, e um crime de latro- 
cínio onde foi vítima o vigi- 
lante da empresa Cibrazem. 

Os empresários, comerci- 
antes e funcionários de em- 
presas do setor vem recla- 
mando constantemente das 

m 

m 

m 

Mm 
Polícia não consegue combater o crime: descaso 

ocorrências registradas. De com matagal assustador é o 
acordo com os empresários, 
dois fatores são fudamentais 
para a invasão dos margi- 
nais. Os terrenos baldios 

abrigo dos elementos que 
agem pelo local. Outro fator 
preponderante para a ação 
dos marginais é a falta de ilu- 

minação pública, que é caó- 
tica. 

Após às 18h, trafegar de 
bicicleta ou a pé pela margi- 
nal esquerda da Belém/Bra- 
sília é quase que impossível. 
A Polícia Militar vem cons- 
tantemente fazendo rondas 
pelo local, mas alegam que 
o local é ermo e dificulta o 
trabalho dos militares. 

A Super Quadra 602 dá 
acesso ao bairro Vila Nova e 
adjacências. A maioria dos 
assaltos registrados contra 
os mototaxistas ocorreu na 
Super Quadra. Diante desse 
quadro assustador um gru- 
po de empresários, médicos 
e comerciantes procurou a 
redação do JC para denunci- 
ar a falta de apoio por parte 
da Sinfra que não notifica ou 
toma providências no caso 
dos terrenos abandonados e 
sujos, que servem como 
abrigo para os marginais. 

PHOTO PINH€lftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

:4- 
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